
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 
 

 

Професор 

Нікітін  
Костянтин Євлампійович 





НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

Навчально-науковий інститут лісового  

і садово-паркового господарства 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСОР  

НІКІТІН  

КОСТЯНТИН ЄВЛАМПІЙОВИЧ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2018 



У буклеті подається короткий виклад біографії професора Нікітіна 

Костянтина Євлампійовича, висвітлено основні напрями наукової та 

освітянської діяльності вченого, подано хронологічний перелік його основних 

друкованих праць. 

 

Укладачі: А.А. Строчинський, С.М. Кашпор, В.В. Миронюк, О.Г. Маніта 
 

 

 

Інформаційне видання 

 

ПРОФЕСОР  
НІКІТІН  

КОСТЯНТИН ЄВЛАМПІЙОВИЧ 
 

 

Укладачі:  СТРОЧИНСЬКИЙ Анатолій Адольфович 

КАШПОР Сергій Миколайович 

МИРОНЮК Віктор Валентинович 

МАНІТА  Олександр Григорович 

 

Відповідальний за випуск доц. В.В. Миронюк 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку    Формат 60×84
1
/16 

Ум. друк. арк.     Наклад 50 прим. 

Зам. № 

 

 

03041 Київ, вул. Героїв Оборони, 15 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нікітін Костянтин Євлампійович 
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Нікітін К.Є.,  студент 

Казанського інституту 

сільського господарства 

та лісівництва (1927 р.) 

 

Сторінки біографії 

октор сільськогосподарських наук, професор Нікітін Костянтин 

Євлампійович народився 22 грудня 1908 року в с. Чуриліно, 

республіка Татарстан (за існуючим на той час адміністративним поділом  

с. Чуриліно належало до Арського повіту Казанської губернії). 

Батьки у дореволюційний період займались селянським господарством, 

яке за своїм станом було бідняцьким. З 1909 року батько змушений був 

від’їздити до Казані на підробітки, а згодом туди переїхала вся сім’я. Батько 

працював на різних роботах у Казані, Семипалатинську, на Донбасі. Мати 

займалась домашнім господарством. 

У 1917 році Костянтин Євлампійович розпочинає навчання у приходській 

школі м. Казані, однак у 1921 році змушений був призупинити навчальний 

процес і влаштуватися на роботу. Свою трудову діяльність розпочав 

розсильним Татстатуправління у м. Казані. У вересні 

1923 року навчання було поновлено у вечірній школі 

робітничої молоді, змінено місце роботи і до лютого 

1925 року Костянтин Євлампійович працював 

продавцем магазину „Татодяг” у м. Казані. 

У лютому 1925 року Костянтин Євлампійович 

залишає роботу і у м. Казані  вступає на курси з 

підготовки до вступу до вищого навчального закладу. 

Після успішного закінчення цих курсів Костянтин 

Євлампійович у вересні 1926 року стає студентом 

лісового факультету Казанського інституту сільського господарства та 

лісівництва, який закінчує у квітні 1930 року. Після закінчення вищого 

навчального закладу Костянтина Євлампійовича залишають на кафедрі лісової 

Д 



Нікітін К.Є., 
3-й Кавказький 

артилерійський полк 

(1931 р.) 

таксації на посаді наукового співробітника таксаційно-фітопатологічного 

загону дослідницької експедиції тресту „Севвостлес”. 

У березні 1931 року Нікітіна Костянтина 

Євлампійовича було призвано на дійсну військову 

службу до Червоної Армії, яку він проходив у 3-у 

Кавказькому артилерійському полку в м. Ленінакані. 

У жовтні 1931 року Костянтин Євлампійович 

демобілізувався і влаштувався працювати науковим 

співробітником Казахської лісової дослідної станції 

Всесоюзного науково-дослідного інституту 

агролісомеліорації в м. Семипалатинську, де 

перебував на цій посаді до жовтня 1934 року. 

