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ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО 100-РІЧЧЯ ЗАСНОВНИКА 
КАФЕДРИ ГРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ГРУНТІВ 
ОДЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРОФЕСОРА ІВАНА ГОГОЛЄВА

Надається інформація про проведену на геолого-географічному факультеті 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Всеукраїнську на-
укову конференцію, присвячену 100-річчю від народження засновника кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів ОНУ, доктора сільськогосподарських наук, 
професора Івана Миколайовича Гоголєва.

Ключові слова: професор Гоголєв І. М., Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, Всеукраїнська 
конференція. 

24 серпня 2019 року виповнилося 100 років від народження Івана Мико-
лайовича Гоголєва – видатного вченого і практика в області ґрунтознавства, 
географії і меліорації ґрунтів, доктора сільськогосподарських наук, професора, 
засновника у 1967 році в Одеському університеті імені І. І. Мечникова кафедри 
ґрунтознавства і географії ґрунтів. На відзначення цієї дати та вкладу Івана 
Миколайовича у розвиток вітчизняної грунтознавчо-географічної науки і прак-
тики 12–13 вересня 2019 року на геолого-географічному факультеті універси-
тету була проведена Всеукраїнська наукова конференція «Грунтознавчо-гео-
графічна наука і практика – традиції та сьогодення».

У роботі конференції взяли участь більше 80 учасників-представників науко-
вих установ і навчальних закладів з Канади, Російської Федерації, Молдови, регіо-
нів України (світлина). Серед них – вчені Інституту Екології і Географії Республіки 
Молдова, Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О. Н.Соколовського», ТОВ «ТерраТарса Україна», Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університе-
ту імені Юрія Федьковича, Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, Одеського державного аграрного 
університету, Херсонського державного аграрного університету, Центральноу-
країнського національного технічного університету, Миколаївського національ-
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ного аграрного університету, ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені 
В. Є. Таїрова», Одеської філії Інституту охорони ґрунтів, Чорноморського біос-
ферного заповідника НАН України, Відокремленого підрозділу «Причорномор-
ський центр водних ресурсів та ґрунтів», Одеської державної сільськогосподар-
ської дослідної станції, численні колеги та учні Івана Миколайовича, аспіранти і 
студенти. Конференція складалася з пленарного та секційних засідань: «Професор 
Гоголєв І. М. – видатний ґрунтознавець-географ, педагог, людина», «Грунтознав-
чо-географічна наука і практика – традиції, сьогодення, майбуття».

Світлина. Учасники конференції

Пленарне засідання вступним словом відкрив Я. М. Біланчин – завідувач ка-
федри ґрунтознавства і географії ґрунтів, учень і послідовник І. М. Гоголєва. У 
своєму виступі він нагадав учасникам конференції основні наукові ідеї та вчен-
ня професора І. М. Гоголєва – видатного ґрунтознавця-географа і талановитого 
практика-грунтознавця, високопрофесійного педагога, наставника і вихователя, і 
загалом неординарної особистості.

З привітанням учасникам конференції виступив декан геолого-географічного 
факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, профе-
сор Черкез Є. А. Коротко зупинившись на досягненнях і науковій спадщині про-
фесора І. М. Гоголєва, побажав всім учасникам конференції успішної та плідної 
роботи. 

Науковій новизні та актуальності робіт Івана Миколайовича, їх подаль-
шому розвитку були присвячені доповіді вже іменитих учнів – С. П. Позняка, 
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Є. Н.  Красєхи, О. Г. Топчієва, І. М. Волошина, А. В. Оверченка та інших. З тепли-
ми спогадами про свого батька та словами вдячності організаторам і учасникам 
конференції виступили діти І. М. Гоголєва – доктор філософських наук Гоголєв 
Михайло Іванович та кандидат біологічних наук, успішний агропідприємець Го-
голєв Андрій Іванович.

