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РозділРозділ IIIIII
«« ҐрунтознавствоҐрунтознавство»»: : вв цьомуцьому розділірозділі ВашійВашій

увазіувазі представленопредставлено 8 8 екземплярівекземплярів рідкісноїрідкісної
книгикниги..



НаНа думкудумку ВВ. . ВВ. . ДокучаєваДокучаєва ґрунтиґрунти

служатьслужать дзеркаломдзеркалом місцевогомісцевого

кліматуклімату, , якяк сучасногосучасного тактак іі давнодавно

минувшихминувших часівчасів. . ІснуєІснує генетичнийгенетичний

звзв''язокязок міжміж ґрунтамиґрунтами зз однієїоднієї

сторонисторони іі рослинамирослинами тата тваринамитваринами

щощо живутьживуть вв данійданій місцевостімісцевості зз іншоїіншої

631.4631.4
ДД 6363
ДокучаевъДокучаевъ ВВ. . ВВ. . МъстоМъсто ии рольроль современнагосовременнаго почвовъдъніяпочвовъдънія въвъ наукънаукъ ии
жизнижизни [[ПоПосвящаетсясвящается дорогойдорогой памятипамяти АнныАнны ЕгоровныЕгоровны ДокучаевойДокучаевой] / ] / ВВ. . ВВ. . 
ДокучаевДокучаев. . –– СС--ПетербургъПетербургъ: : ТипографіяТипографія СС--ПетербургскагоПетербургскаго ГрадоначальстваГрадоначальства, , 
МилліоннаяМилліонная, 17, 1899. , 17, 1899. –– 19 19 сс..



631.4631.4
ЗЗ 5151
ЗемятченскійЗемятченскій ПП. . МатеріалМатеріалыы попо изученизученiiюю русскихърусскихъ почвъпочвъ / / ПП. . ЗемятченскійЗемятченскій, , 
НН. . АдамовъАдамовъ.  .  –– СС..--ПетербургъПетербургъ : : ТипографіяТипографія АА. . КК. . КолпинскагоКолпинскаго, , КоннаяКонная
улицаулица, , домьдомь №№ 33--5, 1902. 5, 1902. –– 137 137 сс..

ДанеДане виданнявидання надаєнадає матеріалиматеріали
попо вивченнювивченню російськихросійських ґрунтівґрунтів, , 
іі обоб’’єднуєєднує декількадекілька випусківвипусків зз №№
14 14 попо 17. 17. ДоДо кожногокожного випускувипуску
поданийподаний змістзміст деде представленіпредставлені
статтістатті різнихрізних відомихвідомих авторівавторів
тоготого часучасу. . РозглядаютьсяРозглядаються
питанняпитання попо зонуваннюзонуванню тата
типологіїтипології ґрунтівґрунтів;   ;   хімічногохімічного тата
фізичногофізичного станустану ґрунтівґрунтів різнихрізних
губернійгуберній РосіїРосії. . ПоданіПодані
результатирезультати дослідженьдосліджень впливувпливу
добривдобрив нана різнихрізних типахтипах ґрунтівґрунтів
тата розглядаютьсярозглядаються багатобагато іншихінших
питаньпитань зз вивченнявивчення
ґрунтознавстваґрунтознавства..



631.4631.4
КК 7777
КравковъКравковъ СС. . ПП. . ПочвыПочвы земногоземного шарашара въвъ связисвязи съсъ естественноестественно--
историческимиисторическими условусловіямиіями / / СС. . ПП. . КравковъКравковъ. . –– СС--ПетербургъПетербургъ: : ИздательствоИздательство
АА. . СС. . ПанафидинойПанафидиной, 1913. , 1913. –– 47 47 сс.(.(библіотекабибліотека натуралистанатуралиста))

РозглянутаРозглянута класифікаціякласифікація ґрунтівґрунтів
всьоговсього світусвіту. . ПерерахованіПерераховані 5 5 
головнихголовних факторівфакторів ґрунтоутворенняґрунтоутворення: : 
кліматклімат, , материнськаматеринська породапорода, , 
рослиннийрослинний іі твариннийтваринний світсвіт, , рельєфрельєф
країникраїни тата віквік ґрунтуґрунту. . ВизначеноВизначено щощо
найбільшенайбільше впливаєвпливає нана
ґрунтоутворенняґрунтоутворення кліматклімат, , тактак якяк відвід
ньогонього залежитьзалежить характерхарактер іі кількістькількість
рослинногорослинного тата тваринноготваринного світусвіту. . 
ДанаДана характеристикахарактеристика ґрунтівґрунтів заза
зонамизонами зз південнопівденно--західногозахідного
напрямкунапрямку додо північнопівнічно--східногосхідного..



