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НАШІ ЮВІЛЯРИ  
 

 

ВЕТЕРАН АГРАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:  
ДО 70-РІЧЧЯ П. Д. ЗАВІРЮХИ  

 
 

6 грудня 2020 року минуло 70 років 
П.Д. Завірюсі – кандидату сільськогосподарських 
наук, в.о. професора, багаторічному декану 
факультету агротехнологій та екології Львівського 
НАУ (1999–2014, 2016–2017), завідувачу кафедрою 
генетики, селекції та захисту рослин (з 2007 р.). 

Петро Данилович народився в багатодітній 
селянській сім’ї на Волині, у с. Смолигів Луцького 
району. Батьки Данило Осипович і Ганна 
Василівна – прості трудівники-колгоспники. У 
1965 р. Петро продовжив навчання у Торчинській 
десятирічці Луцького району, що за 5 км від 
батьківської оселі.  

Після закінчення із срібною медаллю школи 
Петро Данилович 1967 року вступив на агроно-
мічний факультет Львівського сільськогос-
подарського інституту. Любов до землі, до що-
денної важкої селянської праці визначили уподо-
бання школяра – стати агрономом, законодавцем 
поля, та полегшити працю селян. 

За час навчання в інституті впродовж 1969–
1972 рр. був іменним «ленінським», як тоді 
означувалося, стипендіатом. Агрономічний фа-
культет з відзнакою закінчив у січні  1972 р., 
одержавши кваліфікацію вченого агронома. За 
пропозицією і рішенням тодішнього ректора 
інституту проф. М. Т. Гончара, Петра Завірюху – 
здібного студента-випускника – залишили в 
інституті як перспективного викладача. І як 
згодом виявилося, саме багаторічний ректор 
Львівського СГІ (1960–1988 рр.) Михайло 

Тимофійович Гончар відіграв надзвичайно 
важливу роль у науковій і педагогічній біографії 
Петра Даниловича і, звісно, не помилився в ньому. 
У березні цього ж року агроном-випускник Петро 
Завірюха вступив в очну аспірантуру при кафедрі 
селекції та насінництва до проф. І.Д. Нечипорчука, 
обравши тематикою кандидатської дисертації 
генетично-селекційні дослідження з картоплею.  

Петро Завірюха, як військовозобов’язаний, 
не ухилився від військової служби, хоча як 
аспірант денної форми навчання мав усі юридичні 
підстави на її відтермінування. Тож із травня 1972 
по червень 1973 рр. перебував на службі у 
радянській армії, яку проходив у лісах острова 
Сааремаа в Естонії як ракетник. Демобілізувався у 
званні лейтенанта запасу ракетних військ ПВО і 
одразу продовжив навчання в очній аспірантурі.  

Згодом у вересні 1973 р., і знову за про-
позицією та наполяганням ректора сільськогос-
подарського інституту проф. М. Т. Гончара, взяв 
участь і пройшов за конкурсом (з-поміж чотирьох 
осіб) на посаду асистента кафедри селекції та 
насінництва і одночасно перевівся у заочну 
аспірантуру для продовження навчання без 
відриву від виробництва.  

Кандидатську дисертацію на тему «Фор-
мотворчий процес в гібридних популяціях кар-
топлі, як вихідному матеріалі для селекції, при 
реципрокних схрещуваннях» за спеціальністю 
06.01.05 – селекція та насінництво успішно 
захистив 1982 року в Білоруському НДІ картоп-
лярства і плодоовочівництва. Прикметно, що 
першими опонентами дисертації були видатний 
селекціонер-картопляр сучасності, Герой соціаліс-
тичної праці, двічі лауреат Державних премій 
СРСР, академік ВАСГНІЛ і АН БРСР, д. с.-г. н., 
завідувач відділом селекції картоплі у згаданому 
інституті П.І. Альсмік. Він високо оцінив рівень 
теоретичної і практичної підготовки дисертанта, 
тож запросив його до подальшої спільної 
селекційної роботи із картоплею на білоруській 
землі, обіцяючи подальшу стрімку наукову 
кар’єру і позитивне вирішення житлових питань. 
Однак П.Д. Завірюха, шануючи високий авторитет 
видатного вченого-селекціонера, коректно 
відмовив метру, віддавши беззаперчну перевагу 
улюбленій педагогічній роботі зі студентами і 
прикладній селекції картоплі у рідних Дублянах, 
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тим самим підтвердивши високий патріотизм і 
незрадливу любов до свого навчального закладу.   

