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УСПІХ  –  ЦЕ  ВМІННЯ  РУХАТИСЬ  ДО  МЕТИ,  НЕ  ВТРАЧАЮЧИ  ЕНТУЗІАЗМУ 

(до 60-річчя Миколи Миколайовича Солодушко) 

 

І. І. Гасанова, С. С. Ярошенко, кандидати сільськогосподарських наук    

О. М. Друмова, доктор філософії 

Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського, 14, Україна, 

49009 

 

 

Цього року виповнюється 60 років 

кандидату сільськогосподарських наук, 

старшому науковому співробітнику, за-

відувачу лабораторії агробіологічних ресу-

рсів озимих зернових культур Державної 

установи Інститут зернових культур На-

ціональної академії аграрних наук України 

Миколі Миколайовичу Солодушку. 

Народився він 27 грудня 1961 р. в 

селі Чорноплатове Конотопського району 

Сумської області, а отже, ще з шкільних 

років був добре знайомий з сільсь-

когосподарським виробництвом: допо-

магав місцевому колгоспу підчас літніх 

канікул у заготівлі сіна, збиранні зернових 

та силосних культур.  

У 1979 р. після закінчення 

середньої школи розпочав свою трудову 

діяльність монтером колії в Хутір-Ми-

хайлівській  дистанції  колії  Південно-   

Західної залізниці звідки був призваний до лав збройних сил. Після звільнення з військової  

служби  юнак цілком свідомо обрав собі професію агронома і в 1983 р. вступив до Сумської 

філії Харківського сільськогосподарського інституту імені В. В. Докучаєва (зараз Сумський 

національний аграрний університет). Тут закладався фундамент наукових знань з агрономії, 

рослинництва, захисту рослин, садівництва, економіки та інших галузей сільського 

господарства. У студентські роки допитливого студента особливо цікавили питання  

проведення наукових досліджень і шляхи обґрунтування їх результатів.   

В 1987 р. після закінчення Сумської філії Харківського сільськогосподарського 

інституту імені В. В. Докучаєва М. М. Солодушко за розподілом був направлений в Інститут 

луб’яних культур (м. Глухів Сумська область) на посаду молодшого наукового співробітника 

з місцем роботи на Синельниківській селекційно-дослідній станції, де в той час проводилися 

широкі дослідження з селекції та розробки технологій вирощування багатьох 

сільськогосподарських культур. 

З 1990 р. по 1993 р. він навчався в аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного 

Інституту  кукурудзи  (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю 06.01.09 – «рослинництво». 



Зернові культури. Том 5. № 2. 2021. С. 403–405                                                                                                      405 

У період навчання, відповідно до календарного плану аспірантської підготовки, 

М. М. Солодушко під керівництвом докторів сільськогосподарських наук Г. Р. Пікуша та 

В. Г. Вировця виконує експериментальну частину роботи, оволодіває різноманітними 

методиками дослідницької справи, а також творчо і відповідально ставиться до поставлених 

завдань, ретельно аналізує одержані дані, тримає тісний зв’язок з виробництвом та особливо 

цікавиться статистичною обробкою результатів наукових досліджень. В 1994 р. успішно 

захищає дисертацію на тему: «Розробка агротехнічних заходів вирощування південних 

конопель, спрямованих на одержання високих урожаїв волокна та насіння в умовах 

Дніпропетровської області» і здобуває науковий ступінь кандидата сільськогосподарських 

наук. 

У подальшому свою наукову діяльність Микола Миколайович тісно пов’язує з 

вирішенням актуальних проблем підвищення ефективності вирощування озимих зернових 

культур в зоні Степу шляхом дослідження впливу на зернову продуктивність кліматичних 

змін, погодних умов, сортового складу, строків сівби, попередників, удобрення посівів та 

інших чинників. 

Приймаючи до уваги активну наукову діяльність після захисту кандидатської 

дисертації, Рішенням Вищої атестаційної комісії України від 30 червня 2004 р. на підставі 

ухвали вченої ради Інституту зернового господарства УААН М. М. Солодушку було 

присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «рослинництво». 

