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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у ЗАСІДАННІ КРУГЛОГО СТОЛУ, 

присвяченого 175-річчю від дня народження всесвітньовідомого вченого-

ґрунтознавця Василя Васильовича Докучаєва. 

На засідання запрошуються: науковці науково-дослідних установ, 

викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти, представники 

сільськогосподарських підприємств та установ, діяльність яких має відношення 

до тематики круглого столу. 

Засідання відбудеться 22 квітня 2021 року в Полтавській державній 

аграрній академії, вул. Сковороди 1/3, перший навчальний корпус, аудиторія 

№41. Початок о 10:00 годині. 

Участь у засіданні та публікація тез в електронній версії безкоштовна, 

вартість друкованого екземпляру – 100 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ 

До публікації приймаються тези виключно за тематикою круглого столу. 

Обсяг тез 2-4 сторінки, сторінки не нумеруються. 

Тези надсилаються на електронну адресу roman.olepir@pdaa.edu.ua до  

10 квітня 2021 року. 

Матеріали подаються у текстовому редакторі Microsoft Word (2003-2007) з 

розширенням *doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки – А4, поля 

зверху, знизу, праворуч і ліворуч – 20 мм. Шрифт тексту: розмір (кегель) – 14 pt; 

інтервал – 1,0, величина абзацного відступу – 1.0 см. 

 

СТРУКТУРА ТЕЗ 

- Назва тез жирними великими літерами по центру сторінки; 

- Прізвище та ініціали автора(ів) жирним шрифтом, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, назва установи – курсивом; 

- Через один інтервал текст тез. 

Використання ілюстрованих матеріалів, таблиць у тезах має бути 

мінімальним. 

Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, розглядатися не 

будуть. 

За достовірність матеріалів відповідають автори тез. 
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Нинішнього року виповнюється 175 років від дня народження Василя 

Васильовича Докучаєва – природознавця, основоположника наукового 

генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії. 

В 1883 році вийшла у світ його книга «Російський чорнозем», завдячуючи 

якій виникло морфолого-генетичне або наукове ґрунтознавство. 

В свій час В.В.Докучаєв писав: «Всі ці вороги сільського господарства: 

вітри, бурі, посухи і суховії страшні нам лише тільки тому, що ми не вміємо 

володіти ними. Вони не зло, їх тільки потрібно вивчати і навчитися управляти 

ними, і тоді вони ж будуть працювати нам на користь». 

Докучаєву належить перший проект структурування вітчизняного 

галузевого дослідництва, який він виклав у видатній праці «Наші степи раніше і 

тепер». 

Василь Васильович має пряме відношення до розробки програми наукової 

діяльності Полтавського дослідного поля, що розпочало свою роботу у 1884 році. 

В 1894 році він заснував першу в Росії та у світі навчальну кафедру 

ґрунтознавства при Ново-Олександрійському інституті сільського господарства 

та лісівництва, обґрунтував доцільність створення при університетах кафедр 

ґрунтознавства. В 1899 році з ініціативи вченого засновано журнал 

«Почвоведение». Він створив при Вільному економічному товаристві першу 

спеціальну суспільну організацію ґрунтознавців – Постійну ґрунтову комісію з 

вивчення ґрунтів країни. 

За запрошенням Полтавського губернського земства експедиція під 

керівництвом В.В.Докучаєва протягом 1888-1894 років дослідила ґрунти, 

рослинність та геологічні умови Полтавської губернії. Було проведено всебічне 

дослідження ґрунтів та складено першу в Росії десятиверстову карту ґрунтів 

Полтавщини, яка, як і моноліти ґрунту, розміщена в музеї Полтавської державної 

сільськогосподарської дослідної станції М.І.Вавилова. 

В 1889 році на Всесвітній виставці в Парижі В.В.Докучаєв удостоєний 

золотої медалі й ордена Франції «За заслуги в землеробстві». Тим самим 

відбулося міжнародне визнання наукового ґрунтознавства і галузевого 

дослідництва. 

З нагоди 175-річчя з дня його народження Полтавська державна аграрна 

академія, Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція ім. 

М.І.Вавилова, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

І.П.Котляревського, Полтавський краєзнавчий музей ім. Василя Кричевського, 

Полтавське товариство сільського господарства проводять 22 квітня 2021 року 

круглий стіл, для участі в якому запрошують всіх тих, хто пошановує ім’я 

всесвітньовідомого вченого-ґрунтознавця. 

 