Згодом П.Д. Завірюха продовжував наро-
щувати свій науковий і педагогічний потенціал. 
Так, у 1983 р. пройшов тримісячне наукове 
стажування в Інституті генетики і цитології 
Білоруської АН (Мінськ) з генетики кількісних 
ознак у рослин і генетичних основ селекції. У 
1988–1989 рр. пройшов річне стажування у 
Міжнародному біотехнологічному центрі (Моск-
ва) з використання нових перспективних методів 
клітинної та генетичної інженерії у рослинництві, 
селекції рослин, а також методиці запровадження 
їх у навчальний процес при підготовці фахівців 
аграрного профілю, що дало змогу організувати 
йому одну з перших у навчальних сільсь-
когосподарських закладах України навчально-
наукову біотехнологічну лабораторію (1994). 

У 1996 р. П. Д. Завірюха у рамках виконання 
спільних наукових досліджень стажувався в 
Інституті клітинної біології та генетичної інже-
нерії НАН України (Київ) з теоретичних і прик-
ладних питань сільськогосподарської біотехно-
логії. Згодом пройшов наукове і дидактичне 
стажування у низці зарубіжних навчальних 
закладів: Люблінській Академії Рільничій (2000), 
Варшавському с.-г. університеті (2003), Кра-
ківській АР (2004), Щецинській АР (2006). Здобуті 
знання з організації навчального процесу і 
напрямів наукових досліджень згодом успішно 
впроваджував у Львівському національному 
агроуніверситеті. 

У 1992 році отримав наукове звання доцента 
по кафедрі генетики, селекції та захисту рослин, 
пройшовши до нього через усі стадії педаго-
гічного зростання – багаторічної посади асистента, 
старшого викладача, в.о. доцента. 

За пропозицією нового ректора (тоді ще 
Львівського державного аграрного університету) 
професора В.В. Снітинського у березні 1999 р. 
П.Д. Завірюху обрали деканом агрономічного 
факультету, згодом (з 01.09.2007 р.) – факультету 
агротехнологій та екології ЛНАУ. На посаді 
декана факультету працював упродовж 1999–2014 
і знову у 2016–2017 рр. 

Відзначаючись організаційними здібностями 
і надзвичайно високими працездатністю і праце-
любністю, П.Д. Завірюха успішно забезпечував 
організацію науково-педагогічних працівників і 
допоміжного персоналу з якісної підготовки 
фахівців у галузі агрономії, плодівництва, овочів-
ництва, виноградарства, охорони навколишнього 
середовища на основі ефективного ведення 
навчальної і методичної роботи, результативного 
виконання наукових досліджень, підвищення 
професійного рівня кадрового складу.  

Надзвичайно багато уваги приділяв гос-
подарським роботам. Саме за його керівництва і 
безпосередньої участі впорядкована територія біля 
корпусу факультету, закладені нові газони, клум-
би, прокладені доріжки, проведені ремонтні 
роботи всередині корпусу і студентського 
гуртожитку № 6, створено низку нових навчаль-
них лабораторій, відремонтовані службові й 
навчальні приміщення, реставровано входи як до 
корпусу факультету, так і до гуртожитку.  

У 2007 р. П.Д. Завірюху на конкурсній 
основі обрали завідувачем кафедрою генетики, 
селекції та захисту рослин, і на цій посаді він 
працює понині, пройшовши відповідні конкурси у 
2010, 2014 і 2020 рр. 