631.4631.4
КК 7878
КрасюкКрасюкъъ АА. . ПочвПочвыы ии грунтыгрунты попо линлиніиіи ПодольскойПодольской ЖЖ. . ДД.: .: сообщеніясообщенія отдъелаотдъела
ПочвовъденіяПочвовъденія СельскоСельско--ХозяйственногоХозяйственного УченогоУченого КомитетаКомитета НН. . НН. . ЗЗ.  / .  / АА. . 
КрасюкКрасюкъъ. . –– ПетроградъПетроградъ, 1922. , 1922. –– ВыпВып. 26. . 26. –– 223 223 сс..

ВВ передмовіпередмові додо цьогоцього виданнявидання написанонаписано
щощо ««СоставлСоставляяющаяющая этотэтот выпусквыпуск работаработа
профпроф. . АА. . АА. . КрасюкаКрасюка представляетпредставляет отчетотчет
обоб исследованияхисследованиях, , произведенныхпроизведенных имим вв
1913 1913 годугоду подпод руководствомруководством профпроф. . ПП. . СС. . 
КоссовичаКоссовича. . ПодПод егоего жеже редакциейредакцией работаработа
былабыла подготовленаподготовлена кк печатипечати, , ноно
безвременнаябезвременная кончинакончина профпроф. . КоссовичаКоссовича
((вв 1915 1915 гг.), .), затемзатем войнавойна ии, , наконецнаконец, , 
закрытиезакрытие типографитипографи вв тото времявремя, , когдакогда
печатаниепечатание былобыло ужеуже законченозакончено ((вв 1920 1920 
годугоду),  ),  -- задержализадержали выходвыход настоящегонастоящего
выпускавыпуска додо сегосего временивремени»»..
КнигаКнига маємає передмовупередмову, , змістзміст деде
відображеновідображено основніосновні розділирозділи: : -- КороткаКоротка
загальназагальна характеристикахарактеристика районурайону
дослідженнядослідження; ; -- ОписОпис окремихокремих районіврайонів
дослідженнядослідження частиничастини ВолиноВолино--ПодільськоїПодільської
зонизони. . ТаТа підрозділипідрозділи заза видамивидами ґрунтівґрунтів
цьогоцього регіонурегіону. . ВиданняВидання ілюстрованеілюстроване
чорночорно--білимибілими тата кольоровимикольоровими малюнкамималюнками
іі маємає декількадекілька карткарт ґрунтівґрунтів..



631.4631.4
ММ 3636
МаховМахов ГГ. . ҐрунтиҐрунти УкраїниУкраїни: : нариснарис ґрунтівґрунтів, , методикаметодика дослідженнядослідження, , визначниквизначник
ґрунтівґрунтів, , короткийкороткий нариснарис геологіїгеології тата рослинностірослинності УкраїниУкраїни / / ГГ. . МаховМахов; ; 
НауковоНауково--ДослідчаДослідча КатедраКатедра ҐрунтознавстваҐрунтознавства. . ХарківХарків. . –– ХарківХарків : : РадянськийРадянський
селянинселянин, 1930. , 1930. –– 330 330 сс..

КнигаКнига структурованаструктурована заза розділамирозділами. . МаєМає
передмовупередмову тата кольоровікольорові іі чорночорно--білібілі
малюнкималюнки..
ВВ розділахрозділах ІІ--ІІІІІІ данодано характеристикухарактеристику
основнихосновних ґрунтотворнихґрунтотворних чинниківчинників вв
УкраїніУкраїні. . 
ВВ розділірозділі IV IV поданоподано детальнудетальну
морфологічнуморфологічну характеристикухарактеристику зональнихзональних
підтипівпідтипів тата районованихрайонованих відмінвідмін ґрунтівґрунтів, , аа
такожтакож компонентівкомпонентів, , ґрунтовогоґрунтового макромакро--, , 
мезомезо--, , йй мікромікро комплексукомплексу. . ЗвЗв’’язуючиязуючи
походженняпоходження морфологіїморфології кожногокожного
ґрунтовогоґрунтового профілюпрофілю зз певнимпевним комплексомкомплексом
ґрунтотворчихґрунтотворчих моментівмоментів. . 
ВВ розділірозділі VV подаютьсяподаються матеріалиматеріали
аналітичниханалітичних дослідженьдосліджень механічнихмеханічних тата
хімічниххімічних аналізіваналізів
ВВ розділірозділі VVІІ розглядаютьсярозглядаються основніосновні
питанняпитання методикиметодики польовихпольових дослідженьдосліджень іі
даєтьсядається класифікаційнікласифікаційні схемисхеми рельєфурельєфу
країникраїни тата схемисхеми найголовнішихнайголовніших
морфологічнихморфологічних ознакознак ґрунтівґрунтів, , зокремазокрема
структуриструктури..
РозділРозділ VVІІІІ являєявляє собоюсобою ВизначникВизначник ґрунтівґрунтів
уу форміформі загальнихзагальних таблицьтаблиць длядля
визначеннявизначення типівтипів ґрунтівґрунтів, , якяк іі окремихокремих
таблицьтаблиць длядля визначеннявизначення відмінвідмін ґрунтуґрунту вв
межахмежах типутипу. . 



