РЕКТОРИ
БОРОВИКОВ Георгій Андрійович
Директор ОСГІ (1920–1925)
Доктор біологічних наук, професор
Народився в 1881 р. на Донеччині. У 1907 р. закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського університету. Після навчання працював у проф. П. М. Бучинського
та В. М. Реп’яхова, потім перейшов до зоологічного музею, яким керував О. О. Браунер.
Упродовж 1907–1918 рр. обіймав посади лаборанта, асистента, приват-доцента
Новоросійського інституту. У 1924 р. здобув вчене звання професора. У 1936 р. йому без
захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук.
В Одеському сільськогосподарському інституті Г. А. Боровиков працював з 1919 р.,
пройшовши шлях від викладача курсів анатомії, фізіології рослин та сільськогосподарської мікробіології, завідувача кафедри загальнобіологічних наук, декана агрономічного
і виноградарського факультетів до директора інституту (1920–1925).
З 1920 р. за сумісництвом виконував обов’язки директора Вознесенської сільськогосподарської дослідної станції, а з 1929 р. — директора виноробної станції на Сухому
Лимані. Упродовж 1939–1941 рр. Георгій Андрійович працював в Одеському фармацевтичному інституті викладачем, завідувачем кафедри ботаніки.
Наукові інтереси Г. А. Боровикова були досить широкими. Він досліджував флору
Південної Росії, Сибіру, Північного Кавказу. Вивчав будову клітинних оболонок, явища
епінастії та гіпонастії у гілках хвойних, утворення кореневих волосків на стеблі Leontice
altaica і щеплення винограду. Вчений відкрив явище верхівковості в утворенні калюса як
надзвичайний вияв полярності. Піддаючи клітини дії відцентрової сили, одержав безпластидні клітини, які довгий час залишалися живими, але пластид не утворювали. За допомогою відцентрової сили зміг змінити полярність у клітинах водорості Cladophora. Професор
уперше дійшов висновку, що швидкість росту клітин у другій фазі визначає ступінь гідратації біоколоїдів, а не величина осмотичного тиску, як вважали раніше.
Георгій Андрійович був членом Новоросійського товариства природознавців,
Товариства сільського господарства Південної Росії, Німецького ботанічного товариства
і Московського товариства випробувачів природи.
Видатний вчений пішов із життя в 1958 р., похований в Одесі.

БЕРЕЗІКОВ Василь Семенович
Директор ОСГІ (1925–1930)
Професор
Народився в 1893 р. в с. Курганське Бійського повіту Алтайської губернії. Закінчивши
початкову школу в 1904 р., працював помічником волосного писаря.
Упродовж 1911–1913 рр. відвідував Томські землемірні курси. Вищу освіту здобував
на юридичному факультеті Томського університету.
У 1920–1923 рр. В. С. Березіков працював на різних посадах Томського та Одеського
губземвідділів. Протягом 1923–1924 рр. виконував обов’язки декана, а з 1925 р. — директора Одеського землевпорядкувально-меліоративного технікуму.
В Одеському сільськогосподарському інституті працював з 1925 р., обіймаючи посади
викладача, професора, директора (1925–1930).
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