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П рожито три чверті століття. Саме час 

підводити  підсумки  пройденого 

життєвого шляху, як зараз прийнято говорити – 

збирати розкидане колись каміння. 

Моя візитна картка: Грабак Наум Харитонович, 

доктор сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник, професор, відмінник 

освіти України, автор понад 130 наукових праць, в 

тому числі 12 книг. Гучних звань і титулів не маю 

і ніколи не намагався їх отримати. Нагороджений 

3 урядовими нагородами, а також золотою, 

срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР. 

Основні посади, через які я пройшов: старший 

технік-хімік ґрунтознавчої партії; начальник агро-

загону ґрунтознавчої партії; головний агроном 

елітно-насінницьких господарств Миколаївської 

державної сільськогосподарської дослідної 

станції; директор дослідного господарства; 

заступник директора Миколаївської державної 

сільськогосподарської дослідної станції по 

виробництву; старший науковий співробітник і 

завідувач відділом цієї установи та Інституту 

охорони ґрунтів; професор і завідувач кафедрами 
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Миколаївського  державного  аграрного 

університету та Чорноморського державного 

універ-ситету імені Петра Могили. 

Головним надбанням у житті вважаю своїх 

нащадків – доньку Олену, сина Олега, онуків 

Ірину (23 роки), Івана (7 років), Леоніда (5 років). 

Дочка Олена Онучка Ірина 
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Син Олег з акторкою Оленою Коріковою (крайній справа) 

Онук Іван Онук Леонід 



6 

Кожна нормальна людина, підводячи підсумок 

прожитих років, звісно, вважає, що можна було б 

зробити більше, а деякі речі й краще. Таке 

відчуття притаманне й мені. Але втіхою є те, що 

жив я чесно, ніколи не сачкував, не брехав, не 

підводив людей, не ховався за спини інших. Ці 

якості намагався передати своїм дітям. 

Донька свого часу закінчила Полтавський 

кооперативний інститут, зараз працює 

з а с тупником  управляючого  великим 

супермаркетом у м. Мико-лаєві. 

Син закінчив Московський університет 

культури, нині мешкає у Москві, працює солістом 

джазового  оркестру  «Фонограф» під 

керівництвом Сергія Жиліна. Для батьків велика 

радість бачити своє «чадо» на екранах російських 

і українських телеканалів, коли транслюються 

передачі «Две звезды», «Достояние республики», 

«Танцы со звездами» та інші. З різними 

колективами він об’їздив багато країн світу. 

Останнім часом гастролював у Індії, Австрії. 

Знімається у деяких художніх фільмах, наприклад 

«Глухарь». 
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До речі й мені пощастило знятися в трьох 

кінострічках: двох художніх за часів навчання в 

інституті («Без вести пропавший» та «Орленок») і 

одній документальній. В сімдесятих роках 

минулого століття Свердловська кіностудія 

знімала кінофільм на Миколаївщині про 

впровадження  ґрунтозахисної  системи 

землеробства. 

Народився я 6 червня 1935 року в невеликому 

містечку Тульчин, що на Вінниччині в простій 

робітничій сім’ї. Батько працював вантажником          

З матір’ю 
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на різних підприємствах, а мати була швачкою на 

тамтешній швейній фабриці. 

З дитячих років пам’ятаю, що жили ми бідно, 

займаючи одну кімнату комунальної квартири; 

взимку посеред кімнати стояла «буржуйка». 

Треба сказати, що я був єдиною дитиною в 

сім’ї, причому пізньою, з’явившись на світ через 

8 років після одруження батьків. Вони дуже мене 

любили, особливо мати. Тим не менш, в 

дитинстві я був дуже хворобливим – батьки 

розповідали, що не було такої дитячої хвороби, 

якою я не перехворів би. 

Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, 

батька, якому на той час виповнився 41 рік, в 

армію не взяли через дуже поганий зір; він брав 

участь в евакуації місцевих підприємств на схід. 

Нас з матір’ю вирішили евакуювати, тому 

разом з іншими сім’ями в товарному вагоні 

повезли кудись на схід. 

Пам’ятаю, що під час руху потяга його часто 

обстрілювали з німецьких літаків, особливо вночі. 

