
 

До 100-річного ю
Василя Івановича Пильника

майбутнє рідної країни. 
Ми пишаємося, що становлення Василя Івановича як  науковця  пов'язане з 

колективом нашого наукового закладу, у якому він  навчався в аспірантурі, захистив 
дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук, п
співробітника відділу агротехніки, зробивши  суттєвий внесок в розроблення окремих 
агротехнічних прийомів вирощування конопель з метою удосконалення технології 
культивування культури.  

Професіоналізм і практи
здібності, заповзятість у роботі і висока громадська свідомість були визначальними у 
його роботі на посаді вченого секретаря всесвітньо відомої наукової установи, що він 
обіймав впродовж майже 20 років. 
надавав безкорисливу методичну допомогу, щедро ділився своїми знаннями і 
багатим практичним досвідом. Притаманні йому чесність і порядність, старанність і 
наполегливість і зараз слугують взірцем для молодших поколі

Про цілеспрямованість та високу працездатність дослідника свідчать біля 40 
наукових статей та практичних рекомендацій вченого. 

За ратні воєнні подвиги у роки війни В.І. Пильник нагороджений бойовими 
орденами і медалями, а за сумлінну наукову
мирний час — медаллю ВДНГ СРСР, Почесними грамотами і подяками.

До останньої миті життєвого шляху Василь Іванович займався патріотичним 
вихованням молоді, був активним пропагандистом наукових знань, членом 
товариства «Знання», брав  участь у  художній самодіяльності колективу. 

На урочистому засіданні вченої ради інституту, що проходило з нагоди 95
Василя Івановича, він виступав без заздалегідь підготовленої доповіді і декламував 
вірші, завдячуючи відмінній пам'яті т

А ще він був талановитим художником. В.І. Пильником створено понад 50 
полотен, що  прикрашають кабінети вчених та  помешкання колег, рідних і друзів. 
Недарма ж кажуть, що талановита людина 

Наша шана і теплі спогади про Василя Івановича свідчать, що чесні, добрі, 
порядні і світлі особистості завжди житимуть у пам’яті нащадків. 
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річного ювілею вченого-конопляра
Василя Івановича Пильника 

 
27 лютого 2014 року виповнилося  100 років від 

Дня народження вченого-конопляра, учасника ВВВ, 
кандидата сільськогосподарських наук, старшого 
наукового співробітника, вченого секретаря Всесоюзного 
науково-дослідного інституту луб’яних культур, порядної, 
доброї і чуйної людини Василя Івановича ПИЛЬНИКА
який не дожив зовсім небагато до цієї знаменної дати, 
пішовши з життя на 96 році.  

Ми пам’ятаємо Василя Івановича як енергійну, 
активну особистість, людину з великої літери. Він любив 
життя, цінував людей, пишався рідним інститутом. 
Пройшовши горнило війни, не зважаючи на поранення й 
інвалідність, Василь Іванович вів активний спосіб життя і 
до останніх хвилин не втрачав оптимізму і віри у краще 

Ми пишаємося, що становлення Василя Івановича як  науковця  пов'язане з 
колективом нашого наукового закладу, у якому він  навчався в аспірантурі, захистив 
дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата 
сільськогосподарських наук, працював на посадах молодшого і старшого наукового 
співробітника відділу агротехніки, зробивши  суттєвий внесок в розроблення окремих 
агротехнічних прийомів вирощування конопель з метою удосконалення технології 

Професіоналізм і практичний досвід, ентузіазм і непересічні організаторські 
здібності, заповзятість у роботі і висока громадська свідомість були визначальними у 
його роботі на посаді вченого секретаря всесвітньо відомої наукової установи, що він 
обіймав впродовж майже 20 років. Василю Івановичу щиро вдячні ті, кому він 
надавав безкорисливу методичну допомогу, щедро ділився своїми знаннями і 
багатим практичним досвідом. Притаманні йому чесність і порядність, старанність і 
наполегливість і зараз слугують взірцем для молодших поколінь науковців.

