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ПаМ’ЯТі Б.С. НОСКа

1 лютого 2019 р. на 89-му ро- 
ці пішов із життя доктор 
сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН, 
видатний вчений у галузі 
агрохімії та ґрунтознавства 
Борис Семенович Носко. 

Народився Б.С. Носко 
18 вересня 1930 р. у сели-
щі Комарівка Харківської 
області. У 1949 р. вступив 
до Харківського сільсько-
господарського інституту  
ім. В.В. Докучаєва (нині Хар-
ківський аграрний національ-
ний університет ім. В.В. До-
кучаєва) на агрономічний 
факультет, який закінчив 
з відзнакою в 1954 р. Трудову 
діяльність Борис Се менович 
розпочав у Хмель ницькій об-
ласті, де очолив учбове гос-
подарство Новоселицького 
технікуму, з 1956 до 1960 р. — 
голов ний агроном радгоспу 
в Куп’янському районі Хар-
ківської області.

Наукова діяльність Б.С. Нос - 
ка розпочалася з ас піран-
тури (1960 – 1963) при Ук- 
раїн ському науково-дослід-
ному інституті ґрунтознав-
ства (нині ННц «інститут 
ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського»), 
де він пройшов шлях від ас-
піранта до директора, і очо-
лював його протягом 23 років. 
У 1964 р. Б.С. Носко захистив 
кандидатську, у 1982 р. — док-
торську дисертацію на тему: 
«Теоретичні і практичні основи 
оптимізації фосфатного режи-
му ґрунтів України». У 1987 р. 
йому присвоєно вчене звання 
професора, у 1990 р. — об-
рано дійсним членом (акаде-
міком) Української академії 
аграрних наук.

Борис Семенович Нос ко 
був засновником Харків ської 

зональної агрохімічної лабора-
торії, яка впродовж 1964 –  
1969 рр. виконала перший 
цикл агрохімічного обсте-
ження орних земель області, 
узагальнені матеріали якого 
стали основою ґрунтово-аг-
рохімічного районування та 
увійшли складовою части-
ною до рекомендацій з ви-
користання добрив. Основні 
результати подальших на-
укових досліджень викладені 
в монографіях «Фосфатный 
режим почв и эффективность 
удобрений», «Фосфор у ґрун-
тах і землеробстві України». 
«Антропогенна еволюція чор-
ноземів», «Азотний режим 
ґрунтів і його трансформація 
в агроекосистемах», в колек-
тивній монографії «Адаптація 
агротехнологій до змін клімату: 
ґрунтово-агрохімічні аспекти». 

Б.С. Носко — автор понад 
580-ти наукових робіт, зокре-
ма 24-х монографій, довід-
ників і підручників, численних 
рекомендацій, свідоцтв на ви-
находи. Він створив наукову 
школу агрохіміків, підготував 
5 док торів та 19 кандидатів 
сільсь ко госпо дарських наук.

З 1976 до 1998 р. Борис 
Семенович очолював Това- 

 риство ґрунтознавців та аг-
рохіміків України, багато ро-
ків був членом Вченої ради та 
спеціалізованих учених рад, 
головним редактором між-
відомчого тематичного на-
укового збірника «Агрохімія 
і ґрунтознавство», членом 
науково-методичної комісії 
по багаторічних дослідах з до-
бривами при Міністерстві сіль-
ського господарства СРСР 
і секції агрохімії Відділення 
землеробства ВАСГНіЛ. 

За розробку проблем фос-
фатного живлення рослин 
у 1986 р. Президія ВАСГНіЛ 
нагородила вченого Золотою 
медаллю імені К.К. Гедройця. 
Наукові інновації Б.С. Носка 
відзначено срібними меда-
лями ВДНГ СРСР та низкою 
почесних грамот, відзнак і по-
дяк. За наукові досягнення та 
впровадження їх у сільсько-
господарське виробництво 
Бориса Семеновича нагоро-
джено  медаллю «За трудо-
вую доб лесть», орденом «Знак 
пошани», Почесною грамо-
тою Президії Верховної Ради 
України. У 2018 р. Борис Се-
ме нович — лауреат стипендії 
імені Олексія Никаноровича 
Соколовського для видатних 
науковців Харківської обласної 
державної адміністрації. 

Пам’ять про Бориса Семе-
новича назавжди залишить-
ся в наших серцях.

Президія НААН,
Відділення 

землеробства, меліорації 
та механізації НААН,

ННЦ «Інститут 
ґрунтознавства та 

агрохімії імені  
О.Н. Соколовського»,

ГО «Українське товариство 
ґрунтознавців та 

агрохіміків»


