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Василь Васильович Пашкевич – визначний
вчений, один із засновників вітчизняної помології,
доктор біологічних наук (1934), академік ВАСГНІЛ
(1935). Основні дослідження присвячені вивченню
сортоведення плодових культур. Наукова спадщина –
понад 300 наукових робіт із різних питань
садівництва.



В.В. Пашкевич народився 10 січня 1857 р. в
селі Семеновичі Ігуменського повіту (нині
Червенський район) Мінської губернії у родині
псаломщика.



Василь Пашкевич початкову освіту отримав у

Мінській духовній семинарії.



1882 року Пашкевич закінчив фізико-математичний

факультет Імператорського Петербурзького

університету з присудженням наукового ступеня

магістра природничих наук за дисертацію «Флора 

квіткових рослин Мінської губернії».



У 1883 році Пашкевич  був

відряджений за кордон на два 

роки для вивчення плодівництва, 

виноградарства, а також інших

галузей садівництва, до 

Німеччини в Гейзенгеймське

училище садівництва і 

виноградарства на Рейні.



Після повернення на батьківщину Василя

Пашкевича призначають завідуючим Уманським

Царициним садом. Крім того він стає викладачем

Уманського училища землеробства і садівництва,

де викладає ботаніку та садівництво.



Уманський період в житті В.В. Пашкевича

триває з 21 квітня 1885 року до 31 січня 1892 року. За

визнанням самого Василя Васильовича тут він отримав

можливість ознайомитися з численними колекціями

саду, що дало значний матеріал для подальшої

діяльності.



В.В. Пашкевич зробив помітний вклад у
підтримку та розвиток Царициного саду. Особливу
цінність для сьогоднішньої «Софіївки» становить
«Англійський парк», або Арборетум, який у 1890-
1891 рр. був висаджений екзотичними породами
дерев і кущів. Сьогодні він носить ім’я видатного
вченого-садівника.



3 01 січня 1892 року Василь Васильович

Пашкевич працює головним садівничим

Нікітського ботанічного саду.



У 1918–1922 роках Пашкевич В.В. працює
на Салгірській науково-дослідній станції. 

З 1920 р. – професор кафедри помології та 
городництва Таврійського університету. 

З 1922 р. – у відділі прикладної ботаніки і 
селекції Сільськогосподарського комітету, 
реорганізованому, в 1924 р. – у 
Всесоюзному інституті прикладної
ботаніки і нових культур, а в 1930 р. – у 
Всесоюзному інституті рослинництва. 

З 1922 р. – професор Ленінградського
сільськогосподарського інституту.



У музейній кімнаті бібліотеки
зберігаються праці В.В. Пашкевича, 

якими користувалось багато поколінь
науковців та студентів. Вони 

приваблюють доступним
викладанням матеріалу і не втратили

своєї актуальності сьогодні.  



Пашкевич В. В.
Культура ананасов: Изложение наиболее 
рекомендуемых в Западной Европе новейших 
способов выгонки ананасов, по Найту, Таттеру, 
Гампелю и др. / В. В. Пашкевич. – СПб. : 
Типография В. Киршбаума, 1889. – 46 с.



Пашкевич В. В. Культура лекарственных 

растений / В. В. Пашкевич. – 2-е изд., 

испр. и доп. с 58 рисунками в тексте. –

СПб. : Издание А. Ф. Девриена, 1902. –

131 с.

У книзі зібрані короткі відомості про 

лікарськв рослини та їх властивості.



Пашкевич В. В. Обзор плодов на IV- й 

очередной выставки-ярмарки плодоводства в 

С.-Петербурге, в 1908 году. / В. В. Пашкевич. –

СПб. : Изд. Императорского Российского 

Общества Плодоводства, 1909. – 89 с.



Пашкевич В. Плодоводство среднего и нижнего 

Поволжья : материалы и исследования / В. Пашкевич. –

СПб. : Типография В. Киршбаума, 1910. – 27 с.

Книгу супроводжують особисті малюнки і фотографії 

автора.



Пашкевич В. В. Учебник садоводства для 

низших школ садоводства. Ч. І. : Основные

ботанические сведения. Почва и удобрение. 

Размножение растений. Огородничество. – 2-е 

изд., пересмотр. и испр. с 207 рисунками в 

тексте. – СПб. : Издание А. Ф. Девриена, 1910. –

288 с.

Пашкевич В. В. Учебник садоводства для 

низших школ садоводства. Ч. ІІ. : 

Плодоводство. – 2-е изд., испр. и доп. с 200 

рисунками в тексте и 2-мя табл. – СПб. : 

Издание А. Ф. Девриена, 1911. – 350 с.

Пашкевич В. В. Учебник садоводства для 

низших школ садоводства. Ч. ІІІ. : Садоводство

декоративное. Выгонка плодов. Цветочные

изделия. С. 128 рисунками в тексте. – СПб. : 

Издание А. Ф. Девриена, 1903. – 267 с.



Пашкевич В. В. Плодовое сортоведение 

или помология на новых началах / 

В. В. Пашкевич. – СПб. : Издание 

А. Ф. Девриена, 1911. – 100 с. : 13 рис. + 

2 табл.



Пашкевич В. В. Селекция в плодоводстве её 

методика и значение : доклад читанный в 

секции плодоводства на 2-м съезде деятелей 

по селекции и семеноводству в С.-Петербурге 

в январе 1912 г. / В. В. Пашкевич. – СПб. : 

Тип. С. Л. Кинда, 1912. – 29 с.

Автор висловлює подяку колишньому 

викладачу садівництва і за сумісництвом  

бібліотекарю  (1906–1908) Уманського 

училища садівництва і землеробства 

О.М. Чєлінцеву.



В.В. Пашкевич пішов з життя 14 липня 1939

року, залишивши по собі добру пам'ять, багато учнів

та послідовників. Сучасники згадували його, як

людину надзвичайно добру, широко освічену

особистість, тонкого знавця і цінителя мистецтва,

любителя музики та літератури.


