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 До  85-річчя  з  дня  народження  Пабата  Івана  Андрійовича 

(20 лютого 1936 р. – 16 жовтня 2004 р.) 

 
Десятник Л. М., кандидат сільськогосподарських наук, 

Білоконь Л. М., провідний фахівець 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 

 

Член-кореспондент УААН, доктор сільськогоспода-

рських наук професор, завідувач лабораторії обробітку ґрун-

ту. Опублікував 3 монографії та 250 наукових робіт з пи-

тань ґрунтозахисного землеробства в Степу України. 

Пабат Іван Андрійович народився 20 лютого 

1936 р. в с. Вишнівка Ічнянського району Чернігівської 

області у сім'ї колгоспника. У 1943 р. став першо-

класником Вишнівської початкової школи. Десять 

класів Припутнянської середньої школи Ічнянського 

району закінчив у 1954 р. З 1954 по 1955 рр. працював у 

колгоспі імені Ватутіна Ічнянського району різно-

робочим. З 1955 по 1958 рр. служив у лавах збройних 

сил. З 1958 по 1959 рр. працював бригадиром  польової 

бригади колгоспу Україна Ічнянського району  

Чернігівської області. У 1959 р. вступив до Дніпропе-

тровського сільськогосподарського інституту і закінчив 

його у 1964 р. за спеціальністю "Учений агроном". 

З  1963  по  1964 рр. – головний  агрономом  кол- 

 

госпу "Родіна" Солонянського району Дніпропетровської області. З 1959 по 1964 рр. був 

членом Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді. 

 З 1964 по 1965 рр. – старший економіст солонянської птахофабрики (Дніпропетро-

вська область). З 1965 по 1966 рр. працював головним агрономом колгоспу К. Маркса 

Солонянського району. З 1966 р. по 1969 рр. навчався в аспірантурі при Всесоюзному 

науково-дослідному інституті кукурудзи. З 1969 р. – молодший науковий співробітник. 

Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук 

13 листопада 1970 р. на засіданні ради грунтово-агрохімічного факультету Харківського 

ордена Трудового Червонного Прапора сільськогосподарського інституту імені В. В. Доку-

чаєва за темою: "Разработка системы основной обработки почвы после стерневых 

предшественников на эродированных склонах центральной Степи Украины". Рішенням  Ради 

Харківського ордена Трудового Червонного Прапора сільськогосподарського інституту імені 

В. В. Докучаєва від 27 листопада 1970 р. Пабату Івану Андрійовичу присвоєно вчений 

ступінь кандидата сільськогосподарських наук. З 26 грудня 1976 р. –  обраний за конкурсом 

на посаду старшого наукового співробітника лабораторії обробітку грунту. Рішенням 

"Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР" від 12 серпня 1981 р.   

Пабату Івану Андрійовичу присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за 

спеціальністю "Загальне землеробство". 

З 1 березня 1984 р. був обраний за конкурсом на посаду завідувача лабораторії 

обробітку ґрунту ВНДІ кукурудзи. На засіданні спеціалізованої ради із захисту дисертацій на 

здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук при Дніпропетровському 

ордена Трудового Червоного Прапора державному аграрному університеті 5 березня 1993 р. 

відбувся захист докторської дисертації за темою: "Оптимизация приемов регулирования 

стока воды и защиты почвы от эрозии в севооборотах степной зоны Украины". Українська 
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академія аграрних наук на підставі свого статуту 31 березня 1993 р. обрала Пабата Івана 

Андрійовича членом-кореспондентом Української академії аграрних наук зі спеціальності 

загальне землеробство. З 7 вересня 1993 р. був обраний за конкурсом завідувачем лабораторії 

протиерозійного обробітку ґрунту.  

З 10 березня 1995 р. призначений  виконуючим обов'язки заступника директора з 

наукової роботи, а з 16 травня 1995 р. рішенням Президії УААН був призначений на посаду 

заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного Інституту  кукурудзи УААН.  

Пабату Івану Андрійовичу присуджено науковий ступінь доктора сільсько-

господарських наук рішенням вченої Ради Інституту зернового господарства УААН від 

22 жовтня 1998 р. та вчене звання професора зі спеціальності "Загальне землеробство". З 

жовтня 2001 р. Іван Андрійович працює завідувачем лабораторії природоохоронних систем  

обробітку грунту. 

Основна наукова діяльність І. А. Пабата пов'язана з широким колом питань розробки 

теоретичних і прикладних положень грунтозахисного, волого- і ресурсозбережного ведення 

землеробства в Степу. Ним досконало вивчені закономірності зміни стокорегулюючої дії і 

основних показників протиерозійної ефективності різних сільськогосподарських культур і 

агрофонів на схилових землях як влітку під час злив, так і весною при сніготаненні. 

Розроблені і запропоновані нові способи регулювання стоку води в сівозмінах і в системі 

контурного землеробства, засновані на принципах консервуючого і вузькосмугового дебло-

куючого чизельного обробітку ґрунту. 

 Вперше для інтенсивного землеробства з метою захисту грунту від ерозії науково 

обгрунтовано: можливість тривалого застосування в польових і грунтозахисних сівозмінах 

безполицевого і чизельного обробітків ґрунту; технологію застосування щілювання на 

схилових землях; перспективність нульового обробітку чистого пару як основного способу 

регулювання водного балансу грунту в екстремально посушливі роки; систему обробітку 

ґрунту в польовій сівозміні, що забезпечує застосування безгербіцидної технології виро-

щування кукурудзи та інших просапних культур. 

В тісному зв'язку з охороною навколишнього середовища І. А. Пабатом вивчені 

питання підвищення ефективності в грунтозахисному землеробстві органічних і мінеральних 

добрив, поліпшення фітосанітарного стану і зниження засміченості полів. Окремі розрізнені  

прийоми і технологічні схеми регулювання стоку води в сівозмінах агротехнічними заходами 

ним зведені в завершену систему, яка найбільш повно забезпечує підвищення продук-

тивності землеробства і збереження родючості грунтів різних еколого-технологічних груп в 

Степу. 

На основі проведених досліджень він одержав патент на корисну модель 

№ 256А00В23/06 від 30.10.98 р. Бюл. № 5. Розроблений робочий орган грунтообробного 

знаряддя для якісного обробітку ґрунту весною при підвищеній вологості і при цьому 

економити  на його проведенні майже 40 % енергетичних витрат. 

Підготована і видана видавництвом "Урожай" книга "Грунтозахисна система 

землеробства" (1992). У співавторстві опубліковані такі роботи, як: "Обробіток грунту в 

системі інтенсивного землеробства" (1986 р.), "Чорний пар" (1992 р.), "Сівозміни при інтен-

сивному землеробстві" (1992 р.). 

Особливі організаторські здібності Івана Андрійовича і практичний досвід ведення 

наукових досліджень були запорукою широкомасштабного впровадження результатів його 

копіткої праці у сільськогосподарське виробництво. 

За високоефективні наукові розробки по проблемах землеробства і впровадження їх у 

виробництво нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ України. 


