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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Нині у світі існує біля 4,5 млрд га непродуктивних 

земель, з них біля 2 млрд га є результатом антропогенного впливу, а 2,5 млрд га – 

природно непродуктивними землями: кліматичними пустелями, виходами скельних 

порід. Вищенаведені 2 млрд га продуктивних земель було загублено за 10 тис. років 

аграрної історії людства із середньорічними темпами 0,2 млн га, з яких 700 млн га 

втрачено за останні 300 років із середньорічними темпами 2,3 млн га, з них 

300 млн га – упродовж останніх 50 років. Таким чином, сучасні незворотні втрати 

продуктивних земель вищі у 30 разів від середніх історичних і у 2,5 рази, ніж за 

останні 300 років. 

Значна кількість глибокої деградації ґрунтів в Україні здійснюється через 

небезпечне використання земельних ресурсів та відсутність розуміння їх глобальної 

природоохоронної ролі. Тому нині велике значення для аграрного сектора України 

має раціоналізація землекористування. У розвинених країнах світу висока культура 

землеробства передбачає не просто інтенсивне використання ґрунтів, а й неодмінне 

застосування ґрунтозахисних заходів. Водночас використання природної родючості 

ґрунту без її відновлення є ознакою низького рівня як культури землеробства, так і 

суспільства у цілому. 

Нині визначення еволюції наукових основ ґрунтозахисного землеробства 

набуває актуалізації у різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Вони 

включають чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах, раціональний 

обробіток ґрунту та біологізовані системи удобрення. Зазначені технології 

спрямовані на оптимізацію ґрунтових умов, здійснення ресурсозбереження і 

енергозбереження та охорону навколишнього природного середовища. На початку 

ХХІ ст. їх впровадження у Полтавському регіоні, що перебуває в умовах 

недостатнього зволоження України, забезпечить підвищення рівня родючості ґрунту 

та виробництва сільськогосподарської продукції кращої якості. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до проблематики кафедри історії та культури 

України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» «Суспільно-політичні трансформації в Україні XIX – 

початку XXI століття» (номер державної реєстрації 0118U003849); «Становлення і 

розвиток наукових шкіл на теренах України у другій половині XIX – на 

початку XXI століття: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми 

розвитку науки» (номер державної реєстрації 0118U003850). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є здійснення науково-

історичного аналізу основних тенденцій еволюції наукових основ застосування 

ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні України у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст. 

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань: 

– проаналізувати стан наукового забезпечення проблеми та з’ясувати напрями 

її подальшого теоретико-методологічного опрацювання; 

– опрацювати джерельну базу щодо розвитку ґрунтозахисного землеробства, 

обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження; 
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– удосконалити періодизацію еволюції наукових основ ґрунтозахисного 

землеробства у Полтавському регіоні України; 

– встановити передумови зародження вітчизняної наукової думки про 

ґрунтозахисні заходи; 

– з’ясувати ефективність та проблематику застосування ґрунтозахисних 

технологій за інтенсифікації сільськогосподарського виробництва; 

– визначити надбання регіональних вищих навчальних закладів та науково-

дослідних установ для розвитку галузевої науки; 

– з’ясувати роль галузевої академічної науки у підвищенні ефективності 

ґрунтозахисних технологій у Полтавському регіоні України; 

– визначити особливості практичного впровадження ґрунтозахисних 

технологій в аграрних підприємствах регіону. 

Об’єктом дослідження є процес становлення та розвитку ґрунтозахисного 

землеробства в умовах недостатнього зволоження Лісостепу України, його 

наукового забезпечення на основі вітчизняних надбань. 

Предметом дослідження є еволюція змісту наукових основ ґрунтозахисних 

технологій у Полтавському регіоні України, зокрема теоретико-методологічний і 

практичний внесок регіональних галузевих науково-дослідних установ, вищих 

навчальних закладів, провідних вчених-аграріїв та практиків у другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. 

Хронологічні межі дослідження включають період другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. Початок дослідження пов’язаний зі становленням вітчизняної 

галузевої наукової думки і застосуванням ґрунтозахисних заходів у землеробстві 

Полтавської області УРСР. Верхня межа зумовлена запровадженням на початку 

ХХІ ст. інноваційних інтенсивно-екологічних технологій з різним рівнем 

біологізації у ґрунтозахисному землеробстві Полтавського регіону України. Для 

кращого сприйняття інформаційного матеріалу та дотримання логічної 

послідовності дослідження виходить за межі встановленого періоду. 

Територіальні межі дослідження окреслені територією Полтавського регіону 

України другої половини ХХ – початку ХХІ ст., що перебувала у складі СРСР, а 

також кордонами незалежної України. 

Методи дослідження. Теоретичним та методологічним підґрунтям дисертації 

є загальнонаукові принципи історичного пізнання: науковості, об’єктивності, 

системності, комплексності, історизму, що сприяють цілісному і всебічному 

аналізуванню найважливіших аспектів проблеми. Для встановлення еволюції теорії, 

методології та практики ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні 

України застосовували загальнонаукові та міждисциплінарні методи. Приділено 

увагу використанню власне історичних методів наукового пізнання: порівняльно-

історичного, проблемно-хронологічного, ретроспективного та періодизації. 

Застосовували методи історіографічного, джерелознавчого, а також 

термінологічного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

першим в українській історичній науці комплексним дослідженням зі всебічним і 

об’єктивним висвітленням розвитку наукових основ ґрунтозахисного землеробства 
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у Полтавському регіоні України упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 

виявленням впливу внутрішніх закономірностей та зовнішніх чинників на розвиток 

аграрної галузі. 

У результаті виконаного дослідження вперше: 

– проаналізовано історичну літературу з визначеної проблеми та надбання 

вчених щодо еволюції наукової думки з опрацювання та імплементування науково 

обґрунтованих технологій ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні 

України; 

– запропоновано удосконалену періодизацію еволюції науково-організаційних 

основ ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні України, визначено 

основні соціально-економічні та науково-технологічні чинники, які впливали на їх 

розвиток; 

– із використанням значного масиву історичних знань, запровадженням до 

наукового обігу маловідомих і невідомих архівних документів та матеріалів щодо 

діяльності інституцій, наукових поглядів вчених-аграріїв сформовано авторське 

бачення становлення та розвитку наукових основ і практичного застосування 

ґрунтозахисного землеробства в Полтавському регіоні України у період 

дослідження; 

Поглиблено знання щодо еволюції ґрунтозахисних технологій як складової 

системи галузевої вищої освіти і дослідної справи. 

Набув подальшого розвитку напрям висвітлення діяльності вітчизняних 

галузевих вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, відтворення 

творчої спадщини вчених-аграріїв та практиків, організаторів ґрунтозахисного 

землеробства у Полтавському регіоні України. 

Практичне значення одержаних результатів визначається у теоретичних 

положеннях і висновках дослідження, які можуть бути використані у процесі 

підготовки узагальнюючих праць з історії вітчизняного ґрунтозахисного 

землеробства, галузевих вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, 

історії науки й техніки, історії України, історії сільськогосподарської науки, 

ґрунтознавства, землеробства та екології, при підготовці галузевих підручників і 

навчальних посібників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим 

дослідженням дисертанта, у якому обґрунтовано наукову концепцію, мету, 

завдання, теоретичні, методологічні та джерелознавчі засади. Особистим внеском 

здобувача є визначення наукових положень дисертаційного дослідження, 

авторських тверджень і узагальнюючих висновків, що виносяться на захист. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати та висновки 

дисертаційної роботи оприлюднені на: Чотирнадцятих наукових читаннях, 

присвячених діяльності О.П. Бородіна (м. Київ, 15 листопада 2018 р.); 

XIV Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, 

науки і техніки в Україні» (м. Київ, 17 травня 2019 р.); ХХІІІ Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід і 

перспективи» (м. Переяслав-Хмельницький, 2 липня 2019 р.). 
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Публікації. За основними результатами дисертаційного дослідження 

опубліковано 9 наукових праць: 6 статей, з яких 5 – у наукових фахових виданнях 

України, 1 – у науковому виданні України, що включене до міжнародної 

наукометричної бази; 3 публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій та 

читань. 

Структура дисертації підпорядкована меті та дослідницьким завданням. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, аналізу історіографії проблеми, 

джерельної бази та теоретико-методологічних засад дослідження, викладення 

одержаних результатів, висновків, 5 додатків, списку використаних джерел, що 

містить 410 найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 272 сторінки, обсяг 

основного тексту наведено на 216 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, зв’язок з науковими програмами, планами, темами; 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, його хронологічні 

й територіальні межі; наведено відомості про особистий внесок здобувача, 

апробацію результатів дисертації та публікації. 