Тоді він зупинявся, а люди бігли ховатися в поле 

або до лісу. 
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Доїхавши до станції Тальне (нині Черкаська 

область), хтось із супутників порахував, що сюди 

війна не дійде, і ми зупинилися у цьому містечку. 

Проте німці дуже швидко захопили Тальне, й 

усі тульчинці захотіли повернутися назад додому. 

Щоб менше привертати увагу, йшли понад 

залізницею, по якій практично не рухалися 

потяги. Залізничні станції обходили стороною. 

Пам’ятаю, десь в середині осені німці наказали 

усім євреям міста зібратися в центрі і під конвоєм 

німців і поліцаїв повели, як потім виявилося, до 

села Печера, що знаходилося на березі р. 

Південний Буг. Тут німці на території кістково-

туберкульозного санаторію влаштували табір 

смерті. Територія санаторію була огороджена 

високим кам’яним парканом, який доходив до 

самої річки, що у цьому місці має пороги і сильну 

течію. Сюди зводили людей не тільки з 

Вінниччини, але й з Молдавії. Охоронцями тут 

були здебільшого поліцаї з навколишніх сіл, яким 

допомагали наглядачі з в’язнів. 
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Ув’язнених нічим не годували; хто як міг, так і 

виживав. Більшість, звичайно, помирала. 

Місцеві мешканці, знаючи, в яких умовах 

живуть ув’язнені, а також те, що тут знаходиться 

багато дітей, ризикуючи життям, підходили до 

забору і кидали, що могли. Деякі в’язні знаходили 

можливість вибратися за межі табору, щоб 

роздобути якусь їжу. Тих, кого поліцаям вдалося 

впіймати, приводили до табору і безжалісно били 

нагайками. Діставалась така кара і моїй матері. 

На території колишнього табору смерті в с. Печера 
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Взимку, коли річка покривалася льодом, деякі 

в’язні намагалися втекти на протилежний берег, 

але майже всіх їх було вбито з автоматів та 

кулеметів. 

У фільмах, де показують дітей-в’язнів 

концтаборів, на них видно лише кістки та шкіру. 

В моїй пам’яті віддзеркалився інший образ 

малолітнього в’язня – опухла дитина з 

численними виразками на тілі. 

В кожній кімнаті знаходилося по 20-30 чоловік. 

Вранці, пам’ятаю, виносили по 3-4 трупи. На 

місце померлих періодично приганяли нову 

партію в’язнів. 

За офіційними даними у Печерському таборі 

смерті загинуло 14 тисяч чоловік, яким 

встановлено пам’ятник. 

Влітку 1943 року невеличка група в’язнів, 

серед яких була і моя мати, вирішила втекти – яка 

різниця, чи помирати в таборі, чи бути вбитим 

при втечі. 

Втеча була вдалою, але я, 8-річний хлопчик, не 

міг самостійно ходити через гнійні виразки на 

ступнях, і мати вимушена була носити мене на 
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спині. При цьому потрібно було весь час ховатися 

від німців і поліцаїв. 

Не буду описувати всі пригоди, які з нами 

трапилися після втечі з табору смерті. Хочеться 

лише подякувати простим селянам, які, 

ризикуючи життям, давали нам притулок, 

ділилися тими крихтами їжі, якої самим часто не 

вистачало. 

Німці, як відомо, народ прискіпливий – у них 

все фіксувалося. Кілька років тому назад вони 

встановили, що в концтаборі «Печера» над дітьми 

робили медичні експерименти і видали усім 

певну суму грошей у вигляді компенсації. 

Після визволення Вінниччини від фашистів ми 

з матір’ю поселилися у родичів у с. Кирнасівка 

Тульчинського району, де я у 1944 році у віці 

9 років пішов у перший клас. 

2 та 3 класи я закінчив у Вінниці, куди ми 

переїхали, оскільки там залишилась хатинка 

маминої сестри, яку німці розстріляли разом із 

сім’єю. 

На вінницький період життя припадає голод 

1946-1947 років, який наша сім’я гостро 
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відчувала. Доводилось їсти і картопляні очистки, 

й макуху. Пам’ятаю смак соєвої макухи, вона 

здавалася такою смачною! У школі дітей з бідних 

сімей підгодовували обідами, мене чомусь 

обійшли, а я не наважився попроситись чи хоча б 

дізнатися, чому мене не підгодовують. 