Окрім адміністративного, наш ювіляр 
відзначається потужним науковим потенціалом. 
Основна наукова спеціальність П.Д. Завірюхи – 
генетика, біотехнологія і практична селекція 
картоплі. Він провів широкі дослідження з 
генетичної оцінки безлічі батьківських форм як 
вихідного матеріалу картоплі і визначив їх селек-
ційну цінність як донорів/джерел господарських 
та біологічних ознак. Розробив загальні принципи 
і доповнив генетичні основи підбору вихідних 
батьківських компонентів для гібридизації при 
виведенні нових сортів картоплі в умовах 
західного регіону України. У Львівському НАУ 
зібрав значний генофонд картоплі та оцінив його 
придатність для потреб прикладної селекції 
культури. Успішно працює над розробкою гене-
тичних основ селекції картоплі з використанням 
сучасних біотехнологічних методів та культури in 
vitro при створенні вихідного матеріалу для 
селекції картоплі на новій генетичній основі.   

П.Д. Завірюха – знаний селекціонер-
картопляр, співавтор 17 нових сортів картоплі. 
Такі сорти за його участю як Гібридна 14, 
Прикарпатська, Львів’янка, Тетянка, Нестерівська, 
широко районувались у багатьох областях 
України, Грузії, Білорусі, Російської Федерації, 
Прибалтики. Сорти Денис, Золушка, Вереснева, 
Український 111, Фітофторостійка 248, Літня 92, 
Студент, Галичанка – випробовували в Державній 
сортовипробувальній мережі. Чотири нові сорти 
картоплі за його співавторством – Західна, Воля, 
Ліщина, Дублянська ювілейна – нині занесені до 
Державного реєстру сортів рослин, рекомендо-
ваних для поширення в Україні. У 2020 році 
завершено селекційну роботу над виведенням ще 
одного нового сорту картоплі з попередньою 
робочою назвою Шляхетна. 

Учений здійснює наукове керівництво 
виконанням кафедральної тематики науково-
дослідної роботи. Зокрема впродовж 2016–
2020 рр. очолював виконання наукової тематики 
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«Створити нові конкурентоздатні сорти картоплі з 
доброю адаптивною здатністю до динамічних змін 
клімату і розробити систему захисту основних 
сільськогосподарських культур від шкідливих 
організмів в умовах західного регіону України».  

Усе життя чоловіка нерозривно пов’язане із 
Львівським НАУ, де він упродовж 48 років 
працює на педагогічній роботі. У доробку ювіляра 
понад 450 наукових і навчально-методичних 
праць, у тому числі понад 120 наукових статей, 
опублікованих у фахових виданнях України і за 
кордоном, він – співавтор двох монографій, семи 
навчальних підручників і посібників, автор 
чотирьох словників, співавтор 12 Типових прог-
рам навчальних дисциплін, розробник Державних 
стандартів підготовки фахівців спеціальності «201 
Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. 

За час педагогічної діяльності П.Д. Завірюха 
підготував понад 4300 фахівців агрономічного 
профілю, здійснював наукове керівництво підго-
товкою понад 225 дипломних робіт, підготував  
7 переможців Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт з агрономії, 12 пере-
можців Всеукраїнської студентської олімпіади з 
біології, 10 переможців Всеукраїнської студентсь-
кої олімпіади з агрономії, 2 абсолютних пере-
можців Всеукраїнського конкурсу на кращу 
дипломну роботу спеціаліста (Паздерська Р.М.) і 
магістра (Соботович М.А.), переможця Всеук-
раїнського конкурсу на кращу учнівську наукову 
роботу по лінії Малої Академії Наук (Ковач О.О.).  