У розділі 1 «Стан наукового опрацювання, джерельна база та теоретико-

методологічні засади дослідження» здійснено історіографічний аналіз наукових 

праць за темою дисертаційної роботи, охарактеризовано її джерельну базу та 

обґрунтовано методологію подальшого студіювання. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» узагальнено результати аналізу 

наукових здобутків вітчизняних і зарубіжних дослідників історії в галузі ведення 

ґрунтозахисного землеробства, що сприяло, по-перше, простеженню основних 

етапів нагромадження знань щодо його запровадження та науково-організаційного 

забезпечення; по-друге, виявленню окремих проблем, пов’язаних з темою виконаної 

роботи, що потребують поглибленого опрацювання. У зв’язку з розвитком наукових 

підходів історичні праці з проблеми дослідження поділено на дві групи. До першої з 

них включено наукові розвідки, опубліковані за радянської доби, до другої – за часів 

незалежності України. За предметно-тематичним принципом історичні студії 

поділені на декілька основних груп. Це, передусім, історичні праці, що 

відтворюють: еволюцію вітчизняної сільськогосподарської науки та освіти; історію 

науки та дослідної справи у ґрунтозахисному землеробстві; еволюцію окремих 

наукових напрямів, теорій, концепцій і наукових технологій у ґрунтозахисному 

землеробстві; внесок у розвиток ґрунтозахисного землеробства вищих навчальних 

закладів, науково-дослідних установ та наукових організацій; еволюцію наукових 

основ ґрунтозахисного землеробства в контексті діяльності відомих вчених-аграріїв. 

Зазначено, що за радянської доби методологія історичних досліджень 

базувалася здебільшого на класовому підході, фахівці часто долучалися до критики, 

на їхній погляд, застарілих ідей та концепцій. Відповідно зазнавали певних 

деформацій і часто заборонялися окремі напрями досліджень. Так, у теорії ведення 

ґрунтозахисного землеробства були теми, зумовлені політичною та ідеологічною 

кон’юнктурою, у тому числі й ті, що стосувалися дослідження світового досвіду. 
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Починаючи з 1950-х років, державне завдання впровадження у виробництво 

досягнень науково-технічного прогресу об’єктивно зумовило зацікавленість вчених 

В. Н. Дунаєвського, В. О. Пастушенка, О. С. Скородумова1 проблемами еволюції 

ґрунтозахисних протиерозійних заходів у землеробстві Російської імперії та УРСР. 

Крім того, вона зумовлювалася певним відступом від жорсткої тоталітарної системи 

спробами її лібералізації. Важливими є історичні праці П. А. Власюка2, присвячені 

відтворенню проблем розвитку галузевої науки і процесів організації та 

реорганізації галузевих науково-дослідних установ. Для визначення еволюції 

застосування ґрунтозахисних заходів у землеробстві УРСР цінною є історична праця 

Н. І. Пшеничного3, у якій вперше запропоновано періодизацію еволюції галузевої 

науки та дослідної справи, узагальнено основні наукові напрями та здобутки. 

У виданнях П. І. Бойка, Т. С. Мальцева, Ф. Т. Моргуна, О. Г. Тараріка, 

М. К. Шикули4 висвітлено концептуальні підходи до вирішення важливих проблем 

ґрунтозахисного землеробства з елементами біологізації – еволюції науково 

обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах, 

безполицевого обробітку ґрунту та органічного удобрення; розкрито внесок 

українських учених у розвиток теоретико-методологічних основ і практичного 

впровадження ґрунтозахисних технологій у землеробстві УРСР, у тому числі й для 

умов недостатнього зволоження Полтавського регіону. 

Отже, історіографія наукового забезпечення ґрунтозахисного землеробства 

радянської доби є багатоплановою як за тематикою представлених узагальнень, так і 

за рівнем їх опрацювання. У працях відтворено основні періоди становлення та 

розвитку вітчизняних ґрунтозахисних технологій у контексті соціально-

економічного та суспільно-політичного розвитку Російської імперії та СРСР, 

охарактеризовано внесок вчених в еволюцію ґрунтозахисного землеробства. 

Водночас залишилися малодослідженими проблеми становлення і діяльності 

галузевих науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, наукових основ 

ґрунтозахисних технологій в умовах недостатнього зволоження Лісостепу УРСР. 

Незважаючи на значну заідеологізованість та фрагментарність, дослідження цього 

періоду є інформативними, сприяють критичному переосмисленню розвитку 

ґрунтозахисних технологій у землеробстві. 

                                                 
1 Скородумов А. С. Эрозия почв и борьба с ней. Киев: Издательство АН УССР. 1955. 150 с.; 

Пастушенко В. О. Сівозміни в колгоспах України. Київ: УАСГН, 1959. 138 с.; Скородумов О. С., 

Пастушенко В. О., Дунаєвський В. Н. Ерозія ґрунтів і боротьба з нею. Київ: Вид-во УАСГН, 1961. 

238 с.; Пастушенко В. О. Сівозміни на Україні. Київ: Урожай, 1972. 360 с. 
2 Власюк П. А. Підсумки роботи за 1957 р. і завдання УАСГН на 1958 та найближчі роки. Вісник 

сільськогосподарської науки. 1958. № 5. С. 2–28; Власюк П. А. Об итогах работы за 1959 г. и 

основных проблемах научно-теоретических исследований на ближайшие годы. Итоги работы 

республиканской академии сельскохозяйственных наук за 1959 г. Москва: Изд-во МСХ СССР, 

1960. С. 16–46. 
3 Пшеничний Н. І. До історії розвитку сільськогосподарської науки і дослідної справи на Україні. 

Вісник сільськогосподарської науки. 1972. № 12. С. 38–46. 
4 Моргун Ф. Т. Поле без плуга. Харьков: Прапор, 1982. 344 с.; Мальцев Т. С. Система 

безотвального земледелия. Москва: Агропромиздат, 1988. 128 с.; Моргун Ф. Т., Шикула Н. К., 

Тарарико А. Г. Почвозащитное земледелие. Киев: Урожай, 1988. 256 с.; Бойко П.І. Біологічна та 

екологічна роль сівозмін у землеробстві. Київ: Знання, 1990. 48 с. 
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Окрему групу праць формують публікації, що належать до другого періоду, 

який розпочався в 1991 р. У незалежній Україні в історіографії предмета 

дослідження розпочався період, зумовлений пошуками нових концептуальних 

підходів до історичного пізнання. Завдяки порівняно широкому доступу до архівних 

джерел з’явилась можливість повно і неупереджено висвітлювати історичні процеси 

еволюції наукових основ ґрунтозахисного землеробства в різних ґрунтово-

кліматичних умовах України. Історіографія почала відігравати роль інтеграційного 

чинника, підтримуючи відповідний рівень знання, зберігаючи та доповнюючи 

методологічний апарат сучасної історичної науки. Починаючи з 1991 р., 

опубліковано низку наукових публікацій, які розкривають негативні наслідки 

політики тоталітарної держави в напрямі організації ведення ґрунтозахисного 

землеробства в Полтавському регіоні України. Вони містять систематизований 

фактичний матеріал з розвитку безполицевого обробітку ґрунту, науково 

обґрунтованих сівозмін, органічного удобрення, всебічний аналіз наукових 

ґрунтозахисних технологій та їх теоретичні узагальнення. 

Проблеми еволюції вітчизняної аграрної науки та освіти, у тому числі й у 

ґрунтозахисному землеробстві, всебічно висвітлені в науковій творчості 

В. А. Вергунова5. Він послідовно відтворив її маловідомі сторінки, спроби 

академізації, особливості розвитку сільськогосподарської дослідної справи, зміни 

державної політики та управління галузі, еволюційний поступ якої засвідчив 

невід’ємну її належність до українського природознавства. Важливе значення має 

запропонована науковцем періодизація становлення і розвитку вітчизняної галузевої 

науки та дослідної справи. Ученим здійснено аналіз науково-організаційних етапів 

становлення й інституціалізації галузі, визначено внесок вчених-аграріїв у розвиток 

фундаментальних та прикладних досліджень ефективних технологій у 

ґрунтозахисному землеробстві різних ґрунтово-кліматичних умов України. 

Фахівцями використано нові концептуальні підходи до визначення окремих 

складових теорії й методології побудови та практичного впровадження ефективних 

агроекосистем. Проблеми, досягнення і перспективи ґрунтозахисного землеробства 

висвітлили В. О. Андрієнко, С. С. Антонець, С. В. Бегей, В. А. Вергунов, 

І. В. Веселовський, Ф. Т. Моргун, О. Г. Тараріко, М. К. Шикула6 та інші. У наукових 

працях Н. П. Коваленко приділено увагу науково-організаційним основам 

                                                 
5 Вергунов В. А. Полтавське дослідне поле: становлення і розвиток сільськогосподарської 

дослідної справи в Україні (до 125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві). 

Київ, 2009. 220 с.; Вергунов В. А. Історія сільськогосподарської дослідної справи України: творці 

та розбудовники. Київ, 2012. 120 с.; Вергунов В.А. Сільськогосподарська дослідна справа в 

Україні від зародження до академічного існування: організаційний аспект. Київ: Аграрна наука, 

2012. 416 с. 
6 Тарарико А. Г., Вергунов В. А. Почвозащитная контурно-мелиоративная система земледелия. 

Киев. 1992. 72 с.; Веселовський І. В., Бегей С. В. Ґрунтозахисне землеробство. Київ: Урожай, 1995. 