У ці роки я навчився добре плавати, в 11 років з 

легкістю перепливав р. Південний Буг. 

У 1947 році уся наша сім’я повернулась 

нарешті до Тульчина, де я і закінчив у 1954 році 

середню школу. 

Слід сказати, що навчання давалося не так 

просто. Хоча вчився я дуже добре, але сім’я жила 

в злиднях. Свого житла в нас не було – знімали 

кімнату у людей. З 1947 по 1954 рік ми змінили 

12 місць проживання. Коли взимку була негода, я 

в школу не ходив, бо не було що одягнути і взути. 

Восени я, як до речі й багато інших хлопців, 

ходили до школи босими. 

Будучи кращим учнем у школі, я відзначався 

поганою поведінкою, часто по всім дисциплінам я 

мав відмінні оцінки, а за поведінку – двійку. 
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У школі я активно займався спортом: грав у 

футбольній і волейбольній командах, займався 

гімнастикою, виконав норматив з розряду для 

дорослих зі стрибків у висоту, бігу на 100 і 3000 

м,       з лижних перегонів. Один з небагатьох я 

виконав норматив з ГТО ІІ ступеня, що вважалося 

тоді престижним. 

Після закінчення середньої школи (зі срібною 

медаллю) хотів поступити до Харківського 

авіаційного інституту, проте, незрозуміло з яких 

причин, мене туди не прийняли. 

За порадою двоюрідної сестри, яка мешкала в 

м. Умані Черкаської області, я поступив на 

агроно-мічний  факультет  тамтешнього 

сільськогосподарського інституту, який закінчив у 

1959 році. 

Студентські роки для кожної людини – 

найцікавіший період життя. Для нас, уманчан, він 

ще запам’ятався тим, що ми жили і вчились поряд 

із чудовим дендропарком «Софіївка». 
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Жив, як і більшість студентів, на одну 

стипендію. Інколи підробляли: розвантажували 

вагони з лісом і вугіллям на залізничній станції, 

розчищали русло річки в дендропарку тощо. 

З почуттям великої поваги згадую таких 

викладачів, як Шкварук Микола Матвійович, 

Демченко Іван Макарович, Євстратов Микола 

Григорович, Кацнельсон Володимир Маркович, 

Рубін Симон Самойлович та інші. 

За розподілом був направлений в Миколаївську 

область, де мені запропонували роботу на 

обласній державній сільськогосподарській 

дослідній станції. 

Під час проходження служби в армії в Чернігівській області, 1957 р. 
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В цей час в Україні проводилось 

крупномасштабне обстеження ґрунтів, тому 

спочатку мене призначили в ґрунтознавчу партію, 

яка функціонувала при Мико-лаївській державній 

сільськогосподарській дослідній станції. 

Відпрацювавши рік на посаді старшого техніка-

хіміка, я був переведений начальником агрозагону 

цієї ж партії. Моя робота на цій посаді полягала в 

тому, що на основі ґрунтових обстежень я 

опрацьовував пропозиції по найефективнішому 

використанню ґрунтів кожного господарства. 

На військових зборах в м. Миколаєві, 1960 р. 
Крайній справа – відомий журналіст Андрій Іванович Сірош 
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З початком роботи на Обласній сільсько-

господарській дослідній станції, комсомольці 

обрали мене своїм секретарем, оскільки в 

інституті я мав певний досвід такої роботи – був 

комсоргом групи, членом комсомольського бюро 

факультету. 

Мені вдалося організувати художню самодіяль-

ність, навіть виступали в деяких селах 

Жовтневого району. Налагодили ми дружні 

З дружиною Розою Іванівною та дочкою Оленою 

стосунки з комсомольцями-матросами з 

авіаційної військової частини. Проводили разом 
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вечори відпочинку, суботники. Деякі наші дівчата 

одружилися з матросами. Саме комсомольська 

робота зблизила мене з Івановою Розою 

Іванівною, з якою ми в 1960 році одружилися. 

У 1961 році, коли ґрунтознавча партія свою 

роботу завершила, мене призначають головним 

агрономом по елітно-насінницьких господарствах 

(дослідне господар-ство та елітно-насінницький 

радгосп ім. 25 Жовтня Первомайського району) 

обласної сільськогоспо-дарської дослідної станції. 

