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(до  60-річчя Миколи  Івановича  Дудки) 

 

Солодушко М. М., кандидат сільськогосподарських наук, 

Клименко Л. О., головний фахівець 

Державна установа Інститут зернових культур НААН  України 

 

В 2021 р. виповнилося 60 років доктору сіль-

ськогосподарських наук, старшому науковому співро-

бітнику, завідувачу лабораторії агробіологічних ресур-

сів кукурудзи і сорго Державної установи Інститут 

зернових культур Національної академії аграрних наук 

України Миколі Івановичу Дудці. 

М. І. Дудка народився в Україні у м. Дніпропет-

ровськ (зараз м. Дніпро) 9 жовтня 1961 р. у родині 

робітників. Як згадує ювіляр, спочатку він навчався у 

середній школі № 15, потім, у зв’язку з переїздом, в 

середній школі № 128 (м. Дніпропетровськ), яку закін-

чив у 1978 р. на добре і відмінно. Навчатися в школі 

хлопцеві було не важко і цікаво, особливо на його увагу 

заслуговували такі предмети, як математика, фізика, 

хімія і зокрема біологія.    

Зі спогадів ювіляра можна констатувати, що на 

його становлення як аграрія, ще в дитинстві великий 

вплив мали благодатна земля та мальовнича природа 

рідного краю, зокрема Полтавщини (с. Старі Санжари, 

Новосанжарського району) і Дніпропетровщини (с. По-

ливанівка, Магдалинівського району), де народилися 

його мати і батько відповідно, де споконвіку жили його 

діди-прадіди. Саме сільське життя – чисте, як ранкове 

повітря, прозора  джерельна  вода, духмяна світанкова 

 

роса, настояна на пахощах степових трав, рідна земля, на якій невтомно і важко працювали добрі, 

мудрі та працьовиті люди. 

Після школи юнак впродовж року (1978–1979 рр.) працював лаборантом в Проблемній лабо-

раторії по гумінових добривах Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, яку очолю-

вала того часу видатна вчена, талановитий організатор науки, доктор сільськогосподарських наук, 

професор Лідія Асенівна Христєва (1907–1988 рр.), про яку в своєму оповіданні «Жива вода» 

натхненно розповів відомий письменник Володимир Кисельов. В лабораторії завжди панували щирі, 

товариські відносини і шанобливе ставлення до своїх викладачів, що позитивно впливало на творчу 

наукову роботу  великої школи учнів і послідовників Лідії Асенівни. Головним напрямком діяльності 

цього підрозділу було вивчення природи дії речовин гумусового походження і розробка способів 

застосування їх в рослинництві і тваринництві. Якраз в цьому згуртованому колективі ентузіастів-

однодумців у молодого юнака і народилася непереборної сили думка присвятити своє життя саме 

українській аграрній науці. 
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У 1979 р. Микола Іванович вступив до агрономічного факультету Дніпропетровського сіль-

ськогосподарського інституту, який успішно закінчив з відзнакою у 1984 р. за фахом «учений 

агроном». Дипломну роботу «Вплив строку сівби і фону мінерального живлення на перезимівлю і 

продуктивність пшениці озимої м’якої» писав на кафедрі агрохімії під керівництвом завідувача 

кафедри доктора сільськогосподарських наук, професора Івана Івановича Ярчука (учня Л. А. Хрис-

тєвої), яку і захистив на відмінно. Після успішного дипломування одержав направлення для вступу в 

аспірантуру, яким так і не скористався. 

До вступу в аспірантуру допитливий і цілеспрямований молодий спеціаліст з активною 

життєвою позицією набирався виробничого досвіду та вчився на практиці застосовувати набуті в 

інституті теоретичі знання.  В 1984 р. працював керуючим другого відділення колгоспу «Україна» 

(голова колгоспу Віктор Петрович Вороновський) в с. Мар’їнка Магдалинівського району 

Дніпропетровської області, звідки в кінці року був призваний на строкову службу до лав збройних 

сил (1984–1986 рр.). По її завершенні змужнілий юнак твердо вирішив присвятити своє подальше 

життя науковій роботі і повернувся на посаду інженера-біолога в Проблемну лабораторію по 

гумінових добривах Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, яку в той час очолював 

Руслан Андрійович Корбанюк за наукового керівництва доктора сільськогосподарських наук, 

професора Івана Івановича Ярчука.  