304 с.; Шикула М. К., Антонець С. С., Андрієнко В. О. Відтворення родючості ґрунтів у 

ґрунтозахисному землеробстві. Київ: Оранта, 1998. 680 с.; Моргун Ф. Т. Перепаханные поколения. 

Белгород: Белгородская облтипография, 1998. 496 с. 
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ґрунтозахисних сівозмін7 та обробітку ґрунту8, запропоновано періодизацію їх 

становлення і розвитку, визначено внесок вітчизняних галузевих науково-дослідних 

установ, вищих навчальних закладів, вчених-теоретиків та практиків у цей процес 

упродовж ХVІІІ – початку ХХІ ст. Наукові публікації П. І. Бойка, Н. П. Коваленко9 

демонструють історичні та сучасні досягнення вчених-аграріїв щодо ґрунтозахисної 

ефективності культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних умов України. 

У самостійну групу виділено дослідження, присвячені становленню та 

розвитку наукових основ ґрунтозахисного землеробства в Полтавській державній 

сільськогосподарській дослідній станції ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства та 

АПВ НААН. Репрезентативними є публікації українських дослідників з історії 

Полтавської державної аграрної академії МОН України. 

Проблеми, розглянуті в біографічних нарисах, актуалізували внесок 

українських вчених у розроблення теорії та методології ґрунтозахисного 

землеробства, його практичного впровадження в умовах недостатнього зволоження 

Лісостепу України: С. С. Антонця – ґрунтозахисних технологій; П. І. Бойка – 

ґрунтозахисних сівозмін; В. І. Сазанова – парів та органічного удобрення. 

Отже, в працях другого історіографічного періоду досліджень щодо процесу 

розвитку ґрунтозахисного землеробства в Полтавському регіоні, що аналізували б 

структуру управління науковими технологіями не здійснено. Невеликі за обсягом 

фрагментарні дослідження були істотно обмежені регіональними та хронологічними 

межами й не виділяли галузь як предмет наукового дослідження. 

Можна зробити висновок, що історіографія проблеми дослідження є 

різноплановою. Водночас у більшості спеціальних праць відображено лише окремі 

періоди або аспекти еволюції ґрунтозахисного землеробства в Полтавському регіоні 

України. Належно не осмислені наукові здобутки багатьох українських учених, не 

окреслені шляхи їх застосування на сучасному етапі виробництва 

сільськогосподарської продукції. Це засвідчує актуальність виконання 

комплексного науково-історичного дослідження еволюції наукових основ 

ґрунтозахисного землеробства в Полтавському регіоні України. 

                                                 
7 Коваленко Н. П. Історія оптимізації ґрунтозахисних сівозмін у другій половині ХХ – на початку 

ХХІ століття на основі економіко-математичного моделювання. Історія науки і біографістика. 

2011. №1. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2011-1/11_kovalenko.pdf. (дата звернення: 30.09.2019); 

Коваленко Н. П. Розвиток та удосконалення сівозмін для умов недостатнього зволоження України: 

історична ретроспектива. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. № 4. С. 27–33; 

Коваленко Н. П. Екологічно збалансовані сівозміни в системі альтернативного землеробства: 

історичні аспекти. Агроекологічний журнал. 2012. № 4. С. 95–99; Коваленко Н. П. Становлення та 

розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах 

землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія. Київ: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. 

490 с. 
8 Коваленко Н. П. Еволюція використання знарядь обробітку ґрунту у вітчизняному землеробстві. 

Історія науки і техніки. 2016. Вип. 8. С. 129–139; Коваленко Н.П. Еволюція застосування системи 

обробітку ґрунту за методом Т. С. Мальцева в УРСР у 1954–1955 роках. Історія науки і техніки. 

2018. Вип. 11. С. 175–186. 
9 Бойко П. І., Коваленко Н. П. Ґрунтозахисна ефективність культур і боротьба з ерозією ґрунтів. 

Agroexpert. 2009. № 7–8. С. 12–15; Бойко П. І., Коваленко Н. П. Основні принципи побудови 

ґрунтозахисних сівозмін Лісостепу України. Agroexpert. 2009. № 9. С. 17–19. 
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У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази» проаналізовано науково-

пізнавальний потенціал використаних джерел, різних за походженням, видами, 

формою, ступенем персоніфікації, ознаками та змістом. Це передусім архівні 

документи та матеріали; наукові праці вчених-аграріїв і практиків; опубліковані 

офіційні документи органів державної влади та наукових установ; матеріали засобів 

масової інформації; музейні матеріали; біографічні та бібліографічні покажчики; 

статистично-довідкові видання; матеріали усної історії. 

Основу джерельної бази дослідження становили матеріали фондів 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального 

державного історичного архіву України, Наукових архівів ННСГБ НААН, 

ННЦ «Інститут землеробства НААН». Загалом опрацьовано 127 справ 29 описів 

14 фондів 5 архівних установ України. Матеріали 35 справ уперше впроваджено до 

наукового обігу. Виявлений масив архівних документів забезпечив усебічне 

дослідження еволюції ґрунтозахисного землеробства в Полтавському регіоні 

України, удосконалення його науково-організаційного забезпечення, уточнення 

деяких тверджень, засвідчення повноти та достовірності отриманої інформації. 

Одним із базових інформативних джерел дослідження є наукова спадщина 

вчених: С. С. Антонця, С. А. Балюка, О. І. Бараєва, П. І. Бойка, І. П. Браженка, 

С. Ю. Булигіна, В. І. Вернадського, В. Р. Вільямса, В. В. Гангура, Н. І. Гриба, 

В. П. Ґудзя, В. О. Єщенка, А. Є. Зайкевича, А. В. Кохана, В. М. Кривова, 

М. В. Куценка, Т. С. Мальцева, В. В. Медведєва, Ф. Т. Моргуна, М. А. Неарінга, 

І. Є. Овсінського, М. М. Опари, М. І. Осадчого, В. О. Пастушенка, В. М. Писаренка, 

П.В. Писаренка, І.Д. Рогози, В.І. Сазанова, О.С. Скородумова, С.С. Соболєва, 

О. Г. Тараріка, М. К. Шикули та інших. Аналіз наукових праць забезпечив 

з’ясування еволюційних процесів наукових основ ґрунтозахисного землеробства, 

узагальнення здобутків у розробленні його концептуальних положень, методів і 

методик тощо. 

Використано опубліковані офіційні документи органів державної влади, 

наукових організацій і офіційних установ. Передусім це урядові постанови та 

розпорядження про розвиток дослідження і практичного впровадження заходів 

ґрунтозахисного землеробства в Полтавському регіоні України. У поєднанні з 

наказами та циркулярами МСГ УРСР це сприяло комплексному дослідженню 

завдань, методів, політики радянського керівництва щодо розвитку наукових основ 

ґрунтозахисного землеробства в умовах недостатнього зволоження країни. 

Таким чином, наявна широка джерельна база, що зберігається в державних 

архівах, а також опубліковані наукові праці вчених-аграріїв і офіційні документи 

сприяють розкриттю теми дисертаційного дослідження з достатньою повнотою та 

вичерпністю. 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

обґрунтовано методологічну основу наукового пошуку, вибір принципів і підходів, 

використаних під час вирішення завдань дослідження. У його основу покладено 

принцип історизму, що забезпечив дослідження еволюції ведення ґрунтозахисного 

землеробства в Полтавському регіоні України, становлення його науково-
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організаційного забезпечення, визначення впливу конкретно-історичних чинників на 

зміни і значення його стану та внутрішньої структури. Важливим є принцип 

наступності, що полягає в узагальненні напрацювань попередників і сучасників у 

дослідженні еволюції наукових основ ґрунтозахисних технологій у землеробстві в 

умовах недостатнього зволоження. Це забезпечило аналізування розроблень 

багатьох вітчизняних вчених-аграріїв, методологів та організаторів галузевої освіти і 

дослідної справи. 

Застосування спеціальних історичних методів, а саме предметно-

хронологічного, порівняльно-історичного, ретроспективного, забезпечило 

осмислення становлення та розвитку наукових основ ґрунтозахисного землеробства 

в Полтавському регіоні України, можливість дослідження його окремих технологій і 

складових у динаміці. Використано загальнонаукові методи: аналітично-

синтетичний, системний, логічний та аналізи: джерелознавчий, архівознавчий, 

термінологічний. Спрямованість теми, мети та задач дослідження зумовили 

орієнтацію на системне поєднання історичних і загальнонаукових методів. 

Основним із них є науково-історичний аналіз, в основі якого визначено принципи 

об’єктивності та цілісності наукового пізнання, багатофакторності розвитку. 

Отже, поєднання загальноісторичних принципів із традиційними методами в 

науковій роботі зумовило уникнення суб’єктивного оцінювання подій і фактів, що 

сприяло розкриттю предмета дослідження та наукової достовірності отриманих 

результатів. 

