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Наведено спогади автора - 1. М. Волошина, який у травні 1967 р. разом із профе
сором І. М. Гоголєвим переїхав із Львівського до Одеського держуніверситету імені 
І. І. Мечникова і був безпосереднім виконавцем заходів і робіт з відкрита кафедри 
ґрунтознавства і географії грунтів на геолого-географічному факультеті універси
тету. Одночасно при кафедрі була організована грунтознавча експедиція, яка вже з 
червня 1967 р. започаткувала роботи з дослідження і картографування грунтів Мі- 
нусінського району Красноярського краю. Охарактеризовано основні напрямки і ре
зультати грунтових досліджень експедиції, а з 1971 р. і ПНДЛ-4 ОНУ під науковим 
керівництвом проф. 1. М. Гоголева та за участі авторів цієї публікації.

У 1965 році доцент кафедри фізичної географії Львівського дер
жуніверситету імені Івана Франка 1. М. Гоголев успішно захистив 
дисертацію «Бурые горно-лесные почвы Украинских Карпат» на 
здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. 
Молодому й енергійному доктору наук I. М. Гоголеву ректор Одесь
кого держуніверситету імені I. I. Мечникова проф. О. І. Юрженко за
пропонував переїхати в Одесу і відкрити кафедру ґрунтознавства і 
географії ґрунтів на геолого-географічному факультеті університету. 
У травні 1967 р. І. М. Гоголев та І. М. Волошин переїжджають на 
роботу в Одеський університет і на базі лабораторії ґрунтознавства 
(завідувач -  доц. С. С. Бракін) та кабінету геодезії і картографії (за
відувач -  доц. Н. В. Ізмайлова) геолого-георафічного факультету від
крили кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів. В числі першочер
гових завдань і рішень у зв’язку з відкриттям кафедри були наступні:

1. Нормативно-документальне оформлення відкриття кафедри 
та облаштування її приміщення;

2. Організація ґрунтознавчої експедиції при кафедрі, забезпе
чення її необхідними приміщенням, спорядженням і обладнанням;
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і Підписання угоди на проведення обстеження і картографу- 
інініім ґрунтів в районах Красноярського краю Російської Федерації;

'І Організація лабораторії хімічного аналізу грунтів та 
м|ч і (графічного відділу експедиції, забезпечення їх необхідними 
приміщеннями, фахівцями та матеріально-технічною базою.

( формувати необхідну документацію з організації і проведення 
і» tun едиційних ґрунтових досліджень допомагав начальник науково- 
цін идного сектору ОДУ Б. Ф. Сосновський та проректор з наукової 
|ні(іоти університету проф. В. В. Фащенко. У стислий термін кадри 
|мчжців-ґрунтознавців були укомплектовані і експедиція в скла
ді начальника експедиції І. М. Волошина, інженерів-ґрунтознавців 
І. К Тютюнника, В. П. Гурієнка, Т. П. Гладишенко та групи студен
т і географів старших курсів у червні 1967 р. виїхала у Мінусінь- 
ніііі район Красноярського краю. У Красноярську, очікуючи вильоту 
ні піка на Абакан, зустріли одесита-таксиста, який зробив екскурсію 
ніч ним містом. На світанку ми вилетіли в Абакан, а потім виїхали до 
Мпіусинська. Організували там базу нашої експедиції, розподілили 
иігнодарства для обстеження і картографування ґрунтів серед інже
нерного складу та студентів на посаді техніків-грунтознавців, яким 
поручили самостійну роботу.

Мінусінська котловина -  це своєрідний улоговинний острів лі
т е  гепу між відрогами Східного Саяну та Кузнєцького Алатау. Тут 
піііпіірені різні типи лісостепових і степових ґрунтів: чорноземи ви- 
нугувані і звичайні, сірі лісові ґрунти та ґрунти гірських територій. 
(>днак посилена і давня освоєність ґрунтів на схилах призвели до їх- 
ИІ.ОГО руйнування ерозійними і дефляційними процесами.