Постійне бажання розширювати свої професійні знання та поглиблювати 

наукову кваліфікацію спонукають Нікітіна Костянтина Євлампійовича до 

вступу до аспірантури. 

З жовтня 1934 року до травня 1937 року Костянтин Євлампійович навчається в 

аспірантурі на кафедрі лісової таксації Архангельського лісотехнічного 

інституту, яку завершує успішним захистом кандидатської дисертації на тему: 

„Таблиці збігу, об’єму та виходу сортиментів для модрини”.  

Під час перебування в аспірантурі Костянтин Євлампійович заочно 

навчався на механіко-математичному факультеті Московського державного 

університету, який змушений був залишити після 3-го курсу, а також працював 

спочатку асистентом, а потім виконувачем обов’язків доцента Архангельської 

промакадемії. 

У травні 1937 року, після захисту дисертації, Костянтин Євлампійович 

призначається на посаду доцента, а згодом виконувача обов’язків завідувача 

кафедри лісової таксації Архангельського лісотехнічного університету. За 

сумісництвом він також працює начальником науково-дослідного сектора 

інституту. У квітні 1938 року наказом Комітету у справах вищої школи при 

РНК СРСР Нікітіна Костянтина Євлампійовича призначають завідувачем 



Нікітін К.Є. Фінський фронт (крайній зліва,1939р.) 

 

Нікітін К.Є. 
 (1942 р.) 

кафедри таксації лісу. На цій посаді Костянтин Євлампійович пропрацював до 

серпня 1942 року. У 1940-42рр. за сумісництвом виконував обов’язки 

директора учбово-дослідного лісгоспу інституту. 

З вересня 1939 року роботу на посаді завідувача кафедри таксації лісу 

було тимчасово припинено у 

зв’язку з мобілізацією у 

період Фінської війни, на 

якій Костянтин 

Євлампійович перебував до 

серпня 1940 року, де у 

військовому званні лейте-

нанта був начальником 

артилерійського взводу. 

У серпні 1942 року 

Нікітіна Костянтина 

Євлампійовича призивають до діючої армії і призначають помічником 

топографічного відділу штабу Приморського військового округа в м. 

Архангельську, де він перебував до закінчення війни (до серпня 1945 року). В 

атестаційному листку, який датовано 18.07.1945р., 

міститься виключно позитивна характеристика 

лейтенанта Червоної Армії Нікітіна Костянтина 

Євлампійовича, зазначаються його ініціативність і 

наполегливість, організаційні здібності, вимогливість до 

себе і підлеглих, здібність до науково-дослідної та 

викладацької роботи. 

Після закінчення війни за наказом начальника 

Головлісохорони при РНК СРСР № 342 від 10.09.1945р. 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Нікітін 

Костянтин Євлампійович направляється на роботу до Воронезького 

лісотехнічного інституту. Однак у зв’язку з тим, що у цьому інституті не 



змогли забезпечити будь-яких умов для переїзду до Воронежа сім’ї  Костянтина 

Євлампійовича, він був змушений звернутися з проханням надати йому роботу 

в Київському лісогосподарському інституті.  

22 вересня 1945 року наказом Головлісоохорони при РНК СРСР №361  

Нікітіна Костянтина Євлампійовича призначають виконувачем обов’язків 

заступника директора Київського лісогосподарського інституту з навчальної та 

наукової частини, а наказом Всесоюзного комітету у справах вищої школи при 

РНК СРСР № 2615/к від 11 жовтня 1945 року – заступником директора цього 

інституту. 

З цього часу розпочинається Київський період у трудовій діяльності 

Нікітіна Костянтина Євлампійовича. 

З 15 лютого 1945 року Костянтина Євлампійовича призначають за 

сумісництвом доцентом кафедри лісової таксації. 