У розділі 2 «Наукове підґрунтя еволюції ґрунтозахисних заходів у 

Полтавській області УРСР» охарактеризовано тенденції становлення й розвитку 

наукової думки про ґрунтозахисні заходи; на основі аналізу архівних документів і 

матеріалів обґрунтовано ефективність та проблематику використання 

ґрунтозахисних технологій в умовах інтенсифікації; узагальнено основні наукові 

напрями та здобутки, визначальні для кожного з виділених періодів. 

У підрозділі 2.1. «Передумови застосування ґрунтозахисних заходів» 

з’ясовано, що окремі елементи знань про ґрунтозахисні заходи нагромаджувалися за 

мірою розвитку землеробства. Установлено, що перші наукові підходи щодо 

застосування ґрунтозахисних заходів для умов недостатнього зволоження Російської 

імперії запропоновано в другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. відомими 

вченими-аграріями і практиками А. Т. Болотовим, В. І. Вернадським, 

В. В. Докучаєвим, П. А. Костичевим, М. В. Ломоносовим, І. Є. Овсінським, 

І. А. Стебутом та іншими. Вони заклали теоретичне і практичне підґрунтя у 

становлення наукової думки про ґрунтозахисні заходи, зокрема про дію ефективного 

чергування культур, травосіяння, безполицевого обробітку ґрунту і внесення 

органічних добрив на їхню продуктивність. 

Установлено, що відліком у розвитку сільськогосподарської дослідної справи 

стало заснування у 1884 р. першої постійно діючої казенної дослідної установи – 

Полтавського дослідного поля, де значну роль мали напрацювання видатних учених 

В. М. Дьякова, А. Є. Зайкевича, О. О. Ізмаїльського, В. І. Сазанова, 

Ю. Ю. Соколовського, С. Ф. Третьякова, Б. П. Черепахіна та інших. Ними вперше 

для умов недостатнього зволоження опрацьовано програму і методику, 
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систематизовано дослідження ґрунтозахисних заходів польовим методом: 

чергування культур та парів у сівозмінах, ґрунтозахисного обробітку і внесення 

органічних добрив, вирощування післяжнивних та сидеральних культур. Початок 

галузевої вищої освіти сформовано у 1920 р. на факультеті садівництва і 

городництва, з 1921 р. – сільськогосподарському. 

З’ясовано, що в Полтавській губернії першу навчально-дослідну ферму з 

агрономічним дослідним полем заснував у 1872 р. П.А. Кочубей у с. Згурівка 

Прилуцького повіту, де в багатопільних сівозмінах досліджували вирощування 

різних за біологічними особливостями культур, ґрунтозахисний обробіток ґрунту з 

мульчуванням та внесенням органічних добрив. У 1878 р. у Кременчуцькому повіті 

Полтавської губернії В. О. Кудашевим організовано Кир’яківське дослідне поле із 

визначенням ефективності мілкого безполицевого обробітку ґрунту як ефективного 

способу збереження ґрунтової вологи. 

У підрозділі 2.2. «Особливості ґрунтозахисних заходів у 1950-х – 1960-х 

роках» виявлено соціально-економічні, управлінські та господарські чинники, які 

вплинули на поширення застосування ґрунтозахисних заходів у Полтавській області 

УРСР. З’ясовано, що в 1950-х – 1960-х роках вчені О. І. Бараєв, М. І. Заславський, 

О. М. Каштанов, Т. С. Мальцев, Ф. Т. Моргун, Є. С. Рябов, С. С. Соболєв, 

М. К. Шикула довели ефективність ґрунтозахисних заходів та забезпечили їх 

практичне впровадження в умовах недостатнього зволоження Лісостепу УРСР. 

На основі дослідження архівних матеріалів встановлено, що застосування в 

1950-х роках системи безполицевого обробітку ґрунту на основі використання 

плоскорізних пристроїв і смугового розміщення посівів у чотирипільних і 

п’ятипільних зерно-парових сівозмінах за методом Т. С. Мальцева забезпечило 

нагромадження вологи та підвищення родючості ґрунту, отримання високих і 

стійких урожаїв зернових та зернобобових культур. Залишення значної частини 

стерні на поверхні поля зменшувало видування та змив ґрунту і сприяло 

поглибленню орного шару без обертання на поверхню бідних на поживні речовини 

та малородючих підорних шарів. Полтавська область за ефективністю здійснення за 

зазначеною системою виробничих дослідів, яких налічували 79, входила в четвірку 

найкращих. Запропонована система безполицевого обробітку ґрунту за методом 

Т. С. Мальцева пройшла широку науково-виробничу перевірку в колгоспах, 

машинно-тракторних обласній дослідній сільськогосподарській станції. Проте 

механічне її перенесення не забезпечило бажаного результату. 

Узагальнено особливості функціонування галузевої академічної науки та 

розширення комплексних досліджень ґрунтозахисних заходів у системі Української 

академії сільськогосподарських наук (1956–1962). На основі дослідження архівних 

матеріалів з’ясовано, що за програмою УАСГН під керівництвом В. П. Васильєва, 

П. А. Власюка, А. М. Мельничука, В. О. Пастушенка, Ф. А. Попова для умов 

недостатнього зволоження Лісостепу УРСР систематизовано дослідження 

ефективності поєднання різних ґрунтозахисних заходів. Зокрема, науково 

обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах із 

застосуванням органічних, мінеральних і бактеріальних добрив (норми, форми, 

співвідношення); ґрунтозахисного обробітку; інтегрованої системи захисту культур 
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від бур’янів, хвороб та шкідників; використанням післяжнивних, післяукісних і 

сидеральних культур, меліоративних заходів за зональною спеціалізацією. Велике 

значення мали напрацювання вчених Українського НДІ землеробства: 

О. М. Надєждіна, В. О. Пастушенка, Ф. А. Попова та інших; Полтавської ДОСГДС: 

І. П. Браженка, І. І. Пестова, М. І. Осадчого, І. Д. Рогози та інших; Полтавського 

СГІ: І. І. Власюка, С. І. Ільменєва, М. В. Кузьменка, С. К. Руденка, М. М. Самбикіна, 

І. Ю. Старосельського, П. Ф. Тушкана, Г. А. Черемісінова та інших. 

У підрозділі 2.3. «Наукове забезпечення ґрунтозахисного землеробства за 

інтенсифікації у 1970-х – 1980-х роках» розкрито вагомий внесок дослідних установ 

у розроблення ґрунтозахисного землеробства для умов недостатнього зволоження 

Лісостепу України: застосування ґрунтозахисного обробітку ґрунту, науково 

обґрунтованих сівозмін з використанням органічних добрив, мульчування, побічної 

продукції, сидератів, післяжнивних та післяукісних посівів, вирощування 

багаторічних бобових трав тощо. 

Узагальнено особливості функціонування галузевої академічної науки та 

розширено комплексні дослідження ґрунтозахисного землеробства в умовах 

інтенсифікації в системі Південного відділення ВАСГНІЛ (1969–1990). На основі 

дослідження архівних матеріалів виявлено, що для умов недостатнього зволоження 

Лісостепу УРСР науковці: М. А. Греков (Всесоюзний НДІ цукрових буряків), 

О. М. Надєждін (Український НДІ землеробства), О. Ф. Глянцев (Український НДІ 

рослинництва, селекції і генетики), І. П. Браженко, В. В. Гангур, 

Л. Д. Глущенко, Н. І. Гриб, І. В. Крамаренко, М. В. Максименко, А. П. Райко, 

І. Д. Рогоза, П. М. Чапко (Полтавська ДОСГДС); В. Д. Муха, О. В. Фісюнов 

(Полтавський СГІ) розробили агротехнічні й економічні основи побудови зерно-

бурякових і кормових сівозмін залежно від їх насичення цукровими буряками, 

кукурудзою, озимою пшеницею та зернобобовими культурами; встановили дію 

багаторічних та однорічних трав, зайнятих і чистих парів на родючість ґрунту та 

урожайність сільськогосподарських культур; морозостійкість озимих культур; 

ефективне використання післяжнивних та післяукісних посівів; вирощування 

сидеральних культур на зелене добриво; застосування зяблевого обробітку ґрунту в 

поєднанні з органічним удобренням. 

Виявлено, що у 1970-х роках під керівництвом Ф. Т. Моргуна, М. К. Шикули 

розроблено систему ґрунтозахисного землеробства, яка включала комплексне 

застосування ґрунтозахисних сівозмін, протиерозійного обробітку ґрунту, 

удобрення і захисту рослин, що забезпечувало захист ґрунтів від деградації, 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур за значного зменшення 

витрат на їх вирощування. 

За результатами дослідження з’ясовано, що основою теоретичних 

обґрунтувань системи ґрунтозахисного землеробства з розширеним відтворенням 

родючості ґрунтів стали багаторічні дослідження вчених кафедри ґрунтознавства і 

охорони ґрунтів Національного аграрного університету в Полтавській області УРСР. 

Упродовж 1973–1988 рр. під керівництвом С. С. Антонця, Ф. Т. Моргуна, 

М. К. Шикули систему ґрунтозахисного землеробства впровадили в 25 базових 

господарствах Полтавської області. У 1975 р. площа її впровадження становила 
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486 тис. га (28% орних угідь Полтавської області), у 1988 р. – 1 млн 540 тис. га 

(88%). За цей період урожайність зернових культур у регіоні підвищилась на 97%, 

ранніх зернових – на 110–116%, цукрових буряків – на 64%, соняшника – на 74%; 

умовно чистий прибуток – на 8,9 млн крб. 