У 1978–1983 рр. був головою Ради молодих 
вчених Львівського сільськогосподарського інсти-
туту, у 1984–1988 рр. – заступником декана 
агрономічного факультету з науково-дослідної 
роботи студентів. Упродовж п’яти років (1989–
1993) працював звільненим головою профспіл-
кового комітету викладачів і працівників 
університету першого демократичного обрання і 
чимало зробив для вирішення житлових, побу-
тових і соціальних питань працівників, викладачів 
і студентів. Неодноразово обирався депутатом 
Дублянської міської Ради, очолюючи комісії з 
роботи з молоддю, житлово-побутову, контрольну 
комісії. У 1994–1999 рр. був заступником декана 
агрономічного факультету з НДР викладачів. 

В.о. професора П.Д. Завірюха понад 15 років 
(1999–2014 рр.) був активним членом НМК з 
агрономії, впродовж шести років (2007–2013 рр.) – 
членом експертної ради із сільського господарства 
при Державній акредитаційній комісії з ліцен-
зування та акредитації ВНЗ І–ІУ-го рівня 
підготовки фахівців. Неодноразово, відповідно до 
наказів МОН України, був головою або членом 
експертної комісії з акредитації і ліцензування 

агрономічних спеціальностей у ЗВО України 
аграрного профілю. Про його високі про-
фесійність і порядність як експерта залишилися 
тільки позитивні відгуки у тих численних 
навчальних закладах, у яких він проводив або 
акредитаційну, або ліцензійну експертизи. Його 
знають, поважають і цінують практично в усіх 
аграрних ЗВО та в багатьох коледжах нашої 
держави. 

Нам також приємно відзначити високий 
патріотизм та чітку громадянську позицію юві-
ляра, що особливо проявилося в період Помаран-
чевої революції. Саме у листопаді–грудні 2004 р. 
Петро Данилович був координатором багато-
чисельної участі студентів нашого, тоді ще 
Львівського ДАУ, в акціях протесту за утверджен-
ня національної демократії в Україні. Саме він 
тоді, наприкінці грудні 2004 р., не побоявся їхати 
у центр агресивних «партрегіональників» до 
Луганська та очолити і координувати роботу 
спостерігачів на 50 виборчих дільницях при 
перевиборах Президента України. З відстані років 
та з аналізу тодішньої реальної політичної ситуації 
у східному регіоні, високо цінуємо мужність 
славного сина Волині. 

Не можемо оминути плідну виставкову 
діяльність П.Д. Завірюхи. Понад десять років 
Ректор університету, академік В.В. Снітинський, 
доручав йому і його команді представляти наш 
навчальний заклад на численних виставках-
ярмарках високого міжнародного рівня. І в тому, 
що на стендах Львівського НАУ завжди було 
велелюдно, а університет повертався з почесними, 
зазвичай «золотими», нагородами, – чимала 
заслуга П.Д. Завірюхи та його вміння емоційно й 
цікаво донести про Львівський НАУ, його наукові 
й дидактичні здобутки. 

Професор П.Д. Завірюха – шанований та 
улюблений викладач студентів не тільки факуль-
тету агротехнологій та екології, а й університету 
загалом. Його високопрофесійне та відповідальне 
ставлення до навчального процесу, нестримне 
бажання передати студентам свої глибокі знання з 
предмету, а головне – свою велику любов до них, 
характеризує ювіляра як талановитого і авто-
ритетного педагога. Він бажаний і частий гість у 
студентському середовищі, завжди рівний у 
спілкуванні із значно молодшими та обов’язково 
присутній на всіх студентських заходах, кон-
цертах, конкурсах, вікторинах. А його знамените 
«Браво!» гарантує артистам впевненість на сцені, 
додає наснаги та розкутості. «Своїм» також він є і 
серед спортивних команд університету, особливо 
університетської збірної з футболу. Може емо-
ційно «завести» і трибуни, і футболістів, та разом 
із ними тішитися перемогою.  
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За відмінне навчання і активну участь у 
громадському житті інституту Петра Завірюху 
нагороджували Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ 
(1970), Грамотою ЦК ЛКСМ України (1970) та 
Грамотою Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР (1971), а під час служби в 
армії за успіхи в бойовій і політичній підготовці – 
Почесною грамотою ЦК ЛКСМ Естонії (1972). 

