
 
Ювілеї

78 вересень 2015 р.Вісник аграрної науки

ко очолював товариство ґрун
тознавців та агрохіміків Украї
ни, упродовж багатьох років 
був головним редактором між
відомчого збірника «Агрохімія 
і ґрунтознавство», членом 
програмнометодичної комісії 
з багаторічних дослідів з до
бривами при МСГ. 

У 2006 р. видав моногра
фію «Антропогенна еволю
ція чорноземів», у 2013 р. —  
«Азотний режим ґрунтів і його 
трансформація в агроекосис
темах», у 2015 р. — «Сто
рінки історії агрохімічних до
сліджень в Україні». Як член 
Міжнародного товариства 
ґрунтознавців Б.С. Носко пред
ставляв Україну на міжнарод
них конгресах. 

Наукові інновації Б.С. Нос
ка відзначено медалями ВДНГ 
СРСР, почесними грамотами 
МСГ УРСР (1978), ВЦСПС 
(1979), ВАСГНІЛ (1980, 1982) 
та УААН (2006, 2010). За на
укові досягнення та впро
вадження їх у виробництво 
вченого нагороджено медал
лю «За трудовую доблесть» 
(1973), орденом «Знак поша
ни» (1976), Почесною грамо
тою Президії Верховної Ради 
України (1990).

Нині Борис Семенович спов
нений творчої наснаги, багато 
і плідно працює, бере активну 
участь у роботі вченої ради Ін
ституту та спецради із захисту 
докторських дисертацій.

Щиро вітаємо ювіляра, ба
жаємо йому міцного здоров’я, 
подальших творчих успіхів. 

Відділення 
землеробства, меліорації 

та механізації НААН
ННЦ «Інститут 

ґрунтознавства 
та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського»
Українське товариство 

ґрунтознавців 
та агрохіміків

Виповнилося 85 років від 
дня народження і 55 років 
нау кової діяльності відомого 
агрохіміка і ґрунтознавця, док
тора сільськогосподарських 
наук, професора, академіка 
НААН — головного наукового 
співробітника ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського» Бо
риса Семеновича Носка.

Народився ювіляр 18 верес
ня 1930 р. у се лищі Комарівка 
Харківської обл. У 1954 р. за
кінчив агрономічний факультет 
Харківського сільськогосподар
ського інституту ім. В.В. До
кучаєва. Трудову діяльність 
розпочав у Хмельницькій об
ласті, де очолив навчальне 
господарство Новоселицького 
технікуму. З 1956 до 1960 р. 
він — головний агроном рад
госпу у Куп’янському рні Хар
ківської обл.

У 1964 р. Б.С. Носко захис
тив кандидатську дисертацію 
«Поверхностносолонцеватые 
почвы Сред него Приднепро
вья, их генетическая природа 
и агрохимическая характерис
тика». Його подальша трудо
ва і наукова діяльність була 
пов’язана з Інститутом ґрунто
знавства та агрохімії, в якому 
він пройшов шлях від аспіран
та до директора (1974 – 1997). 
У 1964 р. Б.С. Носко був при
значений на посаду завідувача 
Харківської зональної агрохі
мічної лабораторії, а з 1969 р. 
став керівником відділу агро
хімії і водночас завідував ла
бораторією науковометодич
ного керівництва агрохімічною 
службою інституту. Він брав 
участь у розробці зональних 
рекомендацій із застосування 
добрив, узагальнював матері
али агрохімічного обстеження 
ґрунтів та результатів польо
вих дослідів з вивчення ефек
тивності добрив і на основі цих 
матеріалів розробив агрохіміч
не районування сільськогоспо

дарської території. 
Наукова діяльність Б.С. Нос

ка пов’язана з проблемами 
родючості ґрунтів, розробкою 
теоретичних основ оптимізації 
мінерального живлення рос
лин. Він започаткував новий 
напрям досліджень проблем 
фосфору в системі добрива—
ґрунти—рослина. За матеріа
лами цих досліджень у 1982 р.  
Б.С. Носко захистив доктор
ську дисертацію «Теоретиче
ские и практические основы 
оптимизации фосфатного 
режима почв», а в 1990 р. ви
дав монографію «Фосфатний 
режим ґрунтів і ефективність 
добрив». У 1987 р. йому при
своєно вчене звання профе
сора, а в 1990 р. він обраний 
академіком УААН. За розробку 
проблем фосфатного живлен
ня рослин у 1986 р. Президія 
ВАСГНІЛ нагородила його Зо
лотою медаллю імені К.К. Ге
дройця.

Б.С. Носко — автор понад 
580 наукових робіт, зокрема 
24 монографій, довідників, 
підручників, численних ре
комендацій, свідоцтв на ви
находи. Він створив наукову 
школу агрохіміків, підготував
ши 5 докторів і 18 кандидатів 
сільськогосподарських наук.

З 1976 до 1998 р. Б.С. Нос

Б.С. НОСКУ — 85