У підрозділі 2.4. «Поширення деградаційних ґрунтових процесів та боротьба 

з ними у 1950-х – 1980-х роках» проаналізовано динаміку практичного впровадження 

ґрунтозахисних заходів у колгоспах і радгоспах Полтавської області УРСР. 

Визначено, що інтенсифікація використання землі із застосуванням хімізації, 

меліорації та механізації погіршувало екологічний стан ґрунтів – призводило до 

розвитку ерозійних та інших деградаційних процесів. Застосування важких 

тракторів, комбайнів і машин з багаторазовим проходженням агрегатів у полі 

зумовлювало істотне ущільнення ґрунту, внаслідок чого погіршувались його 

агрофізичні властивості – зменшувалась пористість, водопроникність, аерація, що 

послаблювало протиерозійну стійкість ґрунту. Через зазначені негативні явища 

упродовж 1960-х – 1980-х років вміст гумусу в орних землях Полтавської області 

знизився з 4,3% до 4,0%. Упродовж 1985–1990 рр. загальна площа еродованих 

сільськогосподарських угідь регіону збільшилась з 291,3 тис. га до 352,8 тис. га або 

з 14% до 17% від загальної площі сільськогосподарських угідь в УРСР. 

Як свідчать результати дослідження, не зважаючи на прийняття низки 

урядових постанов, впровадження ґрунтозахисних заходів у колгоспах і радгоспах 

Полтавської області УРСР відбувалось формально, через нестачу фінансування 

застосовували недосконалу техніку, що призводило до зниження родючості ґрунтів. 

Зазначені негативні тенденції намагалися компенсувати безсистемним 

використанням необґрунтовано високих норм внесення мінеральних добрив, що 

зумовлювало негативні екологічні наслідки. Водночас застосування науково 

обґрунтованих ґрунтозахисних заходів сприяло збільшенню виробництва 

сільськогосподарської продукції завдяки підвищенню урожайності культур, хоча і за 

деякого розширення їх посівних площ. 

У розділі 3 «Розвиток наукових основ ґрунтозахисного землеробства у 

Полтавському регіоні України» на основі аналізування архівних документів і 

матеріалів з’ясовано роль галузевої академічної науки в підвищенні ефективності 

розроблення та впровадження інноваційних ґрунтозахисних технологій для умов 

недостатнього зволоження Лісостепу України; охарактеризовано закономірності та 

специфіку діяльності галузевих науково-дослідних інституцій мережі НААН, їхній 

внесок у розроблення і удосконалення технологій для деградаційних 

агроландшафтів та визначено перспективи їх застосування в Полтавському регіоні 

України. 

У підрозділі 3.1. «Роль галузевої академічної науки у розвитку інноваційних 

ґрунтозахисних технологій» з’ясовано, що завдяки науково-організаційній 

діяльності Національної академії аграрних наук України узагальнено і 

систематизовано знання, визначено нові напрями фундаментальних та прикладних 

досліджень, вирішено проблеми і задачі для удосконалення інноваційних 

ґрунтозахисних технологій у Полтавському регіоні України. 
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За результатами дослідження встановлено, що відділення землеробства, 

меліорації та механізації НААН здійснювало науково-методичне керівництво 

діяльністю мережі науково-дослідних установ у напрямі підвищення ефективності 

застосування технологій ґрунтозахисного землеробства в умовах недостатнього 

зволоження Лісостепу України. Зокрема, за науково-технічними програмами: 

«Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, 

прогнозування розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основи 

сталого розвитку агроекосистем Лісостепу України», «Розробити наукові основи 

високопродуктивних систем землеробства в екологічно збалансованих 

агроландшафтах Лісостепу України в умовах змін клімату» та ін. На основі 

опрацювання науково-технічних програм вчені ННЦ «Інститут ґрунтознавства і 

агрохімії ім. О.Н. Соколовського», ННЦ «Інститут землеробства НААН»; Інституту 

агроекології і природокористування, Полтавської державної обласної 

сільськогосподарської дослідної станції ім. М. І. Вавилова Інституту свинарства та 

АПВ для Полтавського регіону України розробили зональні системи землеробства, 

застосування яких забезпечило раціональне використання сільськогосподарських 

угідь, розширене відтворення родючості ґрунтів і захист їх від ерозії, підвищення 

продуктивності та стійкості агроценозів. 

Встановлено, що застосування інноваційних ґрунтозахисних технологій у 

Полтавському регіоні, розроблених вченими науково-дослідних установ мережі 

НААН, сприяло розширеному відтворенню родючості ґрунтів і захисту від 

деградаційних процесів, підвищенню продуктивності та стійкості агроекосистем в 

умовах недостатнього зволоження Лісостепу України. 

У підрозділі 3.2. «Розроблення технологій для деградаційних агроландшафтів 

у 1990-х роках» на основі аналізування архівних матеріалів визначено, що 

основними напрямами наукових досліджень у цей період стало опрацювання 

стратегії комп’ютеризації технологій для деградаційних агроландшафтів, 

запровадження програмних засобів для різних рівнів управління процесами 

виробництва продукції рослинництва, створення інформаційних баз даних. 

За результатами досліджень встановлено, що науковці С. А. Балюк, 

П. І. Бойко, С. Ю. Булигін, В. В. Гангур, А. В. Кохан, М. В. Куценко, 

В. В. Медведєв, Ф. Т. Моргун, М. А. Неарінг, М. М. Опара, М. І. Осадчий, 

В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, І. Д. Рогоза, М. П. Чапко для умов недостатнього 

зволоження Лісостепу України розробили енергозберігальні, ресурсозберігальні та 

екологічно безпечні технології вирощування зернових, зернобобових, технічних та 

кормових культур; впровадили екологічно безпечні технології ґрунтозахисного 

обробітку з використанням рослинних решток. 

Встановлено, що в 1991 р. колективу авторів – О. Г. Денисенку, 

В. М. Москаленку, М. Н. Нагорному, Л. Я. Новаковському, К. І. Райському, 

В. Ф. Сайку, О. Г. Тараріці, М. К. Шикулі присуджено Державну премію України в 

галузі науки й техніки «За розроблення базової моделі і впровадження 

ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією 

території», яка стала основою Концепції Державної цільової програми розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 2020 р. Упровадження зазначеної системи 
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в господарствах Полтавського регіону сприяло значному зниженню інтенсивності 

деградаційних процесів з одночасним підвищенням родючості ґрунтів. 

У підрозділі 3.3. «Перспективи застосування технологій ґрунтозахисного 

землеробства на початку ХХІ ст.» охарактеризовано суттєві напрацювання 

науковців щодо новітніх ґрунтозахисних технологій та перспективи їхнього 

практичного впровадження в Полтавському регіоні України. 

За результатами досліджень з’ясовано, що для умов недостатнього зволоження 

Лісостепу України науковці С. А. Балюк, С. Ю. Булигін, М. В. Куценко, 

В. В. Медведєв, М. І. Полупан, Д. О. Тімченко розробили комп’ютерні технології 

протиерозійного зонування та еколого-безпечного використання 

сільськогосподарських земель. Узагальнено основні напрями науково-дослідної 

роботи, що набули розвитку завдяки дослідженням М. П. Грабовського, 

О. А. Демідова, Т. В. Ільєнка, О. М. Клецького, С. Г. Мудрика, О. В. Сиротенка, 

О. Г. Тараріка, які опрацювали методи визначення розвитку деградаційних 

ґрунтових процесів, що зумовлювались станом покриття рослинністю земної 

поверхні та розораністю сільськогосподарських земель. 

Встановлено, що науковці Ю. В. Білявський, П. І. Бойко, В. В. Гангур, 

Н. П. Коваленко, А. В. Кохан, О. Є. Корецький створили модель культурної 

агроекосистеми для регулювання відтворення родючості ґрунтів та зменшення 

деградаційних процесів. З’ясовано актуальність напрацювань Г. П. Жемели, 

М. М. Опари, В. М. Писаренка, П. В. Писаренка, С. В. Поспєлова, С. В. Тараненка, 

Т. О. Чайки в напрямі розроблення екологічно безпечних технологій вирощування 

продукції рослинництва для виробництва дитячого і дієтичного харчування. 

У підрозділі 3.4. «Розвиток геоінформаційних технологій для удосконалення 

ґрунтозахисного землеробства» охарактеризовано розроблення вченими сучасних 

ґрунтозахисних технологій із залученням методів дистанційного зондування 

ґрунтового покриву та геоінформаційних технологій для умов недостатнього 

зволоження України. 