До програми секційного засідання «Грунтознавчо-географічна наука і прак-
тика – традиції, сьогодення, майбуття» було включено 39 доповідей, в яких 
розглядалися теоретичні і прикладні проблеми ґрунтознавства, ґенези, речовин-
но-хімічного складу та властивостей ґрунтів регіонів України і сусідньої Молдо-
ви, проблеми гірського ґрунтоутворення, картографування ґрунтового покриву, 
охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони, оцінки їх сучасного стану, дослі-
дження наукової школи професора Івана Гоголєва. Цікавою була доповідь щодо 
функціювання грунтово-агрохімічної лабораторії «TERRALAB» імені професо-
ра І. М. Гоголєва, яка була створена і відкрита у вересні 2018 року у м. Каховка 
Херсонської області. Матеріали конференції були надруковані у збірнику «Грун-
тознавчо-географічна наука і практика – традиції та сьогодення».

В процесі роботи конференції її учасники, рідні, співробітники кафедри ге-
ографії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, ПНДЛ-4 нашого універ-
ситету й гості відвідали могилу І. М. Гоголєва на другому Одеському християн-
ському кладовищі. 

Життя Івана Миколайовича Гоголєва, становлення його як науковця, вчителя є 
дуже повчальним. Студент-відмінник сільськогосподарської академії, доброво-
лець на фронті в Другій світовій війні, старший лаборант, асистент, доцент, про-
фесор, завідувач кафедри, видатний учений-ґрунтознавець і географ, провідний 
фахівець у галузі меліоративного ґрунтознавства, керівник потужної Одеської 
школи ґрунтознавства другої половини XX сторіччя.

А ще Яскрава Людина, Великий Вчений!...
На завершення, цитата з матеріалів конференції: «Час невпинно спливає. Тому 

так важливі для близьких Івана Миколайовича, учнів і колег окремі сторінки його 
життя, ті епізоди, які залишились в нашій пам’яті і залишаються на сторінках 
книжок і статей назавжди» (Є. Н. Красєха). 
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ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К 100-ЛЕТИЮ 
ОСНОВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И ГЕОГРАФИИ 
ПОЧВ ОДЕССКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФЕССОРА ИВАНА 
ГОГОЛЕВА

Резюме
Приведена информация о проведенной на геолого-географичном факультете 
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Всеукраинской 
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения основателя 
кафедры почвоведения и географии почв ОНУ, доктора сельськохозяйственных 
наук, профессора Ивана Николаевича Гоголева.

Ключевые слова: профессор Гоголєв И. Н., Одесский национальный 
университет им. И. И. Мечникова, кафедра почвоведения и географии почв, 
Всеукраинская конференция. 
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ALL-UKRAINIAN CONFERENCE ON THE 100th ANNIVERSARY 
OF THE FOUNDER OF THE DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE 
AND GEOGRAPHY OF SOILS OF THE ODESA UNIVERSITY OF 
PROFESSOR IVAN GOGOLEV

Abstract
Information is provided on the All-Ukrainian Scientific Conference, held at the Geologi-
cal and Geographical Faculty of Odessa II Mechnikov National University, dedicated to 
the 100th anniversary of the founder of the Department of Soil Science and Soil Geog-
raphy, Doctor of Agricultural Sciences, and outstanding scientist and practitioner in soil 
science, geography and melioration of soils, Professor Ivan Nikolaevich Gogolev. To 
commemorate this date and the contribution of Ivan Mykolayovych to the development 
of national soil – geography science and practice, was held the All-Ukrainian Scientif-
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ic Conference "Soil and Geography Science and Practice - Traditions and Present" on 
September 12–13, 2019. The conference was attended by more than 80 participants-rep-
resentatives of scientific institutions and educational institutions from Canada, the Rus-
sian Federation, Moldova, regions of Ukraine. The conference consisted of plenary and 
sectional meetings. About 50 papers were included in the conference program, which 
considered theoretical and applied problems of soil science, genesis, chemical composi-
tion and soil properties of regions of Ukraine and neighboring Moldova, protection of the 
soil cover of the Chernozem zone, evaluation of their current status, research of scientific 
school. . The conference materials were published in the compilation “Soil and geograph-
ical science and practice - traditions and the present”.
The life of Professor Ivan Gogolev's, becoming him as a scientist, teacher is very instruc-
tive. Student-excellent of agricultural academy, volunteer at the front in the Second World 
War, senior laboratory assistant, assistant professor, professor, head of the department, 
outstanding soil scientist and geographer, leading specialist in the field of reclamation 
soil science.

Keywords: Professor I. M. Gogolev, Odessa I. I. Mechnikov National University, De-
partment of Soil Science and Soil Geography, All-Ukrainian Conference.