Величезний обсяг адміністративної роботи впродовж тривалого часу, 

пов’язаний з відбудовою та налагодженням роботи інституту у післявоєнний 

період, не давав змоги  Костянтину Євлампійовичу систематично працювати 

над підвищенням своєї наукової кваліфікації. У зв’язку з цим, 2 вересня 1948 

року він звертається з аргументованою заявою на ім’я заступника Міністра 

Вищої освіти СРСР з проханням звільнити його з посади заступника директора 

інституту і перевести на постійну роботу доцентом кафедри лісової таксації. 28 

лютого 1949 року наказом Міністерства вищої освіти СРСР №111/к Нікітіна 

Костянтина Євлампійовича було звільнено з посади заступника директора 

інституту. Однак повністю залишити адміністративну роботу йому на той час 

не вдалося.  

У березні 1949 року Костянтина Євлампійовича призначають 

виконувачем обов’язків завідувача кафедри лісівництва, залишивши за ним 

курс лісової таксації з основами лісовпорядкування на лісомеліоративному 

факультеті. На цій посаді він перебував не довго, лише до серпня 1949 року. 25 

серпня 1949 року Нікітіна Костянтина Євлампійовича призначають 



Нікітін К.Є.  з дружиною Олександрою Федорівною (1954р.) 

 

виконувачем обов’язків декана лісогосподарського факультету, а з березня 1952 

року –деканом. 

У липні 1953 року Костянтин Євлампійович знову звертається із заявою 

на ім’я ректора інституту з проханням звільнити його з посади декана 

факультету для роботи над докторською дисертацією. 

Наприкінці 1953 року Нікітін Костянтин Євлампійович звільняється з 

посади декана лісогосподарського факультету, однак ще кілька разів, а саме у 

періоди 1956-57 рр., 1964-65рр. його знову призначали на цю посаду. 

Завдяки цілеспрямованості, невпинній енергії, працелюбності та 

організаторським здібностям Костянтину Євлампійовичу  все-таки вдається 

провести капітальні наукові дослідження модринових насаджень в Україні, 

підготувати докторську дисертацію на тему: „Теоретичні та експериментальні 

дослідження таксаційної будови і росту модринових насаджень України”, яку 

він блискуче захистив у 1964 році. 

За його безпосередньої участі та під його керівництвом під час 

експедиційних робіт була проведена надзвичайно важлива робота, пов’язана з 

масовим фотографуванням еталонних насаджень основних деревних порід у 



Нікітін К.Є. 
 (1968 р.) 

Нікітін К.Є.  під час навчальної практики в Жорнівському 

лісництві  (1966р.) 

 

різних лісорослинних зонах України. Було виконано лісівничо-таксаційні описи 

цих насаджень, оформлено відповідні каталоги та альбоми. Згадані матеріали 

до цього часу мають велику 

наукову і пізнавальну 

цінність, вони 

використовуються у 

наукових публікаціях, 

навчальних і 

енциклопедичних виданнях. 

У січні 1965 року 

доктора сільськогоспо-

дарських наук Нікітіна 

Костянтина Євлампійовича обирають за конкурсом на посаду професора 

кафедри лісової таксації. Саме у цей період з особливою актуальністю постає 

проблема використання математичних методів і засобів сучасної 

обчислювальної техніки у вирішенні прикладних питань аграрної науки. За 

рішенням ректорату у вересні 1965 року Костянтина Євлампійовича 

призначають завідувачем кафедри статистики та обчислювальної техніки. 

Розуміння великої відповідальності за доручену справу державної ваги 

дозволили професору Нікітіну Костянтину Євлампійовичу за короткий час 

створити нову кафедру, підібрати необхідний кадровий потенціал науковців і 

викладачів, забезпечити навчальний процес уже в 

поточному навчальному році. Згодом ця кафедра була 

перейменована у кафедру економічної кібернетики, яка 

існує донині.  

Отримавши подяку від ректора академії за добре 

організовану наукову та навчальну роботу під час 

створення кафедри економічної кібернетики у квітні 

1968 року, Костянтин Євлампійович переводиться на 

посаду професора кафедри лісової таксації, а з вересня 



1969 року затверджується на посаді завідувача цієї кафедри, як обраний за 

конкурсом. На цій посаді Нікітін Костянтин Євлампійович працював більше 10-

ти років до листопада 1980 року. 