За результатами досліджень узагальнено основні напрями науково-дослідної 

роботи, що набули розвитку завдяки дослідженням під керівництвом С. А. Балюка, 

С. Ю. Булигіна, В. В. Медведєва, О. Г. Тараріка, Д. О. Тімченка, які розробили 

геоінформаційну систему деградації ґрунтового покриву як наукової і кількісно-

розрахункової бази програмування охорони та відродження ґрунтів. Ними 

опрацьовано картографічну основу геоінформаційної системи, типологію та 

класифікацію деградаційних ґрунтових процесів, нормативно-методичну базу 

оцінювання та базу даних деградації земель. Із застосуванням аерокосмічного 

моніторингу на основі дистанційного зондування здійснено агроекологічний 

моніторинг як науково-інформаційну систему спостереження та комплексного 

оцінювання агроландшафтів і агроекосистем. 

Отже, важливими для розвитку наукових основ ґрунтозахисного землеробства 

в Полтавському регіоні України стали наукові досягнення вчених, спрямовані на 

розроблення інноваційних ґрунтозахисних технологій, що сприяли зростанню 

виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції за 
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одночасного підвищення родючості ґрунту та збереження навколишнього 

природного середовища. 

У розділі 4 «Розвиток практичного впровадження ґрунтозахисного 

землеробства у Полтавському регіоні України» встановлено ефективність 

застосування ґрунтозахисної оптимізації структури посівних площ у господарствах 

Полтавського регіону України та практичного впровадження системи 

ґрунтозахисного землеробства в Приватному підприємстві «Агроекологія» під 

керівництвом С. С. Антонця. 

У підрозділі 4.1. «Ґрунтозахисна оптимізація структури 

сільськогосподарських угідь» визначено динаміку та сучасний стан запровадження 

органічних технологій для розвитку виробництва органічної продукції у 

сертифікованих підприємствах різних ґрунтово-кліматичних умов України. 

За результатами дослідження визначено, що на початку ХХІ ст. на основі 

оптимізації структури посівних площ і науково обґрунтованих сівозмін, 

застосування ґрунтозахисного безполицевого обробітку, внесення органічних і 

зелених добрив ефективне землекористування запроваджено в ТОВ «Агрофірма 

«Зоря» Оржицького району Полтавської області під керівництвом заслуженого 

працівника сільського господарства П. І. Подолянка; СТОВ «Вітчизна» 

Карлівського району Полтавської області під керівництвом В. І. Литвина; 

фермерському господарстві Семенівського району Полтавської області під 

керівництвом В. М. Ярошенка. Завдяки оптимізації землекористування в зазначених 

господарствах відбулось зростання виробництва зерна – до 6,1 тис. т, цукрових 

буряків – до 12,5 тис. т, соняшника – до 0,8 тис. т. Валовий прибуток підвищився до 

3,0 млн. грн., чистий прибуток – до 1,2 млн. грн. 

У підрозділі 4.2. «Ефективність застосування системи ґрунтозахисного 

землеробства у Приватному підприємстві «Агроекологія» під керівництвом 

С. С. Антонця» встановлено ефективність потужного господарства «Агроекологія», 

яке під керівництвом Героя України С. С. Антонця здійснювало виробництво 

екологічно чистої продукції виключно за ґрунтозахисними технологіями, що 

базувалися на створенні агроекосистеми, максимально наближеної до природної 

формації. З’ясовано, що з 1976 р. у господарстві запроваджували ґрунтозахисне 

землеробство на основі безполицевого обробітку ґрунту, з 1979 р. – ґрунтозахисні 

біологічні технології, основою яких стала повна відмова від застосування 

пестицидів, з 1986 р. – система ґрунтозахисного землеробства на основі заміни 

синтетичних мінеральних добрив органічними добривами та сидератами. 

За результатами дослідження встановлено, що система ґрунтозахисного 

землеробства, впроваджена С. С. Антонцем у ПП «Агроекологія», базувалася на 

застосуванні науково обґрунтованої структури посівних площ і спеціалізованих 

сівозмін з насиченням багаторічними бобовими травами та сидеральними 

культурами; безполицевого обробітку ґрунту, що зберігав природну структуру 

орного шару; науково обґрунтованих норм внесення органічних добрив, 

мульчування та біогумусу, що забезпечували рослини поживними речовинами і 

формували позитивний баланс гумусу; екологічно безпечних агротехнічних та 

біоценотичних заходів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. 
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Упровадження системи ґрунтозахисного землеробства сприяло ефективному 

використанню вологи, запобіганню ерозійних процесів, покращенню 

фітосанітарного стану ґрунту й посівів, що забезпечувало підвищення родючості 

ґрунту та виробництва екологічно чистої продукції. 

Визначено, що за роки застосування системи ґрунтозахисного землеробства в 

ПП «Агроекологія» згідно з даними Полтавської філії Державної установи «Інститут 

охорони ґрунтів України» вміст гумусу збільшився на 0,53–1,57%. На близько 

8 тис. га високо родючої землі без застосування хімічних сполук упродовж 2010–

2015 рр. урожайність зернових культур порівняно з 1971–1975 рр. підвищилася на 

0,56–2,67 т/га і становила 3,17–5,28 т/га. Рентабельність галузі рослинництва 

становила 42%. Таким чином, високий рівень наукового забезпечення системи 

ґрунтозахисного землеробства в ПП «Агроекологія» з дотриманням ґрунтозахисних 

технологій, став надійною основою для плідного співробітництва з лідерами 

світового виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації узагальнено та запропоновані нові підходи до комплексного 

аналізування еволюції наукових основ ґрунтозахисного землеробства в 

Полтавському регіоні України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть, що є 

важливою складовою історії національної аграрної науки. Наукове дослідження 

забезпечило отримання таких висновків: 

1. На основі аналізу наукових праць з еволюції застосування ґрунтозахисного 

землеробства встановлено, що ця проблема лише фрагментарно відображена в 

історіографії. Зокрема, не узагальнено внесок галузевих вищих навчальних закладів 

та науково-дослідних установ у опрацювання наукових основ і практичного 

впровадження ґрунтозахисних технологій у землеробстві Полтавського регіону. 

Належним чином не осмислені наукові здобутки українських вчених на окремих 

етапах функціонування ґрунтозахисного землеробства. Наведені попередніми 

дослідниками періодизації еволюції сільськогосподарської наукової думки не 

враховують комплексу соціально-економічних та науково-технологічних умов у 

Полтавському регіоні України у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

2. При опрацюванні джерельної бази з’ясовано, що значний масив документів, 

що знаходяться у центральних державних архівах України – ЦДАВО України, 

ЦДАГО України, ЦДІА України, наукових архівах ННСГБ НААН, 

ННЦ «ІЗ НААН», ще не використовували дослідники і не впроваджували до 

наукового обігу. Надбанням науковців були публікації, у яких розглядаються 

проблеми дослідження у загальному комплексі аграрної галузі України. 

Встановлення методологічних основ поряд з аналізуванням історіографії та 

джерельної бази сприяли визначенню напрямів вирішення основних проблем щодо 

предмету дослідження, забезпечили формування важливих висновків, об’єктивне 

оцінювання творчого внеску відомих вчених-аграріїв та практиків у становлення і 

розвиток наукових основ ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні 

України. 

3. Ґрунтозахисне землеробство – це цілісна система захисту ґрунтів від 

деградації, яка базується на низці науково обґрунтованих ґрунтозахисних та 
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протиерозійних технологій, що включають агрофізичні, агрохімічні, агротехнічні, 

гідротехнічні, лісомеліоративні заходи. Запропоновано періодизацію еволюції 

наукових основ ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні України у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століть із врахуванням соціально-економічних 

та науково-технологічних чинників: 

Період зародження знань про ґрунтозахисні заходи (друга половина ХVIIІ – 

ХІХ ст.) – характеризувався нагромадженням та узагальненням досвіду, початком 

уявлень про захист ґрунтів від деградації; відбулась поява наукової зацікавленості 

до зменшення деградаційних процесів у ґрунті та стійкого розвитку виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Період становлення наукової думки про ґрунтозахисні заходи (перша 

половина ХХ ст.) – відзначений усвідомленням необхідності призупинення 

деградаційних процесів у ґрунті, створено теоретичне підґрунтя для формування і 

застосування ґрунтозахисних та протиерозійних заходів при вирощуванні 

сільськогосподарських культур. 

Розвиток ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні України 

розпочався з 1950-х років і відбувався упродовж п’яти умовних періодів: 

Перший період (1950–1955 рр.)  характеризувався розробленням основних 

концепцій та ідей альтернативного землеробства; розпочато наукову зацікавленість 

до практичного застосування безполицевого обробітку ґрунту; ґрунтозахисні заходи 

для призупинення деградаційних ґрунтових процесів визначались польовим 

методом та були несистемними. 

Другий період (1956 р. – 1960-ті роки) забезпечено активізацією 

загальнонаукового і прикладного характеру системних наукових досліджень, 

практичним впровадженням їх результатів завдяки посиленню координування 

академічними установами; усвідомленням необхідності захисту навколишнього 

природного середовища та сталого розвитку сільського господарства. Науково-

організаційні основи визначено реорганізацією структури галузевої дослідної 

справи в умовах недостатнього зволоження Лісостепу УРСР на основі створення 

Полтавської державної обласної сільськогосподарської дослідної станції. 

