РЕКТОРИ
ТОЧИДЛОВСЬКИЙ Ігнатій Якович
Директор ОСГІ (1918–1919)
Професор
Народився в 1871 р. З 1908 р. працював доцентом, а з 1917 р. — екстраординарним
професором Новоросійського університету.
Упродовж 1917–1942 рр. керував Одеською магнітно-метеорологічною обсерваторією.
Вчений цікавився питаннями сільськогосподарської метеорології, довгий час вів
щоденник магнітно-метеорологічної обсерваторії та систематично висвітлював її роботу. Проаналізувавши дані метеоспостережень за 60 років (1865–1925), отримані гео
фізичною обсерваторією на Малому Фонтані та університетською метеостанцією,
І. Я. Точидловський написав працю «Клімат Одеси» (1926).
Брав активну участь в обговоренні ідеї створення Інституту геофізики на засіданні
Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української академії наук. Ще за
часів царизму наполегливо добивався створення в Одесі сільськогосподарського вищого
навчального закладу.
Після відкриття в 1918 р. Одеського сільськогосподарського інституту І. Я. Точид
ловський став його першим директором. На цій посаді професору доводилося багато
часу і сил витрачати на адміністративну та господарську діяльність, дбати про побут
і здоров’я студентів та викладачів. Успішній роботі директора сприяли притаманні йому
організаторський талант, бурхлива енергія та висока працездатність.
В інституті професор викладав курси фізики, математики й сільськогосподарської метеорології. Його лекції завжди відзначалися глибокою змістовністю, доступністю, яскравістю мови.
І. Я. Точидловський пішов із життя в 1942 р.

САПЄГІН Андрій Опанасович
Директор ОСГІ (1919–1920)
Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік
Народився в 1883 р. в м. Вознесенське Херсонської губернії. У 1902 р. вступив до
Санкт-Петербурзького лісового інституту, але в 1903 р. перевівся до Новоросійського
імператорського університету на фізико-математичний факультет, який закінчив
у 1907 р. Після навчання залишився працювати в університеті на посаді лаборанта кафедри ботаніки.
У 1911 р. здобув вчене звання доцента. У 1914 р. захистив докторську дисертацію
у Петербурзькому університеті, а в 1917 р. отримав вчене звання професора генетики і селекції кафедри агрономії фізико-математичного факультету Новоросійського
університету.
У 1912 р. обійняв посаду завідувача селекційного відділу при Одеському дослідному полі. Разом із групою однодумців у 1917 р. А. О. Сапєгін домігся прийняття рішення про створення Одеського сільськогосподарського інституту, який він очолював
у 1919–1920 рр.
А. О. Сапєгін — академік АН СРСР, віце-президент АН УРСР, Заслужений діяч науки
і техніки УРСР, нагороджений орденом Леніна.
Життєвий шлях Андрія Опанасовича скінчився в 1946 р. Похований у Києві на
Байковому кладовищі.
46