Згодом у штатний розклад цієї установи 

вводиться посада заступника директора по 

виробництву, на яку мене і переводять. На цій 

посаді я працював до 1972 року. 

Оцінюючи свою роботу на виробництві, хочу 

сказати, що то був, попри всі труднощі, 

найцікавіший період мого життя. 

Основним  з а вд анням  го спод ар с т в 

сільськогоспо-дарської дослідної станції було 

виробництво насіння високих репродукцій 

практично усіх вирощуваних в регіоні рослин для 

області. Ми з цією роботою дуже добре 
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справлялися. Навіть відвантажували насіння в 

інші області України, в Середню Азію. 

Оскільки насіння було на той час досить 

цінним, прибутки наших господарств дозволяли 

будувати різні об’єкти, в тому числі житло, 

закуповувало техніку, добрива в необхідній 

кількості. Працівники отриму-вали непогану як 

на той час заробітну платню, премії. 

Не можу не згадати і про деяких людей, з 

якими звела мене доля у цей період життя. 

Передусім, це колишній головний агроном 

елітно-насінницького радгоспу ім. 25 Жовтня 

Ляшенко Кость Дмитрович. Хоча за рангом я був 

його начальником, але ніколи цього не 

підкреслював.           Я вчився у цієї людини, 

оскільки не було такого питання в агрономії, яким 

би він досконально не володів. Переконаний, що 

саме завдяки К.Д. Ля-шенку згаданий радгосп був 

з основними виробничими показниками на дві 

голови вищим за будь-яке господарство 

Миколаївської області. Будучи зовсім молодою 

людиною, Кость Дмитрович публікував свої 

агрономічні роздуми на сторінках газети 
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«Правда». Сімом працівникам радгоспу було 

присвоєно звання «Герой Соціалістичної Праці». 

Безумовно, величезна заслуга в цьому саме 

К.Д. Ляшенка. Хоча і його самого кілька разів 

представляли на присвоєння звання Героя, але в 

якійсь інстанції проти цього був поставлений 

шлагбаум, оскільки під час Великої Вітчизняної 

війни він був на окупованій території і начебто 

працював  у  підконтрольному  німцям 

господарстві. 

Я пишаюсь тим, що свого часу був добре 

знайомий і навіть у чомусь допомагав видатному 

голові колгоспу, Герою Соціалістичної Праці 

Рябо-шапці Миколі Миколайовичу. 

Як відмінний господар і, як сказали б зараз, 

менеджер, він надумав займатися виробництвом 

елітного насіння пшениці, що рядовим 

господарствам заборонялося. Я допоміг Миколі 

Миколайовичу з придбанням насіння супереліти, 

а також з отриманням дозволу на таку діяльність. 

Тривалий час ми підтримували з ним дружні 

стосунки. 
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На все життя залишились у мене приємні 

враження від міністра сільського господарства 

України Співака Марка Сидоровича, людини 

високого інтелекту, культури й порядності, якого 

мені, як виконувачу обов’язки директора 

дослідного господарства, довелося приймати у 

1961 році. Потім кілька разів я був у нього на 

прийомі; запам’яталося, як він швидко вирішував 

конфліктні ситуації. Так, під час затвердження 

виробничо-фінансового плану господарства 

фахівець міністерства Призва (не пам’ятаю імені 

та по-батькові) наполягав включити у план 

виробництво насіння багаторічних злакових трав. 

Ми цього зробити не могли, оскільки вони були 

відсутні в посівах. Коли я прийшов до Марка 

Сидоровича, і він побачив, у якому збудженому 

стані я знаходжусь, посадив мене за круглий 

столик, який стояв у куточку, і велів викласти усе 

в письмовому вигляді. Коли я йому приніс 

написану петицію, він, не читаючи, наклав 

резолюцію про зняття з дослід-ного господарства 

плану виробництва насіння трав. 
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Оскільки події, про які я згадую, відбувались 

давно (40-50 років тому), та й Марк Сидорович 

уже давно перебрався в іншій світ, хотілося б 

згадати й вечерю з цією людиною. Іноді в колі 

друзів я згадую, як з міністром глушили коньяк 

гранчаками (тоді не було сучасного сервісу). 