Опрацьовано теоретико-методологічні основи і практичне впровадження 

ґрунтозахисних заходів у регіоні. Відбувається обстеження ґрунтів у колгоспах та 

радгоспах із врахуванням їх деградації, встановлюється планування і державний 

облік застосування ґрунтозахисних заходів, поширюється їх впровадження у 

сільськогосподарське виробництво. 

У третьому періоді (1970-ті – 1980-ті роки) розпочато дослідження 

закономірностей прояву деградаційних процесів та опрацювання комплексу 

ґрунтозахисних заходів в умовах інтенсифікації. Науково-дослідними установами 

опрацьовано систему ґрунтозахисного землеробства на основі контурно-

меліоративної організації території; науково обґрунтовані ґрунтозахисні сівозміни; 

високоврожайні районовані сорти та гібриди сільськогосподарських культур; 

системи органо-мінерального та зеленого удобрення, безполицевого обробітку 

ґрунту; заходи боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами; оптимальні терміни 

виконання агротехнічних заходів тощо. У період Полтавського експерименту 
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застосування ґрунтозахисного землеробства у регіоні забезпечило раціональне 

використання сільськогосподарських земель, підвищення рівня родючості ґрунту, 

урожайності та якості сільськогосподарської продукції, економічної та енергетичної 

ефективності. 

Четвертий період (1990-ті роки)  характеризувався методичним опрацюванням 

еколого-економічної оптимізації технологій ґрунтозахисного землеробства на основі 

економіко-математичного моделювання; розробленням стратегії комп’ютеризації 

заходів для деградаційних ґрунтів. Науково-організаційний аспект охарактеризовано 

реорганізацією національної системи галузевої вищої освіти та науки, активізацією 

пошуку інтеграційних шляхів. За управління УААН дослідження процесів 

деградації ґрунтів перейшли від фундаментальних до науково-прикладних та 

прикладних програм, що забезпечували удосконалення різних напрямів у 

технологіях ґрунтозахисного землеробства. Виробничий процес відбувався на 

основі високих технологій, зокрема комп’ютерного інформаційного забезпечення. 

Особливістю п’ятого періоду (2000 р. – дотепер)  стала активізація боротьби 

людства із забрудненням навколишнього середовища, що сприяло екологічному 

забезпеченню наукових досліджень щодо зменшення деградаційних ґрунтових 

процесів. Під егідою НААН удосконалення інноваційних ґрунтозахисних технологій 

відбувалось на основі енергозбереження, ресурсозбереження і екологізації 

агротехнологій. У дослідженнях запроваджено ландшафтно-екологічні, 

геоекологічні методи із застосуванням геоінформаційного картографування 

деградаційних ґрунтів. Опрацьовано карти інтенсивності поширення ерозійних 

процесів, оцінено геоекологічні наслідки проявів деградації ґрунтів у регіоні. 

4. Встановлено, що підґрунтям зародження наукової думки про ґрунтозахисні 

заходи на Полтавщині були несприятливі погодні умови та посухи, що зумовлювали 

неврожаї культур та голодування людей, удосконалення знарядь обробітку ґрунту, а 

також розвиток приватної ініціативи прогресивних представників аристократії, 

великих землевласників та інтелігенції. Крім того, значне та безсистемне 

розорювання сільськогосподарських угідь, недотримання агротехніки вирощування 

сільськогосподарських культур і відсутність комплексу ефективних ґрунтозахисних 

заходів призвели до зниження родючості ґрунтів та зменшення виробництва якісної 

сільськогосподарської продукції у регіоні. Нові вимоги до високопродуктивного 

вирощування сільськогосподарських культур зумовили необхідність поширення 

спеціальних знань та досвіду їх удосконалення. 

З’ясовано, що визначальний внесок у становлення наукової думки про 

ґрунтозахисні заходи у землеробстві Полтавщини належить фундаторам: 

О.І. Бараєву, І.П. Браженку, В.І. Вернадському, В.Р. Вільямсу, Н.І. Грибу, 

В.П. Ґудзю, А.Є. Зайкевичу, Т.С. Мальцеву, Ф.Т. Моргуну, І.Є. Овсінському, 

М.І. Осадчому, В.О. Пастушенку, І.Д. Рогозі, В.І. Сазанову, О.С. Скородумову, 

С.С. Соболєву, М.К. Шикулі та іншим. Ефективним стало розроблення та 

впровадження безполицевого обробітку ґрунту у науково обґрунтованих сівозмінах 

з вирощуванням сумішок багаторічних трав; внесення органічних, мінеральних та 

зелених добрив, післяжнивних і післяукісних посівів; застосування полезахисних 

лісосмуг тощо. 
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5. Визначено, що інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на 

основі меліорації, механізації та хімізації, хоча і забезпечила підвищення 

урожайності культур та збільшення виробництва продукції рослинництва і 

тваринництва, проте ускладнила проблему розширення деградованих земель. 

Необґрунтоване використання засобів захисту рослин та мінеральних добрив 

погіршило екологічний стан агрофітоценозів. Через недотримання науково 

обґрунтованих сівозмін відбувалось гумусне виснаження та зниження рівня 

родючості ґрунтів. Технологічний процес виробництва із застосуванням важких 

сільськогосподарських багатопрохідних машин зумовлював ущільнення ґрунту. Це 

призводило до додаткового техногенного навантаження на сільськогосподарські 

ландшафти і руйнування агроекосистем. Не зважаючи на затверджені урядові 

постанови, у господарствах Полтавської області УРСР відбувалось формальне 

ставлення до протидії деградаційним ґрунтовим процесам, що призводило до 

зниження рівня родючості ґрунтів. Водночас, застосування заходів ґрунтозахисного 

землеробства, розроблених вченими вищих навчальних закладів та науково-

дослідних установ, сприяло збільшенню виробництва сільськогосподарської 

продукції завдяки деякому розширенню посівних площ та підвищенню урожайності 

сільськогосподарських культур. 

6. Еволюція ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні України 

забезпечувалась науково-організаційними чинниками, основними з яких були 

галузеві вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи. На їх основі були 

сформовані теоретико-методологічні та практичні основи ефективних науково 

обґрунтованих ґрунтозахисних технологій для умов недостатнього зволоження 

Лісостепу України. Значний внесок в удосконалення та ефективне функціонування 

ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні Україні належить: 

С.С. Антонцю, С.А. Балюку, П.І. Бойку, С.Ю. Булигіну, В.В. Гангуру, В.О. Єщенку, 

А.В. Кохану, В.М. Кривову, М.В. Куценку, В.В. Медведєву, М.А. Неарінгу, 

М.М. Опарі, В.М. Писаренку, П.В. Писаренку, О.Г. Тараріку та іншим. На основі 

їхнього надбання здійснено узагальнення і систематизацію знань, визначено 

актуальні напрями досліджень, вирішено завдання з підвищення стійкості 

деградованих агроландшафтів у Полтавському регіоні України. Наприклад, 

розроблення та запровадження контурно-меліоративної системи землеробства, 

наукового обґрунтування структури посівних площ, сівозмін і попередників, 

внесення органо-мінерального удобрення, вирощування сумішок багаторічних трав, 

сидеральних культур, післяжнивних та післяукісних посівів; застосування 

ґрунтозахисного обробітку з мульчуванням; опрацювання ґрунтозахисного 

оцінювання стійкості агробіоценозів, способів локального протиерозійного 

зонування земель, геоінформаційного картографування деградаційних процесів в 

умовах недостатнього зволоження Лісостепу України. 

7. Встановлено вагому роль науково-організаційної діяльності НААН (УААН) 

та її попередників – УАСГН, ПВ ВАСГНІЛ, що полягала у координуванні науково-

дослідних програм щодо опрацювання та удосконалення рекомендованих 

виробництву ґрунтозахисних технологій у землеробстві Полтавського регіону 

України з урахуванням новітніх напрацювань вчених. Науково-дослідними 
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установами мережі НААН розроблено теоретико-методологічні основи формування 

стійких, екологічно збалансованих, високопродуктивних агроландшафтів на основі 

інноваційних ґрунтозахисних технологій відтворення родючості і охорони ґрунтів. 

Їх впровадження забезпечувало раціональне використання сільськогосподарських 

угідь, підвищення отримання якісної сільськогосподарської продукції за 

міжнародними стандартами. 

8. З’ясовано, що для раціонального використання земель в аграрних 

підприємствах Полтавського регіону України вирішальним стало застосування 

ґрунтозахисної оптимізації структури сільськогосподарських угідь, розробленої 

вченими науково-дослідних установ для умов недостатнього зволоження Лісостепу 

України. Така система забезпечувала біологічне різноманіття агрофітоценозів і 

сприяла оптимізації фітосанітарного стану ґрунту та посівів. Застосування 

технологій енергозбереження та ресурсозбереження сприяло збереженню вологи у 

ґрунті та підвищенню виробництва якісної сільськогосподарської продукції. 