За наказом першого заступника Голови Держагропрома УРСР А. М. Ткаченка у складі групи 

науковців Проблемної лабораторії по гумінових добривах Дніпропетровського Державного аграрного 

університету в 1986 р. приймав активну участь в наукових дослідженнях з ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС. Було поставлене завдання в десятикілометровій зоні відчуження визначити 

найбільш забруднені радіоактивними опадами ділянки сільськогосподарських угідь і закласти 

лізиметричні та польові досліди з вирощування понад 30 різних видів сільськогосподарських культур 

з метою з’ясування накопичення радіонуклідів в основній і побічній продукції, можливості 

зменшення їх кількості за застосування адаптогенних препаратів природного і хімічного походження. 

В 1987 р. з метою вступу в аспірантуру Микола Іванович прийшов працювати у Всесоюзний 

науково-дослідний інститут кукурудзи  (зараз Державна установа Інститут зернових культур НААН) 

в лабораторію інтенсивних технологій кормових культур, очолювану в той час відомим вченим, 

кандидатом сільськогосподарських наук Анатолієм Івановичем Лівенським (1924–1999 рр.). Він 

згадує, що йому надзвичайно пощастило – потрапити в найпотужнішу в Україні наукову школу по 

рослинництву і кормовиробництву, створену доктором сільськогосподарських наук, професором 

Андрієм Павловичем Гіренком (1903–1995 рр.), до складу якої у свій час входили видатні і відомі 

вчені: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Анатолій Олександрович 

Бабич, доктор сільськогосподарських наук, професор Юрій Федорович Олексенко, доктор сіль-

ськогосподарських наук, професор, академік НААН Анатолій Васильович Черенков, доктор сіль-

ськогосподарських наук, старший науковий співробітник Сергій Васильович Краснєнков, кандидати 

сільськогосподарських наук А. І. Лівенський, Г. Я. Юхно, В. І. Хмара, І. І. Кулик, В. П. Чумаков, 

М. З. Дідик, В. М. Коваленко, М. В. Котляр, В. О. Скворцов, Л. О. Сичиков, А. Т. Волощук, К. П. Де-

міденко, С. Ф. Артеменко та багато інших. Можна сказати, що за рівнем професійної кваліфікації та 

багатовекторним спрямуванням досліджень це був міні-інститут по кормах, з висококваліфікованим, 

дружним колективом, який вирішував головні проблеми конвеєрного виробництва високоякісних 

зелених кормів для зони Степу України.     

В 1988 р. М. І. Дудка вступає до аспірантури за спеціальністю 06.01.09 – «рослинництво», яка 

діє на базі Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи. Аспірантську підготовку з заочною 

формою навчання він проходив в лабораторії інтенсивних технологій кормових культур з 

проведенням екпериментальних досліджень в Ерастівській дослідній станції ВНДІ кукурудзи. За час 

навчання в аспірантурі (1988–1991 рр.) молодий дослідник, відповідно до календарного плану аспі-

рантської підготовки, виконує експериментальну частину роботи, опрацьовує літературні джерела, 

оволодіває різноманітними методиками досліджень, а також одержує багато цікавих експеримен-

тальних даних, які ретельно ним аналізуються, систематизуються, узагальнюються і досконало 

опрацьовуються. Напружена робота дає початкові плідні результати – з’явилися перші наукові 

публікації, участь в конференціях, семінарах, обласних та республіканських нарадах з питань 

виробництва кормів. 

 Впродовж 20 років життєвий і творчий шлях Миколи Івановича тісно пов’язаний з лабо-

раторією інтенсивних технологій кормових культур – тут він обіймає посаду молодшого наукового 

спіробітника (1987–1992 рр.), наукового співробітника (1993–1997 рр.), старшого наукового спів-

робітника (1997–2006 рр.) та провідного наукового співробітника (2006–2007 рр.). 
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В 2006 р. у спеціалізованій вченій раді при Інституті зернового господарства УААН успішно 

захищає кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація прийомів вирощування ярих капустяних, 

злакових і бобових культур у сумісних посівах на зелений корм в північному Степу України» 

(науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН А. В. Черенков ) і 

здобуває науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, а в 2008 р. – одержує атестат і 

вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «рослинництво».  