До переїзду на роботу в Одеський університет з 1958 р. І. М. Воло
шин набував ґрунтознавчу кваліфікацію в складі ґрунтознавчих експе- 
ііщій як студент-практикант другого курсу географічного факультету 
її.пінського державного університету. В цьому ж році в складі екс

педиції працював у Волинській області (Ковельський, Колківський і 
Мішевицький райони), у Міжгірському районі Закарпатської області 
(г Буковець) та Яворівському районі Львівської області (с. Глиниці).
V 1959-1960 рр. приймав участь у проведенні ґрунтових досліджень
V І Іолтавській області (Пирятинський і Миргородський райони). В 
І ‘>61 р. у складі ґрунтознавчої експедиції працював у Харовському 
Іиіііоні Вологодської області РФ. У 1962-1967 рр. ґрунтознавчі до- 
• нідження проводив у Цілиноградській, Павлодарській і Чимкент-
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ській областях Казахстану. В 1965 р. працював начальником загону 
експедиційних ландшафтних досліджень в Карпатах. У 1966 р. ґрун
тознавча експедиція Львівського державного університету за нашою 
участю проводила грунтове знімання у Північно-Казахстанській об
ласті. Таким чином, до переїзду в Одесу І. М. Волошин вже був ква
ліфікованим фахівцем-грунтознавцем. В нього, зокрема, був накопи
чений значний фактичний польовий і лабораторний матеріал з генези 
і властивостей солонцюватих ґрунтів різних регіонів СРСР.

Перед початком експедиційних робіт в Мінусінській улоговині під 
керівництвом професора І. М. Гоголева та ґрунтознавця з Краснояр
ського крайового земельного управління був проведений об’їзд тери
торії, визначені методичні засади обстеження та діагностики ґрунтів 
тутешнього лісостепу і передгір’я.

В період роботи Мінусінської експедиції в м. Новосибірську від
булася наукова конференція, присвячена солонцюватим і засоленим 
ґрунтам, на якій І. М. Волошин доповідав про особливості солон
цюватих (фізично-солонцюватих) ґрунтів Казахстану. Завершальним 
етапом конференції стала наукова екскурсія з Новосибірська на Бар
наул -  Бійськ -  р. Катунь (Чуйський тракт), Гірсько -  Алтайськ -  
Іня -  Акатай -  Кош-Агач — Арут-Усть -  Консу-Усть — Кан (р.Чариш) -  
Чариське -  Бійськ -  оз.Телецьке. В обговоренні теоретичних засад 
солонцеутворення безпосередньо на грунтових розрізах особливо 
цікавими були виступи професорів О. М. Можейка (Харків), Р. В. Ко
вальова (Новосибірськ), 1. А. Крупенікова (Кишинів), М. А. Глазов- 
ської (Москва), М. В. Орловського (Новосибірськ) та інших. Під час 
наукового маршруту Новосибірськ -  Алтай обговорювались також 
особливості формування лісостепових ґрунтів міжгірських котловин 
Алтаю, річкових долин тощо. Ознайомлення з ґрунтовим покривом 
Західного Сибіру та Алтаю тривало 12 днів. У науково-ґрунтознав
чому маршруті брали участь більше ста дослідників-солонцезнавців 
тодішнього СРСР. Накопичені польові і лабораторні дослідження со
лонцюватих ґрунтів покладені в основу майбутньої кандидатської 
дисертації І. М. Волошина.

Після завершення експедиційного сезону 1967 р. І. М. Волошин 
поступив в очну аспірантуру кафедри грунтознавства і географії 
ґрунтів (науковий керівник -  проф. І. М. Гоголев). Начальником екс
педиції була призначена Е. І. Беленя, згодом О. І. Сухоставський. У 
1968 р. аспірант І. М. Волошин відбирав зразки солонцюватих (фі-
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иічмо-солонцюватих) грунтів у Павлоградській області Казахстану 
м tіа півдні України для лабораторних досліджень за темою дис- 
1>|м іщійної роботи «Солонцюваті ґрунти та їх діагностичні ознаки».

V 1970 р., будучи аспірантом, І. М. Волошин проводив обстежен
им і картографування ґрунтів у складі Карагандинської ґрунтознавчої 
ии иедиції (с. Каксун, Карлаг) на зрошуваних землях долин річок і 
мрійних сопок, які оброблялись ув’язненими. Проживав ґрунтозна
вець у приміщенні розформованого концтабору. Все правління рад
ившу «Коксуньський» складалося з колишніх в’язнів. З місцевих 
роїюти обслуговував тракторист- політв’язень, воїн УПА із Івано- 
Франківської області.

V ці ж роки була організована Магаданська ґрунтознавча екс
педиція (відповідальний виконавець робіт І. М. Волошин, науковий 
керівник проф. І. М. Гоголєв). Дослідження проводили у басейні 
Р Колими (м. Сусуман). Основне завдання робіт полягало у прове- 
и і ' і і і і і  дослідно-виробничої рекультивації відвалів відкритого видо- 
Оуїку розсипного золота (долина р. Берельох, притока р. Колими) і 
вирощуванні кормових трав, розведенні ВРХ з метою забезпечення 
м< точними продуктами шкіл і дитсадків без завезення їх із «мате
рики». Магаданську експедицію відвідали І. М. Гоголєв та Л. О. Ти- 
і крепко, під час зустрічі обговорено важливі методичні засади ре
культивації земель.

