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РЕЦЕНЗІЯ 

на наукове видання „В.В. Докучаєв і Полтавщина: факти, документи, бібліографія” 
(укладачі – В.М. Самородов і С.Л. Кигим) 

 
 

Рецензоване видання є другою книгою істори-
ко-бібліографічної серії „Постаті аграрної та біо-
логічної науки Полтавщини: факти, документи, 
бібліографія". Його цінність, як і названої серії в 
цілому, очевидна – допомогти дослідникам у 
пошуках матеріалів із життя видатного ґрунто-
знавця, професора В.В. Докучаєва та його нау-
кової діяльності на Полтавщині. 

Книга складається з п'яти розділів. У першому 
автори всебічно знайомлять читача з багаторіч-
ним перебуванням В.В. Докучаєва на Полтав-
щині. Другий розділ присвячено стосункам вче-
ного із трьома своїми колегами, друзями та од-
нодумцями – О.О. Ізмаїльським, А.М. Красно-
вим і М.О. Олеховським. 
На запрошення губернського земства у 1888-

1892 рр. В.В. Докучаєв досліджував Полтавську 
губернію. Результатом цих досліджень стала пу-
блікація шістнадцяти випусків „Материалов по 
оценке земель Полтавской губернии”. Про це 
В.М. Самородов і С.Л. Кигим детально розпові-
дають у третьому розділі видання. Полтавська 
губернія стала одним із головних наукових полі-
гонів для створення В.В. Докучаєвим свого 
вчення про зв'язок типів широколистяних лісів і 
типів лісових ґрунтів, залежність походження і 
розподілу чорноземів від абсолютної висоти та 
віку місцерозташувань, ґрунтотворних порід, 
рельєфу і мезоклімату. Зв’язкам В.В. Докучаєва 
з Полтавщиною приурочений четвертий розділ 
книги. Останній, п'ятий розділ, виглядає дещо 
одноосібно. Його, можливо, доцільно було б бі-
льше ув'язати зі структурою і змістом книги. 
Однак у цілому структура рецензованого до-

слідження логічна і виважена, цілком відповідає 
поставленим завданням, наявний іменний покаж-
чик. Автори та укладачі підняли величезний 
пласт наукового та бібліографічного матеріалу, 
що викликає повагу. 
Вважаємо, що рецензоване видання виконане 

на належному рівні, а його вихід у світ став по-
мітною подією в українській історико-
бібліографічній царині. 
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