631.43631.43
НН 139139
НаблюденіяНаблюденія наднадъъ температуроютемпературою почвыпочвы произведенныепроизведенные въвъ ТифлисскойТифлисской
физическойфизической обсерваторобсерваторііии заза 1882 1882 годъгодъ / / издательиздатель ИИ. . МилбергъМилбергъ ––
директоръдиректоръ обсерваторобсерваторііии. . –– ТифлисъТифлисъ: : ТипографТипографіяія КанцеляріиКанцеляріи
ГлавнокомандующагоГлавнокомандующаго гражданськоюгражданською частіючастію нана КавказъКавказъ, 1885. , 1885. –– 202 202 сс..

СкладенаСкладена таблицятаблиця
температурноготемпературного режимурежиму ґрунтуґрунту
залежнозалежно відвід днядня тата місяцямісяця рокуроку. . 
ТемператураТемпература вимірюваласявимірювалася якяк
наднад поверхнеюповерхнею ґрунтуґрунту, , тактак іі нана
поверхніповерхні, , тата нана різнійрізній глибиніглибині відвід
0,01 0,01 мм. . додо 0,41 0,41 мм. . вв таблицяхтаблицях
представленіпредставлені виміривиміри щощо
проводилисяпроводилися 4 4 разирази додо обідуобіду тата
4 4 разирази післяпісля аа такожтакож вирахуванавирахувана
середнясередня температуратемпература заза деньдень тата
заза місяцьмісяць. . 



631.4631.4
ММ 3434
ОтчетъОтчетъ ПолтавськомуПолтавському губернськомугубернському земствуземству: : матеріалыматеріалы къкъ оцънкъоцънкъ земельземель
ПолтавскойПолтавской губерніигуберніи. . ЕстественноЕстественно--историческаяисторическая частьчасть / / работаработа исполненаисполнена подъподъ
непосредственнымънепосредственнымъ руководствомъруководствомъ профпроф. . СПБСПБ университетауниверситета ВВ. . ВВ. . ДокучаєваДокучаєва; ; 
составительсоставитель ВВ. . КК. . АгафоновъАгафоновъ. . –– СС--ПетербургъПетербургъ: : ТипографіяТипографія ЕЕ. . ЄвдокимоваЄвдокимова, , ББ. . 
ИтальянскаяИтальянская №№ 11, 1892. 11, 1892. –– ВыпВып. . ХІХІ : : ПрилукскійПрилукскій ууъъздъздъ. . –– 140 140 сс..

ВВ загальнійзагальній частинічастині даєтьсядається

характеристикахарактеристика ПрилуцькогоПрилуцького районурайону
йогойого площаплоща, , розміщеннярозміщення, , зз якимиякими
районамирайонами межуємежує. . ДаліДалі загальназагальна
характеристикахарактеристика ґрунтівґрунтів ЗахідногоЗахідного тата
СхідногоСхідного районіврайонів. . ВВ наступнійнаступній
частинічастині характеризуютьсяхарактеризуються всівсі видивиди
ґрунтівґрунтів ПрилуцькогоПрилуцького районурайону: : 
чорноземичорноземи, , лісостеповілісостепові ґрунтиґрунти, , 
лісовілісові ґрунтиґрунти, , сірісірі ґрунтиґрунти, , піскипіски, , 
солонцісолонці тата болотніболотні ґрунтиґрунти..