І 1971 р. за нашою участю проводились дослідження на зрошу- 
міімих землях півдня України, і першочергово на Очаківській зро
шувальній системі, землі якої готувались до зрошення. Проведено 
Іінібоке буріння (до 10,5 м) на Нижньодністровській та Очаківській 
• їв темах, експериментальні лабораторні дослідження з вивчення мі- 
і рації солей при зрошенні чорноземів водами різної мінералізації. 
Організовані стаціонарні дослідження на чорноземах, зрошуваних 
ми іькомінералізованими водами оз. Китай. Лабораторні дослідження 
проводили Л. П. Кравчик, В. П. Бурлака, Л. Л. Берендеева, Л. М. Го- 
іиуреико та інші. Ґрунтознавчими дослідженнями були охоплені зем
ні І а і арбунарської, Інгулецької, Каховської, Північно-Рогачицької, 
Північно-Кримської, Приазовської, Євпаторійської зрошувальних 
і їв гем півдня України.

Надзвичайно цікавий проект був здійснений у 1971 р. на Оча- 
кінській (Південно-Бузькій) зрошувальній системі (с. Зелений Гай, 
Миколаївського району, Миколаївської області). Мета досліджень по-
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лягала у проведенні експериментальних досліджень для виявлення 
ступеня засолення грунтів в умовах підняття рівня підгрунтових вод. 
Експериментальні лізиметричні дослідження з підтопленням грунто
вих монолітів проведено безпосередньо на дослідному полігоні зро
шувальної системи. З цією метою було закладено п’ять лізиметрів 
площею 1 м2 глибиною 1, 2 і 3 м за розробленою методикою (авто
ри І. М. Волошин, Б. М. Турус, з методичними порадами Я. М. Бі- 
ланчина, С. П. Позняка, Б. К. Тютюнника, О. І. Сухоставського). У 
1973 р. за прийнятою методикою було закладено ще 8 однометрових 
лізиметрів. Чотири лізиметри підтоплювалися водою мінералізацією 
12 г/л, лізиметри 8 і 9 -  водою мінералізацією 18 г/л; лізиметр 10 був 
засолений з поверхні NaCI, лізиметр 11 -  MgS04. Останні лізиметри 
поливали прісною водою. При закладенні трьохметрового лізиметра 
з його стінок було відібрано два 3-метрові моноліти, які складались з 
трьох 1-метрових монолітів. Підтоплювались знизу мінералізовани
ми водами. За 1,5 року солі з піддона піднялись до 1 м від поверхні.

Можна відмітити деякі особливості поведінки солей в умовах 
штучного підтоплення високомінералізованими водами. На глибині 
1 ,2 ,3 м  від поверхні виникає сезонне накопичення солей, кількість 
яких значно зменшується за осінньо-зимовий період. В лізиметрах, 
де мінералізована вода підтримувалась на рівні 0,5 м, на поверхні 
грунту виявлено активне соленакопичення. В лізиметрах, які підто
плювались водою мінералізації 3-5 г/л, кількість солей збільшува
лась, хоча значна їх кількість переходила у нерозчинні форми. Розра
хунки показали, що в умовах напірного і безнапірного поступання мі
нералізованих вод відбувається активне засолення грунтів, кількість 
солей збільшувалась у 2,5-7 разів. Втрата солей через взаємодію з 
грунтом складала 11,9-62,2 т/га.

Важливий напрямок досліджень був проведений для виявлення 
впливу зрошення мінералізованими водами оз. Китай на властивості 
чорноземів південних та врожайність вирощуваних культур. Відпо
відальний виконавець І. М. Волошин, агрономічну частину дослі
джень виконував О. І. Сухоставський. Вивчали зміну властивостей 
грунтів під впливом зрошення водами мінералізацією 2,2-3,4 г/л та 
внесення меліорантів. Визначали врожайність у залежності від мі- 
кроформ рельєфу. Встановлено, що врожайність озимої пшениці у 
мікропониженнях була на 41,3% нижча, ніж на мікропідвищеннях, а 
внесення 4 т/га гіпсу збільшило врожайність на 16,5 ц/га порівняно з
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контрольною ділянкою. В експерименті всі показники на гіпсованій 
іііииііці -  довжина колоска, вага соломи, колосків і зерен суттєво пе
рі мищували контрольні показники.