За досягнення у селекційній роботі з 
картоплею нагороджений срібною та бронзовою 
медалями ВДНГ СРСР (1976, 1977 рр.); срібною і 
бронзовою медалями та Почесним Дипломом 
ВДНГ УРСР (1978); нагрудним знаком «Вина-
хідник СРСР» (1980).  

За сумлінну працю, успіхи в навчальній і 
науковій роботі Міністерство агрополітики 
України нагородило нагрудним знаком «Від-
мінник аграрної освіти та науки України» ІІ 
ступеня (2001). За активну громадянську позицію 
та особистий внесок у здобуту перемогу на шляху 
утвердження Української Держави та національної 
демократії  нагороджений медаллю «За перемогу у 
Помаранчевій революції» (2005).  

За багаторічну сумлінну працю, особистий 
внесок у розвиток національної освіти та плідну 
науково-педагогічну діяльність Міністерством 
освіти і науки України нагороджений почесним 
знаком «Петро Могила» (2006). За досягнуті 
успіхи у навчальній і науковій роботі Міні-
стерством аграрної політики України нагоро-
джений відзнакою «Знак Пошани» (2008). 

Нагороджений також Почесними грамотами 
Волинської обласної ради (2010), Львівської 
облдержадміністрації (2010), Львівської обласної 
ради (2012), Грамотою Міністерства освіти і науки 
України за перемогу у конкурсі студентських 
наукових робіт (2011), Почесними відзнаками 
Львівського обкому профспілки працівників АПК 
(2015, 2020), численними подяками і грамотами 
багатьох ЗВО аграрного профілю України, 
грамотами і подяками Науково-методичного 
центру аграрної освіти Міністерства аграрної по-
літики України, подяками оргкомітетів чис-ленних 

виставок Всеукраїнського і міжнародного рівня, 
Почесними грамотами і Грамотами ректорату 
Львівського НАУ. 

Професор П.Д. Завірюха намагається не 
відставати від сучасних тенденцій розвитку 
агрономічної, і зокрема селекційно-генетичної, 
науки. Наприклад, у 68 років останнє підвищення 
кваліфікації (стажування) пройшов у Селекційно-
генетичному інституті (м. Одеса) – Національному 
науковому центрі насіннєзнавства та сорто-
вивчення НААН України за програмою «Теоре-
тичні основи селекції, селекція і насінництво 
сільськогосподарських культур, ДНК-технології 
та культура іn vitro в практичній селекції». Здобуті 
знання нині успішно втілює у навчальний процес. 
Зокрема на високому дидактичному і науковому 
рівні читає лекційні курси і проводить лабо-
раторно-практичні заняття з дисциплін: «Генети-
ка», «Сільськогосподарська біотехнологія», «Спе-
ціальна генетика», «Біотехнологія в рослин-
ництві». 

У 2019 році наказом ректора, акад. 
В.В. Снітинського, П.Д. Завірюху призначено 
гарантом освітньо-професійної програми спеціаль-
ності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти. Програма отримала без-
заперечну підтримку і схвалення Національною 
Агенцією. 

Петро Данилович і сьогодні зостається 
енергійним, працьовитим, відповідальним та 
сумлінним. Наукова і педагогічна громадськість 
факультету щиро здоровлять колегу з ювілейною 
датою – 70-літтям, і бажають подальшого доброго 
здоров’я та многая, і благая літ. З роси і води Вам, 
ювіляре! 

 
В.В. Бальковський, доцент, декан факультету; 

професори І.І. Тимошенко,  В.В. Лихочвор, І.А. Шувар, 
П.С. Гнатів, Н.З. Огородник; доценти О.Й. Дидів, 
П.Р. Хірівський; працівники кафедри, доценти 
Г.О. Косилович, Ю.С. Голячук, О.М. Андрушко; кандидати 
с.-г. н. І.Л. Тригуба, Г.М. Корпіта, О.І. Ковальчук, ст. 
викладач О.О.Дудар. 