Здібності міністра у цьому були вражаючими; при 

тому ніяких ознак сп’яніння у нього не 

помічалось. 

У 1964 році я вступив до заочної аспірантури 

при Всесоюзному ордені Леніна та ордені 

Трудового Червоного Прапора селекційно-

генетичного інституту. Моїм науковим керівником 

був директор цього закладу, член-кореспондент 

ВАСГНІЛ, доктор сільськогосподарських наук, 

професор Мусійко Олександр Самсонович. 

Моя кандидатська дисертація присвячена 

вивченню реакції сортів і гібридів кукурудзи, 

виведених О.С. Мусійко, на зрошення та 

опрацювання окремих елементів їх агротехніки в 

цих умовах. 

Незважаючи на зайнятість, О.С. Мусійко зна-

ходив час кожного року приїжджати з Одеси на 
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Миколаївщину, щоб ознайомитися з дослідами. 

Приїздив він, як правило, з академіком, Героєм 

Соціалістичної Праці Кириченком Федором 

Григоровичем, всесвітньо відомим селекціонером 

озимої пшениці. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук зі 

спеціальності «рослинництво» захистив 7 січня 

З академіком О.І. Бараєвим на дослідах. Миколаїв, 1976 р. 
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1971 року в спеціалізованій вченій раді при 

Одеському сільськогосподарському інституті. 

На початку 70-х років минулого століття в 

Радянському Союзі взагалі й Україні зокрема 

гостро постало питання захисту ґрунтів від 

ерозійних процесів. 

Поштовхом до цього були роботи Всесоюзного 

інституту зернового господарства, де під 

керівництвом Олександра Івановича Бараєва, 

директора цього інституту, академіка, якому 

пізніше було присвоєно звання Героя 

Соціалістичної Праці, була розроблена для 

районів Північного Казахстану і Західного Си-

біру оригінальна ґрунтозахисна система 

землеробства. 

У 1972 році я перейшов працювати старшим 

науковим співробітником, а з 1973 року – завіду-

вачем відділом землеробства Миколаївської 

державної сільськогосподарської дослідної 

станції, де вперше в степовій зоні розробив 

програму і заклав стаціонарний дослід саме з 

питань перевірки й доопрацювання стосовно 
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конкретних ґрунтово-кліматичних умов, 

розробленої у ВІЗГ системи землеробства. 

Треба  підкреслити ,  що  керівництво 

Миколаївської області дуже відповідально 

поставилося до опрацю-вання і впровадження 

ґрунтозахисної системи землеробства у 

виробництво. Щоб скоротити шлях від наукового 

опрацювання до впровадження, Миколаївський 

обласний комітет компартії України прийняв 

рішення про виділення в кожному районі області 

по одному господарству, де у сівозмінах кожне 

поле ділилось навпіл і на одній половині 

застосовували традиційну агротехніку, на другій – 

ґрунтоохоронну. За кожним господарством був 

закріплений  кваліфікований  науковець . 

Методичне керівництво усією роботою було 

доручено мені. Мав я також і господарство: 

спочатку колгосп ім. Енгельса Баштанського 

району, де на той час головував Шавша Іван 

Васильович, а пізніше колгосп «Победа» 

Березанського району. Наскільки відповідально 

віднеслися до цієї роботи в колгоспі «Победа» 

свідчить той факт, що тут моїм помічником був 
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призначений колишній головний агроном 

господарства Нагорний Іван Григорович. 

Саме з ініціативи Обкому партії та його наполя-

ганню в область були завезені (в основному з 

Росії) необхідні технічні засоби. До нас їздили 

переймати досвід, навіть була делегація з 

Ростовської області. 

Про важливість цієї роботи свідчить той факт, 

що досліди щороку відвідували усі агрономи 

області, а двічі на них побував Перший секретар 

Мико-лаївського обкому КПРС Володимир 

Олександрович Васляєв, секретар обкому Олексій 

Гаврилович Захарченко, член бюро обкому партії, 

голова Обласного комітету народного контролю 

Олександр Іванович Момотенко, голова 

Облвиконкому Федір Федорович Зайвий. 

Був на моїх дослідах і Олександр Іванович 

Бараєв, про якого я згадував вище, а також вчений 

секретар ВАСГНІЛ Олександр Сергійович Ізвеков 

та інші відомі люди. 