У подальшому коло наукових досліджень М. І. Дудки помітно розширюється. В умовах 

глобальної зміни клімату він займається питаннями вирішення проблеми підвищення продуктивності 

нових, малопоширених і традиційних видів однорічних культур та подолання дефіциту рослинного 

білка в раціонах сільськогосподарських тварин. Виникла необхідність теоретично обґрунтувати та 

дослідити комплекс питань, серед яких найбільш важливі: з'ясування доцільності вирощування 

високоадаптивного інтродуцента родини амарантових – амаранту волотистого в одновидових і 

сумісних посівах з пізніми ярими культурами; створення високопродуктивних однорічних 

агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зеленої маси з ранньої весни до пізньої осені; розробка 

ефективних технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних культур в озимих, ярих 

та післяукісних посівах. 

Такі риси молодого науковця, як глибокі знання з широкого кола питань аграрного вироб-

ництва, вміння самостійно планувати і успішно проводити наукові дослідження не залишилися без 

уваги керівництва інституту, і в 2007 р. Миколу Івановича було переведено на посаду провідного 

наукового співробітника лабораторії технології вирощування ярих зернових і зернобобових культур, 

а через чотири роки (тобто в 2010 р.) – на таку ж посаду в лабораторію технології вирощування 

кукурудзи. Вже наступного року (2011), зважаючи на високу працездатність і цілеспрямованість, 

виваженість та відповідальність, успішну й послідовну наукову діяльність, його призначають 

виконуючим обов’язки завідувача лабораторії технології вирощування кукурудзи, а з 2012 р., після 

атестації – завідувачем цього ж наукового підрозділу (зараз лабораторія агробіологічних ресурсів 

кукурудзи і сорго), де свого часу була створена найпотужніша технологічна школа в Україні по 

розробці та удосконаленню  технологій  вирощування кукурудзи. Значний  вклад  в розробку  цих 

технологій  в  різні  часи  здійснили  відомі  вчені: доктори  сільськогосподарських  наук,  професори: 

Д. С. Фільов, В. С. Циков, В. Х. Ківер, О. П. Якунін, Ю, М. Пащенко, С. В. Краснєнков та кандидати 

сільськогосподарських наук: Я. П. Сидоренко, О. П. Пачулін, В. І. Золотов, В. С. Жунько, В. Д. Са-

харов,  І. С. Прокапало,  А. І. Головко,  А. М.  Лінський, О. І.  Бублик, В. С. Панькін,  В. П. Бондар,  

О. І. Кордін та багато інших.  

Понад 10 років М. І. Дудка успішно поєднував виконання покладених на нього обов’язків 

завідувача наукового підрозділу з активною роботою над докторською дисертацією, що вимагало 

жорсткої самодисципліни, раціонального планування і використання часу. Проте, коли справа до 

вподоби, то успішний  результат обов’язково буде здобутий. В 2020 р. у спеціалізованій вченій раді 

при ДУ Інститут зернових культур НААН Микола Іванович успішно захищає дисертаційну роботу на 

тему: «Агротехнологічні основи підвищення продуктивності однорічних кормових культур в 

північному Степу України» (науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, 

академік НААН А. В. Черенков) та здобуває науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 06.01.09 – «рослинництво». 

Науковий технологічний підрозділ, який очолює  Микола Іванович, плідно співпрацює з 

найпотужнішим вітчизняним селекційним центром  України – відділом селекції зернових культур 

Державної установи Інститут зернових культур НААН, де було вперше засновано, вже майже 

століття тому, наукову школу селекціонерів-кукурудзоводів. Свого часу її створювали, 

розбудовували і очолювали  широко відомі вчені: з 1924 до 1981 рр. – Борис Павлович Соколов, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ; з 1982 до 1994 рр. – Павло 

Павлович Домашнєв, доктор сільськогосподарських наук, професор; з 1995 і до теперішнього часу – 

Борис Володимирович Дзюбецький, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН 

України. Сьогодні кращі традиції  наукової школи продовжує і розвиває нове поління селекціонерів. 

