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Слово про вченого
МОЛОЦЬКИЙ

МИХАЙЛО

ЯКОВИЧ

народився 25 грудня 1926 року в с. Соладководне,
Куйбишевського району, Запорізької області в сім’ї
селян. На початок ВВВ закінчив 8 класів і був
мобілізований у Залізничне училище з яким
евакуйований в м. Магнітогорськ. Після закінчення
училища був направлений до діючої армії у складі
залізничних військ. В 1943 році після
поранення
отримав інвалідність. У 1946р. вступив до КимельЧеркаського сільськогосподарського технікуму, який
закінчив у 1948 р. з відзнакою. Працював агрономом і
керуючим
відділенням
радгоспу
«Брянський»
Нікопольського району, Дніпропетровської області.
У 1950 р. вступив до Дніпропетровського
сільськогосподарського інституту, де навчався на
стаціонарній формі навчання 2 роки. Після чого був
направлений
в
навчально-дослідне
господарство
агрономом, а після – директором. Інститут закінчив в
1955 р. заочно.
В 1954р. направлений в числі «тридцятитисячників»
та обраний головою колгоспу ім. Ворошилова, після
реорганізації колгоспу в радгосп, був призначений його
директором (Самарський).
З 1961 по 1964 р. навчався в аспірантурі
Українського науково-дослідного інституту овочівництва
та картоплярства (м. Харків). Після її закінчення,
призначений директором Сквирського дослідного поля
УНДІОК Південного відділення ВАСГНІЛ.
У 1965 році захистив кандидатську дисертацію.
Наукову
роботу
він
поєднує
з
величезною
організаторською роботою. Під його керівництвом
будується новий лабораторний корпус, виробничі
приміщення, житло для працівників і науковців,
культурно-побутові заклади.
Успішна діяльність Молоцького М.Я. на посаді
директора Сквирського дослідного поля була відома
далеко за межами України.

В 1974р. був обраний на посаду завідувача кафедри
селекції та насінництва, а з 1980 по1998 рік одночасно
працював проректором Білоцерківського державного
аграрного університету (БДАУ).
Докторську дисертацію захистив у 1986 році, а в 1987
році став професором за напрямом картоплярство. З 1999
р. до 2011 року - професор кафедри селекції та насінництва
Білоцерківського державного аграрного університету.
З 2006 по 2009 рік працював головним науковим
співробітником лабораторії агротехніки в Інституті
картоплярства УААН за сумісництвом.
З 1 червня 2016 року по теперішній час працює
завідувачем відділу
відтворення та оцінки якості
насіннєвої картоплі Інституту картоплярства НААН.
Молоцький М.Я. є відомим ученим-картоплярем
України, співавтором діючої в Україні системи
насінництва картоплі, енерго- і
ресурсозберігаючої
технології вирощування. Ним розроблені науково
обґрунтовані норми садіння картоплі під запланований
урожай. Проведені дослідження захищені авторськими
свідоцтвами і патентами України. Професор Молоцький
М.Я. опублікував понад 290 наукових праць, з них, - 18
монографій і довідників, серію популярних видань:
«Практичний посібник для орендаторів-землеробів»
(1989), «Настільна книга сільського господаря (фермера)»
(1993, 1995), «Практичний порадник картопляра» (1999),
«Картопля на вашому городі» (2000), «Поради картопляру–
аматору» (2005, 2016) та ін. Він є співавтором 5-ти
підручників із генетики, селекції та насінництва польових
культур за якими навчаються студенти агрономічних
спеціальностей в Україні. На конкурсі Мінагрополітики у
2003р. вони відмічені першою премією.
Михайлом Яковичем створена наукова школа із
селекції і насінництва картоплі та озимої пшениці. Ним
підготовлено чотири доктори сільськогосподарських наук,
8 кандидатів сільськогосподарських наук і 143
дипломники (вчені агрономи - бакалаври та магістри).
Сьогодні Молоцький М.Я. є науковим консультантом двох
докторантів сільськогосподарських наук та науковим
керівником двох кандидатів сільськогосподарських наук.

Професор
Молоцький М.Я.
проводить значну
громадську роботу, обирався депутатом районної і міської
рад народних депутатів шести скликань, членом науковотехнічної ради і головою координаційно-методичної комісії
МСГ України, членом експертної комісії УААН та двох
учених рад, членом експертної ради ВАК України, членом
ради із захисту докторських дисертацій. Результатом його
75-річної виробничої та науково-педагогічної діяльності є
вагомий
особистий
внесок
у
розвиток
сільськогосподарського
виробництва,
вітчизняної
аграрної науки і вдосконалення процесу підготовки
висококваліфікованих кадрів.
За бойові заслуги та внесок у розвиток науки та
підготовки кадрів нагороджений трьома орденами:
«Трудового Красного знамени»,
«За мужність», «За
заслуги ІІІ ступеня», 10 урядовими та 4 ювілейними
медалями, Грамотою Президії Верховної Ради УРСР,
удостоєний почесного звання "Заслужений діяч науки і
техніки України" (1994), його праця оцінена 4 медалями
ВДНГ
і
свідоцтвами
за
призові
місця
у
сільськогосподарських виставках України, знаками
відмінника і переможця соц. змагання МСГ СРСР і УРСР,
Почесними
грамотами
Міністерств
і
обласних
директивних органів.
Президентами
України
впродовж
10
років
призначались державні стипендії як видатному діячу
науки.
Молоцький
Михайло
Якович
є
почесним
громадянином м.Сквира (1996) та занесений до Золотого
фонду м.Біла Церква (1998).
На всіх ділянках роботи і наукової діяльності
Молоцький М.Я. завжди був і залишається людиною
активної життєвої позиції.
Своє 90-річчя вчений зустрічає сповнений творчих
сил, нових задумів і проектів.
ОРГКОМІТЕТ

