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78 лютий 2015 р.Вісник аграрної науки

логічної системи землероб-
ства (2000).

М.К. Шикула заснував нау-
кову школу ґрунтозахисного та 
біологічного землеробства, 
підготував 14 докторів та по-
над 50 кандидатів наук. З 1953 
по 2006 р. учений опублікував 
понад 650 нау кових праць.  
У доробку М.К. Шикули — 
20 авторських свідоцтв і па-
тентів, 15 монографій.

Микола Кіндратович удосто-
єний звання лауреата Держав-
ної премії України в галузі науки 
і техніки (1991) і «Заслуженого 
діяча науки і техніки України» 
(1996). На кафедрі ґрунтознав-
ства та охорони ґрунтів імені 
професора М.К. Шикули НУБіП 
Украї ни, якій присвоєно ім’я 
вченого з 2010 р., успішно три-
вають дослідження, розпочаті 
ним у 70-х роках ХХ ст. Наукова 
школа ґрунтозахисного та біо-
логічного землеробства збері-
гає і примножує традиції свого 
фундатора і вчителя багатьох 
поколінь учених — Миколи 
Кіндратовича Шикули, а також 
розвиває сучасні напрями до-
сліджень з охорони і раціональ-
ного використання ґрунтів.
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Виповнилося 90 років від 
дня народження доктора сіль-
ськогосподарських наук, про-
фесора Миколи Кіндратовича 
Шикули — відомого ґрунто-
знавця-ерозіоніста, осново-
положника ґрунтозахисного 
та біологічного (органічного) 
землеробства в Україні, який 
25 років пропрацював заві-
дувачем кафедри ґрунто-
знавства та охорони ґрунтів 
Національного університету 
біоресурсів і природокористу-
вання України. Його ім’я тіс-
но пов’язане з проведенням 
у 1974–1984 рр. Полтавського 
великомасштабного експери-
менту, під час якого здійснено 
прискорену розробку та ши-
роке впровадження ґрунтоза-
хисної системи землеробства.

Микола Кіндратович наро-
дився 5 січня 1925 р. у с. Ве-
лика Лепетиха на Херсонщині. 
Після закінчення у 1955 р. Мос-
ковської сільськогосподарської 
академії ім. К.А. Тимірязєва 
навчався в аспірантурі при 
Українському науково-дослід-
ному інституті ґрунтознавства  
та агрохімії, де в 1960 р. захис-
тив кандидатську, а в 1968 р. — 
докторську дисертації.

Головним напрямом твор-
чих пошуків М.К. Шикули 
були охорона і відтворення 
родючості ґрунтів за їх сіль-
ськогосподарського викорис-
тання. Основним організацій-
ним та агротехнічним заходом 
розв’язання цієї проблеми, на 
його думку, було впроваджен-
ня у виробництво ґрунтозахис-
них технологій вирощування 
культур, що базуються на без-

полицевому мінімальному об-
робітку ґрунту. М. К. Шикула 
з позиції генетичного ґрунто-
знавства обґрунтував механізм 
посилення дернового процесу 
ґрунтоутворення за їх викорис-
тання.

Про масштабність і фунда-
ментальність наукової спад-
щини професора М.К. Шикули 
свідчить кількість проведених 
кафедрою ґрунтознавства та 
охорони ґрунтів під його керів-
ництвом довгострокових по-
льових стаціонарних дослідів. 
Площа впровадження ґрунто-
захисних технологій лише в 
рамках проведення Полтав-
ського експерименту сягну-
ла 1 млн га. У завершеному 
вигляді всі новітні підходи і 
розробки були представлені 
у створеній ним Національній 
програмі впровадження ґрун-
тозахисних, енерго-, ресурсо- 
і вологоощадних технологій 
вирощування культур у різних 
ґрунтово-кліматичних зонах 
України (2003) і Концепції біо-
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