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некролог

ПаМ’яТі М.о. горіНа

4 квітня 2019 р. на 79-му  
ро ці передчасно пішов із 
життя видатний науковець, 
талановитий педагог, док-
тор біологічних наук, профе-
сор Микола Олександрович 
Горін.

М.О. Горін здійснював нау-
кові дослідження в галузі ґрун-
тознавства, пов’язані з роз-
робкою біосфероцент ричних 
моделей землегосподарюван-
ня, ноосферною методологією 
екологічно орієнтованого адап-
тивно-ландшафтного приро-
докористування. Досліджував 
біогеохімічні закономірності 
культурного ґрунтогенезу на  
основі еволюційно-екосо-
ціального підходу до ви-
вчення ґрунтового покриву 
долинно-ландшафтних та 
інших екосистем України.  
Він уперше сформулював 
тео ретичні основи окультурю-
вальної корекції природного 
ґрунтогенезу, зокрема фіто - 
агрохімічного окультурювання 
екологічно уразливих ґрунтів 
в умовах земельної реформи. 
Напрацьовані ним (з огляду 
на ноосферну ідею, біосфер-
ні, продуктивні та інші функції 
ґрунтогенезу, ландшафтно-
екологічну типологію земель) 
екоетичні підходи до окульту-
рювання ґрунтів гарантують 
удвічі (і втричі) більшу вро-
жайність лучних траво стоїв 
кормового призначення, по-
ліпшення їхніх біологічних 
якостей, стабілізацію ґрунто-
во-екологічних режимів і цено-
тичного біорозмаїття долинно-
ландшафтних екосистем.

Народився Микола Олек-
сандрович 8 червня 1940 р. 
у Харківській обл. У 1962 р. за-
кінчив факультет агрохімії та 
ґрунтознавства Харківського 

сільськогосподарського ін-
ституту імені В.В. Докучаєва. 
З 1965 р. навчався в аспіран-
турі на кафедрі ґрунтознавства 
ХСГі імені В.В. Докучаєва, 
з якою пов’язана вся його по-
дальша наукова та педагогіч-
на діяльність.

У 1970 р. захистив канди дат-
ську дисертацію, у 2002  р. —  
докторську.

Микола Олександрович 
Горін — один із зачинателів 
в Україні школи екологічно-
го ґрунтознавства та еко-
етичної стратегії раціональ-
ного землегосподарювання.

За результатами науко-
вих досліджень він опу-
блікував одноосібно та в 
творчому співавторстві по-
над 265 праць наукового та 
навчально-методичного ха-
рактеру. Педагогічна діяль-
ність М.О. Горіна підпоряд-
ковувалася триєдиній меті: 
навчити майбутніх фахівців 
з агрохімії, ґрунтознавства, 
експертної оцінки ґрунтів, 
землеустрою та земельно-
го кадастру теорії і практиці 
підвищення родючості ґрун-
тів та їх охороні з нейтралі-
зацією екоцидних впливів 

антропогенної діяльності 
на довкілля та створенням 
передумов активного окуль-
турювання ґрунтів; виховати 
ноосферну традицію раціо-
нального використання зе-
мель як головного ресурс-
ного потенціалу держави; 
розвинути інтелектуальні 
здібності студентів у проце-
сі формування їх загально-
освітнього і світоглядного 
мислення, що в епоху гло-
балізації та інформаційного 
суспільства сприяє напра-
цюванню екологізованих 
технологій підвищення ро-
дючості ґрунтів і раціональ-
ного використання земель.

Громадська діяльність Ми-
коли Олександровича Горіна 
була пов’язана з Українським 
товариством ґрунтознавців 
та агрохіміків, Українським 
товариством охорони при-
роди. Він був членом Науко-
вої ради з проблем ґрунто-
знавст ва НАН Украї ни, вів 
ряд авторських телепере-
дач «Якщо ти господар» 
і був співавтором кількох 
навчальних кінофільмів на 
теми агрогенетичного та еко-
логічного ґрунтознавства.

У нашій пам’яті Микола 
Олександрович Горін назав-
жди залишиться як добра, 
чуйна людина та наполег-
ливий, цілеспрямований, 
ініціативний науковець.

Колектив кафедри  
ґрунтознавства 

Харківського  
національного аграрного  

університету імені 
В.В. Докучаєва

Громадська організація 
«Українське товариство 

ґрунтознавців  
та агрохіміків»