Розпочата на Миколаївщині науково-дослідна 

робота була продовжена в Луганській області, 

куди я переїхав у 1979 році і розпочав роботу в 
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Інституті охорони ґрунтів – старшим науковим 

співробітником (до 1983 року) та завідувачем 

лабораторією (з 1983 по 1997 роки). 

У цьому інституті було закладено і проведено 

5 стаціонарних, ряд короткотермінових і 

модельних  дослідів  по  опрацюванню 

ґрунтоохоронних технологій вирощування рослин 

на різних елементах рельєфу, а також окремих 

теоретичних питань. 

Координаційно-методична комісія з обробітку ґрунту. 
Вінниця, 1977 р. 
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За матеріалами досліджень, виконаних на 

Миколаївській державній сільськогосподарській 

дослідній станції та в Інституті охорони ґрунтів 

підготовлена докторська дисертація на тему: 

«Наукові основи та практичні аспекти обробітку 

еродованих і ерозійно небезпечних ґрунтів 

степової зони України». Робота успішно захищена 

у спецраді Дніпропет-ровського державного 

аграрного університету 5 грудня 1996 року. 

За час наукової діяльності був членом респуб-

ліканських координаційно-методичних комісій з 

обробітки ґрунту і захисту ґрунтів від ерозії, 

членом Всесоюзної координаційно-методичної 

комісії з обробітки ґрунту при Тімірязівській 

сільськогоспо-дарській академії (м. Москва), 

членом міжнародної організації з обробітки 

ґрунту «Istro». 

Аналізуючи період роботи в науково-дослідних 

установах, слід сказати, що то був плідний і 

цікавий період життя. Часто проводились наради, 

семінари, конференції, інші заходи, в тому числі і 

на базі наших польових експериментів. У цей час 

доводилось зустрічатися та спілкуватися з 
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відомими науковцями, виробничниками. Так, у 

1983 році на Всесоюзній конференції в 

м. Полтаві, присвяченій 100 річчю виходу книжки 

В.В. Докучаєва «Русский чорнозем», були 

присутні двічі Герой Соціалістичної Праці, 

почесний академік ВАСГНІЛ Терентій Семенович 

Мальцев, всесвітньо відомий вчений, академік 

Володимир Аврамович Ковда та інші. 

За радянських часів науковець повинен був не 

тільки займатися чисто наукою, але й 

впроваджувати свої розробки у виробництво, 

На польових дослідах Інституту зрошуваного землеробства; 
з професором Філіп’євим І.Д. 

Миколаїв, 1991 р. 
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якщо вони мали прикладний характер. Тому 

постійно доводилося зустрічатися і спілкуватися з 

керівниками господарств, спеціалістами, 

виступати перед ними з лекціями, підвищувати їх 

кваліфікацію на спеціальних зустрічах, семінарах 

тощо. 

Оцінюючи період часу, коли довелося 

займатися науковою діяльністю, а він припав 

здебільшого на радянські часи, хочу наголосити, 

що попри низку негараздів (погане фінансування 

науки, деякі ідеологічні перепони тощо) аграрна 

наука в той період плідно розвивалася. Інша 

справа, що її результати погано впроваджувались 

у виробництво. Причини такого становища я 

вбачаю в наступному: застаріла матеріально-

технічна база, яка не дозволяла своєчасно і якісно 

виконувати усі технологічні операції; невисока 

професійна кваліфікація більшості фахівців, а 

також те, що на землі не було справжнього 

господаря – спеціалісти і керівники господарств 

були найманими працівниками, які справно 

отримували заробітну плату, незалежно від 

результатів роботи. За таких умов наукові 
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розробки погано сприймалися виробниками; 

існувала й певна недовіра до аграрної науки. 

Хотілося б навести кілька епізодів із цього 

періоду життя. 

Якось мені довелося бути в колгоспі ім. 

Калініна Кременського району Луганської 

області. Чудова місцевість, навколо села – хвойні 

ліси, озера. 

Я запропонував голові голгоспу Солом’яному 

Миколі Івановичу впровадити в господарстві 

ґрунтоохоронні технології вирощування 

сільськогоспо-дарських культур, основна мета 

яких, звісно, екологічна. Вони призначені 

попередити деградаційні процеси в ґрунті. 