цілеспрямованість та високу працездатність дослідника свідчать біля 40 
наукових статей та практичних рекомендацій вченого.  

За ратні воєнні подвиги у роки війни В.І. Пильник нагороджений бойовими 
орденами і медалями, а за сумлінну наукову і активну громадську діяльність у 

медаллю ВДНГ СРСР, Почесними грамотами і подяками.
До останньої миті життєвого шляху Василь Іванович займався патріотичним 

вихованням молоді, був активним пропагандистом наукових знань, членом 
ння», брав  участь у  художній самодіяльності колективу. 

На урочистому засіданні вченої ради інституту, що проходило з нагоди 95
Василя Івановича, він виступав без заздалегідь підготовленої доповіді і декламував 
вірші, завдячуючи відмінній пам'яті та ясному розуму навіть у такому поважному віці.

А ще він був талановитим художником. В.І. Пильником створено понад 50 
полотен, що  прикрашають кабінети вчених та  помешкання колег, рідних і друзів. 
Недарма ж кажуть, що талановита людина — талановита в усьому.

Наша шана і теплі спогади про Василя Івановича свідчать, що чесні, добрі, 
порядні і світлі особистості завжди житимуть у пам’яті нащадків.  

Л.М. Жуплатова, к.т.н., с.н.с.
Ю.В. Мохер, к.т.н.

конопляра 

27 лютого 2014 року виповнилося  100 років від 
конопляра, учасника ВВВ, 

кандидата сільськогосподарських наук, старшого 
наукового співробітника, вченого секретаря Всесоюзного 

дослідного інституту луб’яних культур, порядної, 
Василя Івановича ПИЛЬНИКА, 

який не дожив зовсім небагато до цієї знаменної дати, 

Ми пам’ятаємо Василя Івановича як енергійну, 
з великої літери. Він любив 

життя, цінував людей, пишався рідним інститутом. 
Пройшовши горнило війни, не зважаючи на поранення й 
інвалідність, Василь Іванович вів активний спосіб життя і 
до останніх хвилин не втрачав оптимізму і віри у краще 

Ми пишаємося, що становлення Василя Івановича як  науковця  пов'язане з 
колективом нашого наукового закладу, у якому він  навчався в аспірантурі, захистив 
дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата 

цював на посадах молодшого і старшого наукового 
співробітника відділу агротехніки, зробивши  суттєвий внесок в розроблення окремих 
агротехнічних прийомів вирощування конопель з метою удосконалення технології 

чний досвід, ентузіазм і непересічні організаторські 
здібності, заповзятість у роботі і висока громадська свідомість були визначальними у 
його роботі на посаді вченого секретаря всесвітньо відомої наукової установи, що він 

Василю Івановичу щиро вдячні ті, кому він 
надавав безкорисливу методичну допомогу, щедро ділився своїми знаннями і 
багатим практичним досвідом. Притаманні йому чесність і порядність, старанність і 

нь науковців. 
цілеспрямованість та високу працездатність дослідника свідчать біля 40 

За ратні воєнні подвиги у роки війни В.І. Пильник нагороджений бойовими 
і активну громадську діяльність у 

медаллю ВДНГ СРСР, Почесними грамотами і подяками. 
До останньої миті життєвого шляху Василь Іванович займався патріотичним 

вихованням молоді, був активним пропагандистом наукових знань, членом 
ння», брав  участь у  художній самодіяльності колективу.  

На урочистому засіданні вченої ради інституту, що проходило з нагоди 95-річчя 
Василя Івановича, він виступав без заздалегідь підготовленої доповіді і декламував 

а ясному розуму навіть у такому поважному віці. 
А ще він був талановитим художником. В.І. Пильником створено понад 50 

полотен, що  прикрашають кабінети вчених та  помешкання колег, рідних і друзів. 
му. 

Наша шана і теплі спогади про Василя Івановича свідчать, що чесні, добрі, 

к.т.н., с.н.с. 
, к.т.н.  


