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ННСГБ НААН, Інститут історії аграрної науки, освіти та 
техніки  

 
2015 року вийшла друком збірка доктора 

сільськогосподарських наук, професора, академіка 
Національної академії аграрних наук України Бориса 
Семеновича Носка «Сторінки історії агрохімічних 
досліджень в Україні», яка вміщує нариси про видатних 
вчених-агрохіміків, що працювали в галузі агрохімічних 
досліджень у період від останньої чверті ХІХ і до початку 
ХХІ століття. Окремими розділами показано роль 
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провідних учбових і наукових закладів у підготовці наукових кадрів агрохіміків, а також 
історія становлення агрохімслужби в Україні. 

Варто відмітити, що представлена робота надзвичайно достойно поповнила 
сформовану в останні роки оновлену історіографічну базу, що включає в себе 
видання з історії НААН, аграрної науки, окремих її галузей, які дають змогу глибше 
зрозуміти основні етапи становлення і розвитку галузевого дослідництва на тлі 
соціально-економічного, політичного життя суспільства, еволюції наукових поглядів 
тощо.Чимало дотичної уваги у таких публікаціях було приділено висвітленню 
історичного поступу агрохімічних досліджень на теренах України. На їх тлі 
рецензована праця академіка Б.С. Носка, який є автором понад 580 наукових робіт з 
теорії та практики в галузі агрохімії, виділяється своєю фундаментальністю у 
розкритті предмету дослідження, комплексним підходом до його вивчення, а також 
глибоко фаховим розумінням причин та наслідків змін в історичному розвитку 
агрохімічної науки, адже Б.С. Носко брав безпосередню участь у найважливіших 
наукових дослідженнях з цього напряму як за радянських часів, так і в роки 
незалежної України. Саме тому представлена книга вирізняється об’єктивізмом в 
оцінках подій та фактів й особливо щодо їх персоналізованого наповнення. 

Якнайповніше відтворити еволюційний перебіг галузі автору вдалося завдяки 
логічному підходу до побудови структури видання. Визнаючи, що класична 
сільськогосподарська дослідна справа утвердилася завдяки діяльності видатних 
вчених аграріїв, які творили науку на українських землях, Б.С. Носко на початку своєї 
збірки приділяє значну увагу фундаторам агрохімічної науки в Україні – 
А.Є. Зайкевичу, М.А. Єгорову, Б.М. Рожественському, С.Л. Франкфурту, 
О.І. Душечкіну, П.А. Власюку та іншим.  

У наступних розділах всеохоплююче розкрито внесок у розвиток агрохімічних 
досліджень наукових установ і навчальних закладів, що діяли на теренах сучасної 
України у різні роки, починаючи від заснування Полтавського дослідного поля і до 
тепер. Особливо цікавим є матеріал, що стосується Західного регіону України, адже 
велика строкатість його ґрунтового покриву зумовила необхідність проведення 
численних агрохімічних досліджень на цій території. Однак висвітлення їх результатів 
зазвичай відбувалося лише на регіональному рівні, у місцевих наукових виданнях, що 
обмежувало доступ до них широкого загалу науковців. 

Глибоко інформативно наповненим є розділ, що стосується історії агрохімічної 
служби в Україні та ролі наукових установ у її становленні й розвитку. В цьому 
відношенні рецензована праця вигідно вирізняється серед низки видань, що 
нещодавно вийшли друком з нагоди п’ятдесятиріччя створення державної 
агрохімічної служби в сільському господарстві УРСР. Представлений матеріал 
розкриває діяльність зональних агрохімлабораторій, лабораторій агрохімії науково-
дослідних установ, а також результати їх досліджень. Узагальнено історичний поступ 
керівних об’єднань агрохімічної служби, наведено основні етапи і хронології її 
реорганізації.  

Зрозуміло, що при підготовці будь-якої історичної роботи важко уникнути 
однобічності у висвітленні матеріалу. Це стосується шостого розділу, який потребує 
досить суттєвих доповнень та доопрацювання.  

Вважаю, що підготовлена академіком Б.С. Носко книга вирішує 
найактуальніше завдання для нашої держави в часи чергових випробувань, а саме, 
створення всіх складових національної ідеї. Маю сподівання, що й інші провідні вчені 
НААН знайдуть можливість підтримати такий підхід стосовно власних напрямів 
досліджень, бо сьогодні потрібно не тільки захищати, а й зберігати всі кращі 
надбання, які ведуть націю до її подальшого розвитку. 
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