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ДО  110-РІЧЧЯ  З  ДНЯ  НАРОДЖЕННЯ  ГОДУЛЯНА  ІВАНА  СТЕПАНОВИЧА 

(1911 – 1977 рр.) 

 

М. С. Шевченко,  доктор сільськогосподарських наук, 

Л. М. Білоконь,  провідний фахівець 

Державна установа Інститут зернових культур НААН  України  

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор. 

Розробив систему сівозмін в Степу УРСР та про-

пагував передові позиції у землеробстві. Був заві-

дувачем лабораторії сівозмін в 1951–1977 рр. у Все-

союзному науково-дослідному інституті кукурудзи 

(м. Дніпропетровськ зараз  м. Дніпро). 

Іван Степанович Годулян народився 26 ве-

ресня 1911 р. у селі. Болгарка, Вознесенського повіту 

Херсонської губернії (зараз Вознесенського району 

Миколаївскої області) українець, батьки вихідці з мі-

щан. До Жовтневої революції – селяни, з 1929 р – 

колгоспники. 

У 1928 р. закінчив 7 класів, з 1 вересня 1929 р. 

по 1 березня 1932 р. навчався у Вознесенському сіль-

ськогосподарському технікумі, м. Вознесенськ Ми-

колаївської області. 

З жовтня 1933 р. по січень 1936 р. – строкова  

служба у лавах збройних сил, одержав звання сер-

жанта. 

 

 

З березня 1932 р. по червень 1932 р. – агроном райколгоспсоюзу (м. Григориополь,  

Молдовська РСР). З липня 1932 р. по жовтень 1932 р брав участь в експедиції з обстеження 

виноградників України (м. Одеса, Науково-дослідний інститут виноградарства та вино-

робства імені Таірова). Працював інспектором "Заготзерно" у м. Вознесенську Мико-

лаївської області (15.10.1932 р. – 01.02.1933 р.) та дільничним агрономом зернорадгоспу 

імені Будьонного Вознесенського району Миколаївської області (01.02.1933 р. – 

01.11.1933 р.). 

Був слухачем підготовчих курсів у м. Олександрія Кіровоградської області, оскільки 

мав намір вступити до інституту (10.02.1936 – 01.07.1936). З  1 серпня 1936 р. по 29 червня 

1941 р. навчався в Дніпропетровському сільськогосподарському інституті на агрономічному 

факультеті.  

Ставши дипломованим спеціалістом, Іван Степанович обіймає посаду головного 

агронома Райзо (районного земельного відділу Кустанайского району)  Кустанайскої області  

Казахської РСР (29.06.1941 р.) та завідувача цього ж відділу (08.07.1942 – 09.01.1944 рр.). 

З січня 1944 р. брав участь у воєнних діях в Польщі заряджаючим самохідної гармати 

у складі першого і другого Білоруських фронтів Радянської Армії під час другої світової 

війни. Був звільнений у зв'язку з пораненням (інвалід 2 групи) в жовтні 1945 р. маючи звання 

старшого сержанта. 

 Навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту зернового 

господарства в м. Дніпропетровськ (01.03.1946 – 01.12.1949 рр.) за профілем агротехніка 

польових культур.  До лютого 1950 р. обіймав посаду молодшого  наукового спів-робітника – 

надалі завідувача відділу агротехнології Ерастівського дослідного поля П'ятихатського 

району Дніпропетровської області. З 25 грудня 1951 р. – завідувач лабораторії сівозмін 
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всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи м. Дніпропетровськ, УРСР (з 1934 по 

1956 р. – Українського науково-дослідного інституту зернового господарства). 

І. С. Годулян підготував та захистив кандидатську дисертацію за темою: "Основные 

вопросы агротехники посева чечевицы в условиях Степи УССР" і рішенням Ради Одеського 

сільськогосподарського інституту від 11 жовтня 1951 р. йому був присвоєний науковий 

ступінь кандидат сільськогосподарських наук. 

Рішенням Вищої атестаційної комісії від 28 лютого 1953 р. Годуляну Івану Сте-

пановичу присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 

"Агротехніка зернових культур" 

На засіданні Ради агрономічного факультету Воронезького  сільськогосподарського 

інституту імені К. Д. Глінки 10 червня 1971 р. захистив дисертацію за темою: "Агротех-

нические основы построения севооборотов в Степи Украины" на здобуття наукового ступеня 

доктора сільськогосподарських наук і Рішенням Вищої атестаційної комісії від 23 червня 

1972 р. йому був присвоєний науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук, а 12 

вересня 1973 р. рішенням  Вищої атестаційної комісії – затверджений у вченому званні про-

фесора за спеціальністю "Загальне землеробство". 

На підставі 25-річних досліджень він розробив та впровадив у виробництво наукові 

основи складання схем сівозмін для грунтово-кліматичних районів Степу України та 

спеціалізації господарств. Під його керівництвом проводились стаціонарні багатофакторні 

досліди з вивчення комплексної дії сівозмін, грунтового обробітку та внесення добрив. 

Краще розміщення культур у сівозмінах сприяє одержанню сталих врожаїв по роках, а саме – 

чергування культур у часі. Розроблені І. С. Годуляном рекомендації з сівозмін затверджені 

Постановами Колегії МСГ УРСР у 1971, 1972, 1973, 1974 рр. були  оприлюднені та широко 

впроваджені у господарствах степової зони, що уможливило підвищити продуктивність 

грунту на 13–15 %, урожайність озимої пшениці на 6–12 ц/га, кукурудзи на 3–5 ц/га. 

Багаторічний експериментальний матеріал Іван Степанович узагальнив та опублікував 

у трьох книгах: "Рациональные севообороты – основа высокого урожая" (издательство "Про-

минь", Днепропетровск, 1972 г.), "Озимая пшеница в севооборотах" (издательство 

"Проминь", Днепропетровск, 1974 г.) и "Кукуруза в севооборотах" (издательство "Урожай", 

Киев, 1977 г.), в яких був урахуваваний виробничий досвід по освоєнню сівозмін у зоні та 

фундаментальні агротехнічні основи побудови сівозмін у Степу. 

Робота вченого була номінована на здобуття золотої медалі імені Вільямса у 1977 р. 

Іван Степанович підготував 13 кандидатів сільськогосподарських наук,  опублікував 

понад 100 наукових робіт, за його редакцією вийшло 3 наукових збірника, 5 книг. Був 

членом " Проблемного совета по севооборотам СССР", заступником голови координаційної 

ради з сівозмін України, членом редакційної колегії збірника "Степове землеробство". 

Активно брав участь у впровадженні у сільськогосподарське виробництво досягнень науки 

та передового досвіду, виступав з лекціями та доповідями, приймав участь у суспільному 

житті. Був обраний та працював членом правління і головою сільськогосподарської секції 

Будинку вчених в м. Дніпропетровськ. 

Нагороджений медалями Радянського Союзу: "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг." (14. 04. 1947), "За отвагу", "Двадцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (09.05 1965), ."Пятьдесят лет вооруженных  

сил СССР " (23.02.1970), "За доблесный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И Ленина" (14.04.1970)", 25 лет Победы в Великой Отечественной войне ", срібною 

медаллю ВДНГ СРСР.  


