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Некролог 

ПАМ’ЯТІ І.Д. ФІЛІП’ЄВА 

21 вересня 2019 року мало б виповнитися 95 років 
із дня народження доктора сільськогосподарських 
наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України Івана Давидовича Філіп’єва. 

Іван Давидович був Людиною з великої літери, до-
свідченим науковцем, допитливим дослідником-
пошукачем, цілеспрямованим вченим-агрохіміком, 
наполегливим і працьовитим науковим керівником 
аспірантів і докторантів. Філіп’єв І.Д. був доброю й 
чуйною людиною, яка відгукувалась на будь-які звер-
нення, пропозиції та прохання з боку науковців, аспі-
рантів і здобувачів, висококваліфікованим спеціаліс-
том, мудрим наставником і порадником, вірним дру-
гом і товаришем, гарним сім’янином. 

Народився Іван Давидович 21 вересня 1924 року 
на Дніпропетровщині, в селянській родині. У 1942 р. 
був покликаний до лав Радянської Армії рядовим 
259 стрілецької дивізії. В одному з боїв отримав пора-
нення. Після демобілізації навчався у Дніпропетров-
ському сільськогосподарському інституті. Закінчивши 
його, працював в Українському науково-дослідному 
інституті зернового господарства та на Ізмаїльському 
дослідному полі, що на Одещині. У 1959 році захистив 
кандидатську, а в 1968 – докторську дисертацію за 
спеціальністю «Агрохімія». 

В Інституті зрошуваного землеробства Іван Дави-
дович розпочав свою наукову діяльність із 1969 року. 
Спочатку очолював відділ неполивного землеробства, 
потім, з 1975-го, займав посаду завідувача відділом 
агрохімії і фізіології рослин. 

У 1984 р. Філіп’єву І.Д. присвоєне звання профе-
сора за фахом «Агрохімія». У 1996 році він був обра-
ний академіком громадської Української академії наук 
Національного прогресу, а у 2000 році – академіком 
громадської Української академії наук. 

Іван Давидович Філіп’єв – автор понад 520 наукових 
праць, засновник наукової школи агрохімії, під його 
керівництвом підготовлена та захищена одна докторська 
і двадцять шість кандидатських дисертацій. 

За підготовку наукових кадрів та значний внесок у 
розвиток агрохімічної науки Іван Давидович був наго-
роджений Почесною грамотою Президії Верховної 
Ради Української РСР, двічі нагороджений Почесною 
грамотою Української академії аграрних наук, Почес-
ними грамотами Херсонської обласної ради народних 
депутатів, Головного управління сільського господар-
ства і продовольства Херсонської облдержадмініст-
рації, неодноразово нагороджувався Почесними 
грамотами та відзнаками Інституту зрошуваного зем-
леробства НААН та Херсонського державного аграр-
ного університету. 

За проведення оригінальних досліджень у галузі 
агрохімії, їхнє практичне значення та активну участь у 
впровадженні завершених розроблень у виробництво 
двічі нагороджений Орденом «Трудового Червоного 
прапора», Трудовою відзнакою «Знак пошани». 
У 2010 році Філіп’єву І.Д. було присвоєне почесне 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

За участь у Великій Вітчизняній війні Іван Давидо-
вич був нагороджений Відзнакою Президента України 
«Захиснику вітчизни», орденами «Вітчизняної війни» 
другого ступеня та «За мужність», медалями: «За 
бойові заслуги», «За победу над Германией 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда», «Захиснику вітчизни» та 
багатьма іншими. 

Філіп’єв І.Д. тривалий час був членом Спеціалізо-
ваних вчених рад із захисту кандидатських і докторсь-
ких дисертацій при Інституті ґрунтознавства і агрохімії 
ім. О.Н. Соколовського НААН (м. Харків) та Херсонсь-
кому державному аграрному університеті. Крім того, 
Іван Давидович брав активну участь у роботі Спеціа-
лізованих вчених рад Києва, Харкова, Москви, Ленін-
града, Орджонікідзе й інших як офіційний опонент під 
час захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

Іван Давидович обирався членом Наукової Ради 
Міжнародної Асоціації вчених-агрохіміків і агроеколо-
гів («Агроеколас») і почесним членом Українського 
товариства ґрунтознавців та агрохіміків, був членом 
Українського республіканського бюро секції хімізації і 
охорони навколишнього середовища, а також двох 
республіканських координаційних комісій: «Розробка 
наукових основ живлення рослин, ефективного засто-
сування і програмування урожаїв сільськогосподарсь-
ких культур» та «Підвищення виробництва зернових, 
зернобобових і круп’яних культур». І.Д. Філіп’єв був 
обраний членом Ради із програмування врожаю сіль-
ськогосподарських культур при Президії Південного 
відділення ВАСГНІЛ, а також членом експертної комі-
сії Республіканської науково-технічної програми на 
1991–1995 рр. «Продовольство-95». Іван Давидович 
брав участь у роботі Х Міжнародного конгресу ґрунто-
знавців (1974 р.) та VIII Міжнародного конгресу з 
мінеральних добрив (1976 р.). У 1976 році представ-
ляв Радянський Союз на Нараді держав-країн еконо-
мічної взаємодопомоги з розроблення програми дос-
ліджень в умовах зрошення на 1976–1980 рр. 

Усе це – найвища оцінка вкладу І.Д. Філіп’єва в 
розвиток вітчизняної науки та суспільного життя. 
Глибока відданість справі, яку він обрав у житті, висо-
кий професіоналізм, доброзичливе, шанобливе та 
мудре ставлення до людей здобули повагу з боку тих, 
хто працював і крокував у житті разом із ним. Світла 
особистість Івана Давидовича Філіп’єва назавжди 
залишиться в нашій пам’яті та серцях. 
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