
 
Некролог

80 травень 2017 р.Вісник аграрної науки

ґрунтів України. 
За успіхи в науковій роботі 

і впровадження наукових до-
сягнень у практику Г.В. Но-
вікова неодноразово була 
нагороджена медалями — 
золотою та 4-ма бронзовими 
медалями ВДНГ СРСР, «За 
успіхи в народному господар-
стві СРСР», «За трудову до-
блесть», «За довголітню сум-
лінну працю», «За доблесну 
працю», «Захиснику Вітчизни», 
їй довічно було призначено 
Державну стипендію видатно-
го діяча науки України.

Г.В. Новікова створила 
школу ґрунтознавців-меліо-
раторів, підготувала 7 канди-
датів та 2 доктори сільсько-
господарських наук. Брала 
активну участь у роботі з’їздів 
Всесоюзного і Українського 
товариств ґрунтознавців, на-
уково-технічних нарад зі зро-
шувальних меліорацій, ме-
ліорації солонцевих ґрунтів, 
у міжнародному симпозіумі 
з проблем содового засолен-
ня. її запрошували для читан-
ня лекцій на міжнародні курси 
з меліорації. Вона була чле-
ном експертної ради Вищої 
атестаційної комісії, брала 
участь у роботі вчених рад із 
захисту дисертацій у спорід-
нених інститутах, займалася 
депутатською діяльністю.

Ганна Василівна Новікова 
назавжди залишиться в па м’я - 
ті та серцях колег, учнів, по-
слідовників. 
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ґрунтознавців та 
агрохіміків

8 квітня 2017 р. на 103-му ро- 
 ці пішла з життя доктор сіль-
сь когосподарських наук, 
професор Ганна Василівна 
Новікова, яка присвятила нау-
ці понад 70 років свого життя.

Народилася Ганна Васи-
лівна 15 лютого 1915 р. в ста-
ниці Підгірній Георгіївського 
р-ну Став ропольського краю. 
У 1939 р. закінчила дер жавний 
університет у Ростові-на-Дону і 
вступила до аспірантури при ка-
федрі ґрунтознавства. Наукову 
роботу розпочала на ґрунто-
вій дослідній станції Польовій 
Ростовського університету 
(1945–1949 рр.). У 1948 р. за-
хистила кандидатську дисерта-
цію і здобула науковий ступінь 
кандидата геолого-мінералогіч-
них наук. У 1949–1956 рр. пра-
цювала в Кримському філіалі 
АН СРСР спочатку на посаді 
молодшого, а потім старшого 
наукового співробітника. 

З 1956 р. і майже до ос-
танніх днів свого життя Ганна 
Василівна пропрацювала в 
Українському науково-до-
слідному інституті ґрунто-
знавства (нині Національний 
науковий центр «інститут ґрун-
тознавства та агрохімії імені 
О.Н. Соколовського»), у 1960–
1984 рр. була заві ду вачем 
лабораторії меліорації ґрунтів.  
У 1973 р. Г.В. Новікова захис-
тила докторську дисертацію на 
тему «Ґрунтово-меліоративні 
умови, їх зміна під впливом 
зрошення і прогноз вторин-
ного засолення ґрунтів півдня 
України».

Наукові інтереси Г.В. Но-
вікової були пов’язані з до-
слідженням проблем меліо-
ративного ґрунтознавства та 
зрошувальних меліорацій, 
еволюції ґрунтів, геохіміч-
них закономірностей соле-  

і содовиявлення та підлуження 
в ґрунтах півдня України, про-
гнозування розвитку вторин-
ного засолення, установлення 
особливостей генезису солон-
цевих ґрунтів України, діагнос-
тики ступеня солонцюватості, 
з розробкою класифікації со-
лонцевих ґрунтів та їх карто-
графуванням, установленням 
ефективності меліоративної 
плантажної оранки для меліо-
рації солонцевих ґрунтів півдня 
України (за її активної безпосе-
редньої участі цей меліоратив-
ний захід було впроваджено 
на площі понад 200 тис. га).

Праці Г.В. Новікової ха-
рактеризуються широтою 
тео ретичних узагальнень, 
ґрунтуються на великому, 
статистично обробленому 
експериментальному ма-
теріалі, відзначаються ак-
туальністю, новизною, ори-
гінальністю в постановці і 
розв’язанні завдань, досто-
вірністю, баченням перспек-
тиви, затребуваністю прак-
тикою. Вона опублікувала 
близько 180-ти друкованих 
праць, 5 монографій, зокрема 
монографії з історії ґрунтово-
меліоративних досліджень 
засолених і солонцюватих 

пАМ’ЯТІ Г.В. нОВІКОВОї