Зважаючи на працездатність, цілеспрямованість, вимогливість до себе, успішну й 

послідовну наукову роботу, 1 березня 2011 р. його призначають виконуючим обов’язки 

завідувача лабораторії технології вирощування озимих зернових культур, а 5 листопада 

2012 р. – на посаду завідувача цієї ж лабораторії (в подальшому перейменованої в 

лабораторію агробіологічних ресурсів озимих зернових культур). 

Микола Миколайович – це  вчений-рослинник, невтомний дослідник, талановитий 

організатор наукової справи, який одночасно проводить велику роботу з підвищення 

кваліфікації фахівців аграрного профілю. Він регулярно читає лекції, приймає активну 

участь в проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, «Дня поля», «Круглого 

столу» для сільськогосподарських працівників з актуальних питань рослинництва та 

землеробства. Це – людина з широким світоглядом. Він вміє чітко, логічно і зрозуміло 

викладати свої думки, йому властиві висока культура спілкування, доброзичливе ставлення 

до колег по роботі, відповідальність за доручену справу. 

Останніми роками ювіляр особливо цікавиться питаннями підвищення 

продуктивності сучасних сортів озимих зернових культур (пшениці, тритикале, жита, 

ячменю) в зоні Степу. Велику увагу приділяє проблемам вдосконалення цільових і 

інтегрованих технологій вирощування польових культур, з'ясуванню особливостей 

формування урожайності та якості зерна пшениці озимої в умовах регіональних кліматичних 

змін. Під його керівництвом широко впроваджуються передові технології вирощування 

пшениці озимої. Проведені дослідження  уможливили розробити заходи по збільшенню 

урожайності цієї культури та поліпшенню якості зерна після непарових попередників. 

Важливе значення має вивчення особливостей впливу на рослини пшениці озимої 

рістрегулюючих речовин, мікродобрив, застосування яких сприяє зниженню витрат на 

вирощування та збільшення урожайності зерна. На підставі виявлених експериментальним 

шляхом закономірностей він зробив цілий ряд теоретично обґрунтованих і практично 

важливих пропозицій по підвищенню зимостійкості та урожайності пшениці озимої в 

степовій зоні, основні положення яких викладено в наукових працях і запатентовано. 

Микола Миколайович – автор та співавтор понад 210 наукових публікацій, зокрема 

монографій: «Пшениця озима в зоні Степу, кліматичні зміни та технології вирощування», 

«Сучасні технології вирощування пшениці озимої в зоні Степу», «Особливості вирощування 

пшениці озимої в Степу України», співавтор 4 патентів на корисні моделі,

 має 9 авторських свідоцтв на сорти рослин, занесених до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні. Він є членом редколегії наукового журналу «Зернові 
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культури» та автором понад 50 публікацій в регіональній періодичній пресі, що сприяє 

популяризації результатів наукових досліджень серед фермерів, агрономів та спеціалістів 

сільгосппідприємств різних форм власності. Під його керівництвом завершені, а також 

виконується ряд дисертаційних робіт. 

За високі здобутки, вагомі результати та самовіддану і багаторічну працю ювіляр   

нагороджений Почесною відзнакою НААН України, Почесною грамотою Президії УААН, 

Пам’ятною ювілейною медаллю «100 років НААН України», Вітальним листом Міністра 

аграрної політики та продовольства, грамотами управління  агропромислового розвитку 

Дніпропетровської облдержадміністрації.  

Свій 60-річний ювілей Микола Миколайович зустрічає зі значними науковими 

досягненнями, оскільки з душею ставиться до роботи і заздалегідь обмірковує творчі  плани 

на майбутнє.   

 

Трудовий колектив Державної установи Інститут зернових культур НААН щиро 

вітає досвідченого науковця з ювілеєм, бажає міцного, богатирського здоров’я, 

благополуччя, злагоди, миру, творчого натхнення і успіхів у повсякденній науковій 

діяльності. Довгих, багатих хорошими подіями років, радості від кожного прожитого дня! 