На сьогоднішній день коло наукових досліджень ювіляра стосується пошуку шляхів опти-

мізації умов вирощування новостворених гібридів кукурудзи, використання адаптивних властивостей 

і агроценотичної стійкості рослин сучасних  біотипів до несприятливих стрес-факторів довкілля за 

раціонального використання вегетаційного періоду та агрокліматичних ресурсів зон кукурудзосіяння, 

розробки і впровадження у виробництво агротехнічних заходів послаблення негативних явищ посухи, 

жари і дефіциту ґрунтової вологи, які істотно впливають на рівень реалізації потенціалу про-
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дуктивності кукурудзи та все частіше спостерігаються в умовах глобального потепління і зміни 

клімату. 

Важлива роль належить  ювіляру також в організації, координації і виконанні наукових дос-

ліджень НААН з підпрограми 02 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур адап-

тованих до умов різних зон України» ПНД 15 «Системи виробництва зерна», науковим керівником 

якої він є. Багато років він успішно виконує ці обов’язки, як наслідок – ґрунтовний аналіз, узагаль-

нення і оприлюднення результатів досліджень та рекомендацій вчених наукових установ мережі 

НААН за цією тематикою для фахівців агроформувань в усіх зонах кукурудзосіяння. Він є вченим 

секретарем спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при ДУ Інститут зернових культур із захисту 

кандидатських і докторських дисертацій, періодично призначається головою державної екзамена-

ційної комісії у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті за фахом «Агро-

номія» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр, іноді – головою тимчасової 

спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії.  
Багато уваги Микола Іванович приділяє вихованню молодого покоління науковців та опри-

людненню результатів наукових досліджень, зокрема є беззмінним лектором курсу лекцій з аспі-

рантської підготовки за дисципліною «Агрономія», курсу лекцій для викладачів і науковців з підви-

щення кваліфікації, часто задіяний в циклі  лекцій передбачених на районних, обласних і республі-

канських нарадах для керівників і спеціалістів АПК України. Довгий час активно висвітлює питання, 

що стосуються  досягнень селекційної і технологічної науки та результатів екпериментальних дос-

ліджень, приймає активну участь у щорічному закладанні демонстраційних і технологічних полігонів 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості провідних селекційних центрів мережі НААН у Виставково-

інноваційному центрі НААН. Одним із важливих його завдань протягом багатьох років є  моніторинг 

росту, розвитку та стану посівів кукурудзи в регіоні для надання оперативної інформації в НААН та 

кваліфікованих порад щодо технологічного процесу вирощування цієї зернової культури.  

За 34 роки наукової діяльності ювіляр опублікував 155 наукових праць, з яких 48 статей у 

виданнях, затверджених ДАК як фахові, з них 39 – одноосібні, одержав 1 авторське свідоцтво і 3 

деклараційні патенти України. Він є співавтором таких коллективних монографій, як «Наукові 

основи агропромислового виробництва в зоні Степу України» (2004 р.), «Система ведення сільського 

господарства Дніпропетровської області» (2005 р.), «Наукові основи агропромислового виробництва 

в зоні Степу України» (2010 р.), національних програм «Програма розвитку насінництва кукурудзи в 

Україні до 2015 р.», «Зерно України – 2020» та «Програма вирощування кукурудзи в умовах змін 

клімату». 

За багаторічну самовіддану працю, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу, 

значні досягнення в професійній діяльності ювіляр нагороджений Почесною грамотою Президії 

НААН з нагоди 100-річчя НААН і двома грамотами дирекції Державної установи Інститут зернових 

культур НААН (Ю. М. Пащенко, 2010 р.; А. В. Черенков, 2017 р.).  

 

            Трудовий колектив Державної  установи Інститут зернових культур НААН щиро вітає Мико-

лу Івановича з ювілеєм, зичить міцного здоров'я, творчого натхнення, грунтовних наукових дослід-

жень та успішного втілення їх результатів у життя, довголіття і миру на рідній землі.  