Знаючи, що така роль технологій у той час (між 

іншим як тепер) мало турбує виробничників, я 

розповів про економічні переваги цих технологій. 

Будучи за фахом бухгалтером, Микола Іванович 

одразу погодився. Колгосп придбав відсутню 

техніку. Недовірливо ставилися до цієї витівки 

бригадири господарства, які були пенсійного або 

передпенсійного віку і звикли працювати за 

традиційними методами. Але коли вони побачили, 
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що я сам налаштовую техніку й організовую 

роботу, їх ставлення до мене і до роботи, яку ми 

робили, змінилося. 

Коли зв’яки між наукою і виробництвом 

практично припинилися, я зустрівся на одній з 

обласних нарад з головним агрономом 

господарства і поцікавився, чи відмовились вони 

від грунтоохоронних технологій; він відповів 

буквально так: «Все, що Ви колись робили, ми 

продовжуємо робити». Як приємно чути такі 

слова від виробничника! 

У 80-х роках минулого століття існувала така 

форма співробітництва науки з виробництвом як 

науково-виробничі об’єднання. Я керував одним 

із таких об’єднань, що складалось із 6 

господарств Білокуракинського та Станично-

Луганського районів Луганської області, які 

працювали за нашими технологіями. При цьому 

досягались не тільки вагомі екологічні результати, 

які не так чітко можна оцінити, але й виробничий 

та економічний ефект. 
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З професором Гордієнком В.П.  
Кам’янець-Подільський, 2001 р. 

На нараді завідувачів кафедр землеробства 
в м. Кам’янець-Подільському, 2001 р. 
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Мені доводилося бути на ряді міжнародних 

наукових конференцій, нарадах. Порівнюючи 

виступи наших учених із зарубіжними, хочу з 

упевненістю сказати, що наші наукові розробки як 

за актуальністю, так і за глибиною досліджень не 

поступалися зарубіжним, хоча наша матеріальна 

база набагато бідніша, ніж у розвинених країн 

світу. 

Як позитив у розвитку аграрної науки було й те, 

що справно працювали координаційно-методичні 

ради, на яких щороку підводились підсумки 

роботи і розглядались методичні питання. 

Регулярно проводились наукові конференції, 

наради, симпозіуми на рівні держави, республіки, 

області. 

В областях відбувались також семінари на базі 

наукових та навчальних закладів, де 

виробничники не тільки могли почути, а й 

побачити прогресивні заходи, технології або нові 

сорти. 

Приємні спогади залишились від семінарів, які 

щозими проводили на ВДНГ в Москві та Києві. 
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На семінарах у павільйоні «Землеробство» 

щорічно збирались науковці зі степової зони 

України, Північного Кавказу, Ростовської області, 

куди мене завжди запрошували виступати з 

доповіддю. 

У 1993 році мене, можна сказати, примусили 

підготувати докторську дисертацію, надавши 

піврічну творчу відпустку. 

Специфіка аграрних досліджень полягає в тому, 

що нема часу ретельно проаналізувати отриманий 

експериментальний матеріал – тільки-но 

закінчились польові роботи, як потрібно 

звітувати, непроаналі-зовані належним чином 

матеріали потрапляють в архів. 

Тому, розпочавши роботу над докторською 

дисертацію, мені випала можливість глибше поко-

патися у своїх паперах, проаналізувати результати   

23-річних  досліджень ,  виконаних  на 

Миколаївській державній сільськогосподарській 

дослідній станції та Інституті охорони ґрунтів. 

Як вже зазначалось, докторська дисертація була 

успішно захищена у 1996 році, і в цей же час 

Інститут охорони ґрунтів ліквідували. Це дуже 
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дивний крок, адже інститут міцно стояв на ногах: 

чудовий науковий корпус, механізовані складські 

приміщення, теплі гаражі, багата матеріальна 

база, з’явились свої доктори та кандидати наук; 

дослідне господарство стало зразковим, у ньому 

була повністю впроваджена ґрунтозахисна 

система землеробства з контурно-меліоративною 

організацією території; наші співробітники 

Виступ на ювілеї Миколаївського інституту 
агропромислового виробництва, 2006 р. 
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Зі студентами-екологами в передноворічні дні 