Період завідування Нікітіним Костянтином Євлампійовичем кафедрою 

лісової таксації відзначається значною активізацією наукових досліджень, 

удосконаленням методів навчальної роботи, суттєвим поліпшенням 

матеріальної бази кафедри. Розпочалось виконання значних госпдоговірних 

наукових проектів за замовленням тодішніх Мінлісгоспу і Мінлісдеревпрому 

України з проблем комплексного обліку та використання лісосировинних 

ресурсів. Були 

виконані комплексні 

лісооблікові дослід-

ження, результати 

яких увійшли до 

низки капітальних 

наукових публікацій і 

лісотаксаційних до-

відників. Багато уваги 

і зусиль приділялось 

впровадженню у 

навчальний процес 

технічних засобів навчання, були створені автоматизовані класи, лекційні 

аудиторії, опрацьовані відповідні матеріали для тестового контролю знань 

студентів. 

З ініціативи професора Нікітіна Костянтина Євлампійовича і під його 

контролем було побудовано окреме приміщення кафедри з навчальними 

класами і службовими кімнатами. 

У Жорнівському лісництві Боярської ЛДС – основній базі навчальної 

практики з лісової таксації, було побудовано сучасний студентський 

гуртожиток. 

Професор Нікітін К.Є., доцент Швиденко А.З, аспірант 

Строчинський А.А. у Жорнівському лісництві  Боярської ЛДС під 

час навчальної практики з лісової таксації (червень 1970 року). 



Нікітін К.Є.  і академік Анучин М.П. Учасники Всесоюзної 

науково-практичної конференції (1978 р.) 

 

 

 

З початку 60-х років минулого століття і до завершення своєї роботи на 

кафедрі професор Нікітін Костянтин Євлампійович був ініціатором широкого 

застосування сучасних математичних методів та електронно-обчислювальної 

техніки в наукових 

дослідженнях і в 

практиці лісового 

господарства та 

лісовпорядкування, за 

що користувався 

великим авторитетом 

серед науковців і 

практиків лісової 

галузі.  

Він був безпосе-

реднім організатором 

кількох Всесоюзних 

науково-практичних 

конференцій з лісового 

господарства, які про-

водились на базі 

Боярської ЛДС за 

участі провідних на 

той час учених, 

вузівських працівників та виробничників.  

Під керівництвом Костянтина Євлампійовича було підготовлено низку 

докторських і кандидатських дисертацій. Він справедливо вважається творцем 

нової української лісотаксаційної школи. 

Торкаючись особистого життя Нікітіна Костянтина Євлампійовича, слід 

зазначити, що він був надзвичайно скромним, турботливим, чуйним 

сім’янином. Він виховав двох синів - Сергія і Олександра, які мають наукові 



ступені. Дуже любив своїх онуків. З особливою теплотою згадуємо дружину 

Костянтина Євлампійовича – Олександру Федорівну. Це була надзвичайно 

чуйна, скромна, інтелігентна, з добрим серцем жінка. 

З листопада 1980 року і до кінця життя Костянтин Євлампійович 

працював професором, професором-консультантом кафедри лісової таксації. 

Його трудові здобутки високо оцінені державою. У 1953 році його було 

нагороджено орденом „Знак Почета”. У 1979 році Нікітіну Костянтину 

Євлампійовичу було присвоєно Почесне звання „Заслуженого працівника 

вищої школи Української РСР”. У 1990 році авторському колективу під 

керівництвом проф. Нікітіна К.Є. (посмертно) за цикл наукових праць 

„Методичне та інформативне забезпечення системи обліку і комплексного 

використання лісових ресурсів УРСР” було присуджено Державну премію в 

галузі науки і техніки. 

6 лютого 1987 року Костянтина Євлампійовича не стало.  Він похований 

на Байковому кладовищі м. Києва. 
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