631.4631.4
СС 3434
СибирцевСибирцевъъ НН. . ММ. . ПочвовъдънПочвовъдъніеіе : : лекціилекціи, , читаннчитанныеые студентамъстудентамъ ИнститутаИнститута СельскагоСельскаго
ХозяйстваХозяйства ии ЛъсоводстваЛъсоводства въвъ НовоНово--АлександрАлександріиіи / / НН. . ММ. . СибирцевСибирцевъъ.  .  –– СС--ПетербургъПетербургъ
: : ТипографТипографіяія ИИ. . НН. . СкороходоваСкороходова, 1901. , 1901. –– ВВыпып. 2, . 2, ОтделъОтделъ 2: 2: УченУченіеіе оо почвпочвъъ какъкакъ оо
массъмассъ; ; ОтделъОтделъ 3: 3: ПочваПочва какъкакъ геофизическоегеофизическое образованобразованіеіе. . -- 196 196 сс. . [[съсъ приложенприложеніеміемъъ
ббіографіиіографіи ии портретапортрета автораавтора]]

ЦяЦя книгакнига виданавидана післяпісля смертісмерті автораавтора
СібірцеваСібірцева ММ. . ММ. . -- відомоговідомого вченоговченого--
професорапрофесора тоготого часучасу вв галузігалузі
ґрунтознавстваґрунтознавства, , викладачавикладача
НовоолександрівськогоНовоолександрівського інститутуінституту
сільськогосільського господарствагосподарства тата лісівництвалісівництва. . 
КнигаКнига маємає вступнувступну статтюстаттю присвяченуприсвячену
життюжиттю тата науковійнауковій діяльностідіяльності автораавтора, , аа
такожтакож списоксписок науковихнаукових працьпраць професорапрофесора
ММ. . ММ. . СібірцеваСібірцева структурованийструктурований заза
рокамироками, , щощо включаєвключає 53 53 назвиназви.   .   

СамаСама книгакнига розглядаєрозглядає питанняпитання: : --
фізичнихфізичних тата хімічниххімічних властивостейвластивостей ґрунтуґрунту; ; 
формуванняформування ґрунтуґрунту, , впливвплив зовнішніхзовнішніх умовумов
нана ґрунтовіґрунтові утворенняутворення; ; історіяісторія тата віквік
ґрунтуґрунту тата іншіінші питанняпитання..



ВасильВасиль ВасильовичВасильович ДокучаєвДокучаєв

ВидатнийВидатний ученийучений, , природознавецьприродознавець, , 
геологгеолог іі ґрунтознавецьґрунтознавець. . УУ 18881888--1894 1894 рокахроках
нана запрошеннязапрошення ПолтавськогоПолтавського
губернськогогубернського земстваземства вінвін очолювавочолював
експедиціюекспедицію, , щощо вивчалавивчала ґрунтиґрунти, , 
рослинністьрослинність іі геологічнігеологічні умовиумови
ПолтавщиниПолтавщини. . БулоБуло складеноскладено ґрунтовіґрунтові
картикарти губерніїгубернії. . ЗаЗа сприяннясприяння ВасиляВасиля
ДокучаєваДокучаєва створеностворено ПолтавськийПолтавський
природничоприродничо--історичнийісторичний музеймузей ((зараззараз ––
ПолтавськийПолтавський краєзнавчийкраєзнавчий музеймузей). ). 
ОсновоюОсновою колекціїколекції слугувалислугували речіречі, , якіякі булибули
знайденізнайдені уу ПолтавськійПолтавській губерніїгубернії підпід часчас
експедиціїекспедиції підпід керівництвомкерівництвом професорапрофесора. . 
СередСеред учасниківучасників експедиціїекспедиції булибули учніучні
ВВ..ВВ ДокучаєваДокучаєва, , згодомзгодом відомівідомі всьомувсьому
світусвіту природознавціприродознавці: : академікиакадеміки
ВолодимирВолодимир ІвановичІванович
ВернадськийВернадський,, КонстянтинКонстянтин ДмитровичДмитрович
ГлінкаГлінка,, ФранцФранц ЮлієвичЮлієвич ЛевінсонЛевінсон--ЛессінгЛессінг. . 



МаховМахов ГригорийГригорий
ДлительноеДлительное времявремя вв советскойсоветской отраслевойотраслевой научнойнаучной литературелитературе имяимя

профессорапрофессора ГригорияГригория МаховаМахова ((МахиваМахива) ) —— выдающегосявыдающегося отечественногоотечественного
почвоведапочвоведа, , методологаметодолога, , одногоодного изиз организатороворганизаторов сельскохозяйственногосельскохозяйственного
исследовательскогоисследовательского деладела вв УССРУССР ии лучшеголучшего представителяпредставителя киевскойкиевской школышколы
почвоведенияпочвоведения —— замалчивалосьзамалчивалось. . ИИ толькотолько недавнонедавно имяимя ГригорияГригория МаховаМахова былобыло
возвращеновозвращено вв научноенаучное обращениеобращение..