Таким чином, з 1967 до 1985 року ґрунтознавчі, агрохімічні і ґрун- 
іпіт меліоративні дослідження кафедри ґрунтознавства і географії 
фунтів досягай найвищого розвитку та найвищого обсягу фінансу- 
ііиіііія госпдоговірної тематики українськими і російськими сільсько- 
11 и нодарськими організаціями. Працювали ґрунтознавчі експедицій
ні іііпони в різних областях Росії і Казахстану, в широких масштабах 
проводились дослідження на зрошувальних системах півдня України 
і і Криму. На кінець 1976 року в ґрунтознавчих дослідженнях прийма
ні участь більше тридцяти висококваліфікованих фахівців в області 
іруитознавства, хімічного аналізу та картографії ґрунтів. Серед них 
І М Волошин, С. П. Позняк, Я. М. Біланчин, Б. М. Турус, Б. К. Тю- 
і шипик, Г. С. Сухорукова, М. И. Тортик, М. О. Мазін, О. І. Сухос- 
і наський, В. П. Бурлака, Н. І. Вардіашвілі, В. І. Тригуб, Ю. В. Ми- 
чиньченко, О. Л. Августовська, Л. О. Овчиннікова, Н. Т. Козьміна,
І О Горенко, А. П. Кожем’якіна, Л. М. Гошуренко, Л. П. Кравчик,
А М. Шашеро, А. Ю. Єрастова, В. В. Кривенко, Л. О. Титаренко,
І >1. Блінштейн, М. М. Ручицин, В. П. Мурсанов, В. А. Авчінніков,
И II Скуратовський, А. М. Аргірова, М. С. Яременко та інші.

Професор І. М. Гоголєв створив наукову ґрунтознавчу школу в
I (пеському університеті. Зріс науковий рівень співробітників ка- 
і|н при ґрунтознавства і географії ґрунтів та її наукових підрозділів, 
(вчистили кандидатські дисертації Я. М. Біланчин, І. М. Воло
шин, С. П. Позняк, Є. Н. Красєха, Г. С. Сухорукова, 3. В. Проскура,
II А. Грибський, Т. Н. Хохленко, А. І. Кривульченко. Згодом захисти- 
ііи іокторські дисертації Є. Н. Красєха, С. П. Позняк, І. М. Волошин.
V наступні роки за матеріалами ґрунтознавчих досліджень захистили 
кандидатські дисертації П. І. Жанталай, М. И. Тортик, В. І. Тригуб,
А < > Буяновський, І. В. Леонідова, О. Є. Ходос, Н. О. Попельницька,
11 ринеш Кумар Саха та ін.

кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів під керівництвом про
фесора І. М. Гоголєва перетворилась у відомий науково-дослідний 
центр ґрунтознавчих досліджень на півдні України. Науково-ґрун- 
и ні півчі дослідження продовжуються у менших масштабах і нині, -w-ic ; 
і (вник, у розвитку закономірно повторюються два етапи: розквіт, 
іііиіксння рівня досліджень і знову підйом, які обумовлені багатьма
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обставинами розвитку суспільства. Надіємось, що новий етап акти
візації ґрунтознавчих досліджень молодими науковцями Одеського 
національного університету поверне славу південноукраїнському 
центру ґрунтознавчої науки і практики в майбутньому.

УДК 631.4(091)
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Наведені спогади про професора, завідувача кафедри грунтознавства та гео
графії ґрунтів геолого-географічного факультету І. М. Гоголева під час навчання в 
Одеському університеті (1972-1977 рр ).

Серед викладачів геолого-географічного факультету Одеського 
державного університету ім. І. І. Мечникова найбільше враження на 
нас, першокурсників 1972 року, справив професор І. М. Гоголєв.

З перших слів лекції професора І. М. Гоголева про ґрунт, який «є 
природно-історичним тілом», ми поринули у світ наукових ідей та 
напрацювань В. В. Докучаева, В. Р. Вільямса, а за зрозумілими сло
вами «родючість ґрунтів» постав різноманітний комплекс процесів 
та явищ, які її створюють. Неординарна людина й науковець, Іван 
Миколайович подавав свій предмет так, що у студентів зростало ба
жання вчитися і глибоко пізнавати світ.

Особистість лектора, особлива манера спілкування, енциклопе
дичні знання, за допомогою яких студенти долучалися до наукових 
традицій та ідей, справили надзвичайне враження і визначили мій 
подальший шлях до групи «Ґрунтознавці» кафедри ґрунтознавства і 
географії грунтів.

Завданням створеної в 1967 році кафедри була організація об
стежень ґрунтів степової зони півдня України у зв’язку із розгор
танням в регіоні великомасштабного іригаційного освоєння земель 
[4, с. 113]. Необхідні були фахівці з меліорації ґрунтів, яких повинна 
була готувати новоутворена кафедра [ 1, с. 320].
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