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Виповнилося 70 років від дня народження Григорія Івановича Пришака, провідного вченого з 
галузі кормовиробництва і луківництва, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача 
лабораторії інституту сільського господарства Полісся (ІСТЩ.

Григорій Іванович Пришак народився 9 грудня 1928 року з с. Мала Кісниця Крижопільського 
району Вінницької області. В 1945 році закінчив школу і вступив до машинобудівного технікуму в м. 
Таганрозі Ростовської області, який закінчив в 1949 році. З 1949 по 1951 рік працював старшим 
майстром на Південно-Уральському машинобудівному заводі (ЮМЗ) м. Орська Оренбурзької 
області. З 195 і по 1955 рік служив а рядах військово-морських сил і одночасно заочно навчався в 
Оренбурзькому сільськогосподарському інституті на агрономічному факультеті. В 1956 році 
закінчив інститут. За фахом - вчєний-агроисм,

З 1956 по 1958 рік працював головним агрономом машгаютракторноТ станції в 
Ємільянівському районі Оренбургзької області. З 1958 по 1961 рік вчився в аспірантурі при 
Всесоюзному науково-дослідному інституті м’ясного скотарства (ВНІІМС). В 1963 році Г.І. Пришак 
захистив кандидацьку дисертацію. З 1963 по 1979 рік працював в ВНІІМС на різних посадах, в тому 
числі завідувачем відділом кормовиробництва ї луківництва. З 1979 року Г.І. Прищах працює 
завідувачем лабораторії 1СТГТ. Докторську дисертацію вчений захистив в 1990 році. У 1991 році 
йому було присвоєно звання професора. Основними напрямками наукової діяльності Г.І. Прищака 
були питання теорії і практики польового і дуківного кормовиробництва, створення і раціонального 
використання сіножатей і пасовищ на еродованих землях схилів, в поймах великих і малих річок в 
різних регіонах колишнього Союзу. Велике значення приділяв і в даний час приділяє організації 
нових досліджень і впровадження нових розробок у виробництво.

Багато зусиль доклав Г.І. Пришак створенню кормової бази для м’ясної худоби в традиційній 
зоні її розведення (Південний Урал, Північно-Західний Казахстан) і в нових регіонах, в тому числі на 
Поліссі України. Г.І. Пришак був в авангарді ентузіастів, які відгукнулися на заклик Уряду і в 
надзвичайно важких умовах приймав активну участь в освоєнні цілинних і перелогових земель.

Після аварії на ЧАЕС Григорій Іванович приймав участь в ліквідації її наслідків.
В книгах, журналах та збірниках Г.І. Пршцак надрукував більше 120 наукових праць. Він є 

наставником молодих вчених, приймає участь в підготовці спеціалістів найвищої кваліфікації. 
Підготував п’ять кандидатів наук. Неодноразово призначався членом спеціалізованих рад по захисту 
докторських і кандидатських дисертацій, спеціалізованої ради БАК України.

Внесок в сільськогосподарську науку і практику Г.І. Прищака був гідно оцінений. Він 
неодноразово відзначався державними нагородами.

Бажаємо Григорію Івановичу доброго здоров’я і великих творчих успіхів.
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