Встановлено, що технології ґрунтозахисного землеробства для виробництва 

екологічно чистої продукції, збереження та розширеного відтворення родючості 

ґрунтів удосконалено С.С. Антонцем у Приватному підприємстві «Агроекологія», 

що знаходиться у Шишацькому районі Полтавської області. Ним опрацьовано та 

впроваджено у господарстві інноваційні ґрунтозахисні технології: мілкий 

безполицевий обробіток ґрунту з максимальним використанням ґрунтозахисних 

властивостей багаторічних трав і перегнійного шару органіки різного походження; 

приготування, кагатування та збереження гною у польових умовах, що 

забезпечувало мінералізацію органічної речовини завдяки діяльності ґрунтових 

мікроорганізмів та дощових черв’яків; внесення гною, що сприяло його змішуванню 

з поверхневим шаром ґрунту упродовж одного дня; загортання сидератів завдяки 

поверхневому обробітку на необхідну глибину; енергозбереження та 

ресурсозбереження на основі одночасного застосування з гноєм та компостом 

нетоварної частини урожаю сільськогосподарських культур; використання ефекту 

сільськогосподарської алелопатії. 
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АНОТАЦІЯ 

Смірнова Б. О. Еволюція наукових основ ґрунтозахисного землеробства в 

Полтавському регіоні України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний 

заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», Переяслав, 2020. 

У дисертації на основі аналізу здобутків попередників, широкого джерельного 

матеріалу, частину якого вперше впроваджено до наукового обігу, вирішено 

наукову проблему відтворення історії становлення та розвитку наукових основ 

ґрунтозахисного землеробства в Полтавському регіоні України у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ століть. 

Визначено наукове підґрунтя еволюції ґрунтозахисних заходів, передумови їх 

використання, історичні особливості становлення та розвитку наукової думки про 

ґрунтозахисні заходи, наукове обґрунтування ґрунтозахисного землеробства в 

умовах інтенсифікації, чинники поширення деградації ґрунтових процесів та заходи 

боротьби з ними. Розкрито роль галузевої академічної науки, внесок вищих 

https://drive.google.com/file/d/1_63ubkPwReZ8LMbdZdaRsKNTDkibzc6I/view
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навчальних закладів, науково-дослідних установ та окремих особистостей у 

розвиток інноваційних технологій ґрунтозахисного землеробства в умовах 

недостатнього зволоження Лісостепу України. Наведено специфіку розроблення 

технологій для деградаційних агроландшафтів та перспективи їх застосування у 

господарствах регіону. 

Особливу увагу приділено ефективності практичного запровадження 

ґрунтозахисної оптимізації структури сільськогосподарських угідь у господарствах 

регіону, а також системи ґрунтозахисного землеробства в Приватному підприємстві 

«Агроекологія». 

Ключові слова: еволюція, наукові основи, ґрунтозахисне землеробство, 

ґрунтозахисні заходи, інноваційні технології, родючість ґрунту, якість 

сільськогосподарської продукції, Полтавський регіон. 

АННОТАЦИЯ 

Смирнова Б. А. Эволюция научных основ почвозащитного земледелия в 

Полтавском регионе Украины во второй половине ХХ – начале XXI веков. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – история науки и техники. – Государственное высшее 

учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды», Переяслав, 2020. 

В диссертации на основе анализа достижений предшественников, широкого 

исходного материала, часть которого впервые введена в научный оборот, решено 

научную проблему воссоздания истории становления и развития научных основ 

почвозащитного земледелия в Полтавском регионе Украины во второй половине 

ХХ – начале XXI веков. 

Установлено, что почвозащитное земледелие – это целостная система защиты 

почв от деградации, которая базируется на ряде научно обоснованных 

почвозащитных и противоэрозионных технологий. Они включают агрофизические, 

агрохимические, агротехнические, гидротехнические, лесомелиоративные 

мероприятия. Новизной диссертационной работы стала разработка периодизации 

эволюции научных основ почвозащитного земледелия в Полтавском регионе 

Украины во второй половине ХХ – начале XXI веков с учетом социально-

экономических, общественно-политических и технологических факторов. 

Выяснено, что основой зарождения научной мысли о почвозащитных 

мероприятиях на Полтавщине были неблагоприятные погодные условия и засухи, 

которые приводили к значительному снижению урожайности сельскохозяйственных 

культур. Совершенствовались орудия обработки почвы, распространялась частная 

инициатива крупных землевладельцев и интеллигенции. Значительная и 

бессистемная распашка сельскохозяйственных угодий, несоблюдение агротехники 

выращивания сельскохозяйственных культур привели к снижению плодородия почв 

и уменьшение производства качественной сельскохозяйственной продукции в 

регионе. Новые требования к высокопроизводительному производству обусловили 

необходимость распространения и совершенствования специальных знаний и опыта. 

Определено, что в условиях интенсификации необоснованное использование 

минеральных удобрений и средств защиты растений ухудшало экологическое 
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состояние агроценозов. Несоблюдение научно обоснованных севооборотов 

приводило к гумусному истощению почв. Применение тяжелых тракторов и 

комбайнов создавало дополнительное техногенную нагрузку на агроландшафты и 

разрушало экосистемы. В хозяйствах Полтавской области происходило формальное 

отношение к противодействию деградационным почвенным процессам. В то же 

время, применение мер почвозащитного земледелия, разработанных учеными 

научно-исследовательских учреждений, способствовало увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции благодаря расширению посевных площадей и 

повышению урожайности культур. 

Выяснено, что эволюция почвозащитного земледелия в Полтавском регионе 

обеспечивалась научно-организационными факторами, основными из которых были 

отраслевые высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения. 

Благодаря наработкам ученых сформированы теоретико-методологические и 

практические основы эффективных научно обоснованных почвозащитных 

технологий для условий недостаточного увлажнения Лесостепи Украины. В 

частности, разработана и внедрена контурно-мелиоративная система земледелия, 

научно обоснованная структура посевных площадей, севообороты и 

предшественники. Определена эффективность применения почвозащитной 

обработки с мульчированием, внесение органических и минеральных удобрений, 

выращивание многолетних трав, сидеральных культур, пожнивных и поукосных 

посевов. Обработано геоинформационное картографирование деградационных 

процессов в условиях недостаточного увлажнения Лесостепи Украины. 

Установлено важную роль научно-организационной деятельности 

Национальной академии аграрных наук Украины, которая заключалась в 

координации научно-исследовательских программ по разработке и 

совершенствованию рекомендованных производству почвозащитных технологий в 

земледелии Полтавского региона Украины с учетом новейших наработок ученых. 

Выяснено, что для рационального использования земель в аграрных предприятиях 

Полтавского региона Украины решающим стало применение почвозащитной 

оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий, разработанной учеными 

научно-исследовательских учреждений для условий недостаточного увлажнения 

Лесостепи Украины. Такая система обеспечивала биологическое разнообразие 

агрофитоценозов и способствовала оптимизации фитосанитарного состояния почвы 

и посевов. Применение технологий энергосбережения и ресурсосбережения 

способствовало сохранению влаги в почве и повышению производства качественной 

сельскохозяйственной продукции. 

Определено, что технологии почвозащитного земледелия для производства 

экологически чистой продукции, сохранения и расширенного воспроизводства 

плодородия почв усовершенствована С. С. Антонцом в Приватном предприятии 

«Агроэкология». Им обработаны и введены в хозяйстве инновационные 

почвозащитные технологии, которые базировались на применении мелкой 

безотвальной обработки почвы, научно обоснованных севооборотов с 

выращиванием многолетних бобовых трав, органических и зеленых удобрений, 

пожнивных и поукосных посевов. 
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ANNOTATION 

Smirnova B.O. Evolution of the scientific bases of soil protection agriculture in 

the Poltava region of Ukraine in the second half of the XX – at the beginning XXI 

centuries. – Manuscript. 

Dissertation for Degree of Candidate of Historical Sciences on Specialty 07.00.07 – 

History of Science and Technique. – State Institution of higher educational «Pereyaslav-

Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University», Pereyaslav, 2020. 

In dissertation on the basis of analysis of achievements of predecessors, wide spring 

material part of that is first inculcated to the scientific appeal, the scientific problem of 

recreation of history of becoming and development of scientific bases of soil protection 

agriculture in the Poltava region of Ukraine in the second half of the XX – at the 

beginning XXI of centuries. 

The scientific basis for the evolution of soil protection measures, the prerequisites 

for their use, the historical features of the formation and development of scientific thought 

about soil protection measures, the scientific substantiation of soil protection agriculture in 

the conditions of intensification, factors for the spread of degradation and degradation 

processes. The role of the branch academic science, the contribution of higher education 

institutions, research institutions and individuals to the development of innovative 

technologies of soil protection agriculture under conditions of insufficient moisture of the 

Forest-Steppe of Ukraine is revealed. The specifics of technology development for 

degradation agro-landscapes and the prospects of their application in the farms of the 

region are given. 

Particular attention was paid to the effectiveness of the practical implementation of 

soil protection optimization of the structure of agricultural land in the farms of the region, 

as well as the system of soil protection agriculture in the Private enterprise 

«Agroecology». 

Key words: evolution, scientific basis, soil protection agriculture, soil protection 

measures, innovative technologies, soil fertility, quality of agricultural products, Poltava 

region. 