СегодняСегодня сложносложно понятьпонять, , почемупочему ученыйученый вв разноеразное времявремя написаниянаписания
собственнойсобственной автобиографииавтобиографии ((вв 2020——3030--ее годыгоды ХХХХ вв.) .) попо--разномуразному указываетуказывает нене
толькотолько местоместо своегосвоего рождениярождения, , ноно ии национальностьнациональность. . ПроведенныйПроведенный наминами
анализанализ архивныхархивных материаловматериалов вв ЦентральномЦентральном государственномгосударственном архивеархиве
вышестоящихвышестоящих органоворганов властивласти УкраиныУкраины позволяетпозволяет опровергнутьопровергнуть официальноофициально
принятуюпринятую версиюверсию, , чточто ГГ..МаховМахов украинецукраинец ии родилсяродился нана КиевщинеКиевщине. . НаНа самомсамом
деледеле онон родилсяродился 23 23 августаавгуста 1886 1886 годагода вв семьесемье учителяучителя низшейнизшей техническойтехнической
школышколы гг. . РыбинскаРыбинска ЧереповецкогоЧереповецкого уездауезда НовгородскойНовгородской губерниигубернии ии имелимел
белорусскиебелорусские корникорни. . ОтецОтец ученогоученого активноактивно участвовалучаствовал вв революционномреволюционном
движениидвижении 8080--хх годовгодов ХІХХІХ вв., ., заза чточто былбыл отправленотправлен вв ссылкуссылку, , гдегде ии умерумер..



СибирцевСибирцев НиколайНиколай
МихайловичМихайлович

РусскийРусский почвоведпочвовед. . УченикУченик ии сподвижниксподвижник ВВ. . ВВ. . 
ДокучаеваДокучаева. . РодилсяРодился вв АрхангельскеАрхангельске. . ОкончилОкончил
ПетербургскийПетербургский университетуниверситет (1882). (1882). РаботалРаботал тамтам
жеже. . ВВ 1885 1885 -- 1892 1892 заведовалзаведовал созданнымсозданным имим
ЕстественноисторическимЕстественноисторическим музееммузеем вв НижнемНижнем
НовгородеНовгороде. . СС 1892 1892 работалработал вв ОсобойОсобой экспедицииэкспедиции
ЛесногоЛесного департаментадепартамента подпод руководствомруководством
ДокучаеваДокучаева, , сс 1894 1894 -- вв НовоалександрийскомНовоалександрийском
институтеинституте сельскогосельского хозяйствахозяйства ии лесоводствалесоводства вв
ПулавахПулавах..

ОсновноеОсновное направлениенаправление научныхнаучных исследованийисследований
-- генетическоегенетическое почвоведениепочвоведение. . ВнесВнес значительныйзначительный
вкладвклад вв развитиеразвитие научногонаучного почвоведенияпочвоведения, , вв
формированиеформирование взглядоввзглядов нана генезисгенезис почвыпочвы. . 
ТворческиТворчески развилразвил воззрениявоззрения ДокучаеваДокучаева ии ПП. . АА. . 
КостычеваКостычева, , принялпринял деятельноедеятельное участиеучастие вв
созданиисоздании генетическогогенетического почвоведенияпочвоведения. . ПровелПровел
полевыеполевые исследованияисследования вв НижегородскойНижегородской, , 
ВладимирскойВладимирской, , РязанскойРязанской ии КостромскойКостромской
губернияхгуберниях сс цельюцелью агрономическойагрономической оценкиоценки почвпочв. . 
РазработалРазработал оценочныеоценочные шкалышкалы. . ИзучалИзучал условияусловия
улучшенияулучшения водноговодного режимарежима почвпочв южныхюжных степейстепей
РоссииРоссии. . ПодчеркивалПодчеркивал ведущуюведущую рольроль
биологическихбиологических процессовпроцессов вв генезисегенезисе ии
агрономическомагрономическом использованиииспользовании почвпочв. . УчаствовалУчаствовал
вв разработкеразработке ((совместносовместно сс ДокучаевымДокучаевым) ) 
генетическойгенетической классификацииклассификации почвпочв. . КартаКарта
почвенныхпочвенных зонзон попо классификацииклассификации НН. . ММ. . 
СибирцеваСибирцева имелаимела практическоепрактическое значениезначение додо 1930. 1930. 
АвторАвтор учебникаучебника ««ПочвоведениеПочвоведение»» ((чч. 1 . 1 -- 3, 1898 3, 1898 --
1899).1899).



ДякуємоДякуємо заза переглядперегляд..


