ПРОФЕСОРУ КАФЕДРИ ҐРУНТОЗНАВСТВА ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА
М.О. ГОРІНУ - 75

Доктору біологічних наук, професору,
відомому вченому в галузі грунтознавства
Горіну Миколі Олександровичу 8 червня 2015
року виповнилося 75 років. Народився ювіляр у
родині сільських вчителів. Після закінчення
Пісочинської середної школи (із золотою
медаллю) вступає на факультет агрохімії та
грунтознавства
Харківського
сільськогосподарського інституту (ХСГІ) імені
В.В.
Докучаєва
(зараз
це
Харківський
національний аграрний університет (ХНАУ)
імені В.В. Докучаєва). В 1962 році він стає
дипломованим фахівцем за спеціальністю
"Агрономія" (кваліфікація "вчений агроном
грунтознавець-агрохімік"). З 1962 по 1965 рр.
завідував
агрохімічною
лабораторією
Володимир-Волинського
виробничого
колгоспно-радгоспного управління Волинської
області.
З 1965 р. М.О. Горін вступає до аспірантури
на кафедру ґрунтознавства ХСГІ, з якою
пов’язана уся його подальша наукова та
педагогічна діяльність. У 1970 р. захистив
кандидатську дисертацію.

Працював на посадах асистента (1967-1982),
доцента (1982-2003), старшого наукового
співробітника (в різні роки), професора (з 2003
р.) кафедри грунтознавства, був заступником
декана факультету агрохімії та ґрунтознавства по
роботі із зарубіжними студентами (1987-1993
рр.). Захистив у 2002 р. докторську дисертацію
«Заплавне ґрунтотворення Полісся та Лісостепу
України
(еволюція,
біогеохімія,
окультурювання)», де було сформульовано
теоретичні основи окультурювальної корекції
природного
ґрунтогенезу
(у
т.ч.
фітоагрохімічного окультурювання ґрунтів під
цілинними травостоями) в умовах заплавних
екосистем.
Вагомим є внесок науковця в розробку
біосфероцентричних
моделей
землевикористання,
методології
екологічно
орієнтованого
адаптивно-ландшафтного
природокористування,
дослідження
закономірностей культурного ґрунтогенезу на
основі еволюційно-екосоціального підходу до
вивчення
ґрунтового
покриву
долинноландшафтних
та
інших
екосистем,
раціоналізацію
методів
окультурювальної
корекції
природного
ґрунтоутворюючого
процесу.
Запропоновані дослідником (з огляду на
ноосферну ідею, біосферні функції заплавного
ґрунтолітогенезу,
ландшафтно-екологічну
типологію заплавних земель) еколого-етичні
підходи до окультурювання заплавних ґрунтів
забезпечують подвоєння (і навіть потроєння)
урожайності кормових травостоїв в річкових
заплавах, покращення їх біологічних якостей,
стабілізацію грунтових режимів і ценотичного
біорозмаїття заплавних екосистем.
Наукові розробки Миколи Олександровича
акцентують увагу на необхідності відношення до
грунтового покриву як рівноправного партнера
людини по коеволюції з біосферою задля
отримання
екобезпечної
високоякісної
продовольчої продукції, збереження чистоти
довкілля,
створення
умов
стабільного
функціонування ноосфери планети та її
життєзабезпечувальних режимів (у т.ч. ґрунтовоекологічних). Він вважається одним із
зачинателів в Україні школи екологічного
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ґрунтознавства
та
екоетичної
стратегії
раціонального
землекористування,
що
підтверджено
сертифікатом
Національного
конгресу з біоетики України (Київ, 2007 р.) і
визнано в міжнародних наукових колах (М.О.
Горін – член-кореспондент МАНЕБ по секції
«Екологія»).
Професійна діяльність професора М.О. Горіна
загалом має науково-навчально-педагогічну
спрямованість та пріоритетну мету - підвищення
екологічної свідомості студентської молоді. Він
читає лекції з нормативних та вибіркових
навчальних дисциплін студентам факультету
агрохімії
та
грунтознавства,
інженерноземлевпорядного факультету та слухачам
Інституту післядипломної освіти, є ініціатором
запровадження в освітній процес нових
навчальних дисциплін, відкриття в 2009 р. в
ХНАУ імені В.В. Докучаєва нового напряму
підготовки бакалаврів і магістрів – «екологія,
охорона
навколишнього
середовища
та
збалансоване природокористування», а також
нової
кваліфікації
спеціаліста
(співавтор
відповідного Держстандарту) з спеціальності
"Агрохімія та грунтознавство" - «ґрунтознавецьагрохімік-агроеколог». Щорічно під його
науковим керівництвом
студенти готують
курсові та дипломні роботи. В останні роки
науковець опікується підготовкою бакалаврів,
магістрів, аспірантів, пошукувачів. Як педагог,
М.О. Горін
є
прихильником
особистісно
орієнтованих освітніх технологій, визначених
Болонською конвенцією і державами-членами
Євросоюзу, до членства в якому прагне Україна.
Активно
співпрацює
з
науковими
колективами дослідницьких інститутів та
університетів України, СНД і далекого
зарубіжжя (Болгарія, Польща, Китай, Іран та ін.).
Член Вчених рад із захисту кандидатських та
докторських дисертацій за спеціальністю
03.00.18 – ґрунтознавство в ННЦ «Інститут
агрохімії
та
ґрунтознавства
ім. О.Н. Соколовського» НААНУ (м. Харків,
2004 - 2009 рр.) та в Чернівецькому
національному
університеті
імені
Юрія
Федьковича (м. Чернівці, 2012-2015рр.), із
захисту
кандидатських
та
докторських
дисертацій за спеціальністю 06.01.03 –
агроґрунтознавство
і
агрофізика
в
Національному університеті біоресурсів і

природокористування (м. Київ, 2007 – 2012 рр.)
та в Харківському національному аграрному
університеті імені В.В. Докучаєва (Харків, 20132015 рр.). В різні роки – голова ДЕК в
Чернівецькому державному університеті імені
Юрія Федьковича (біологічний факультет, 19921993), Національному аграрному університеті
Кабінету Міністрів України ( факультет агрохімії
та грунтознавства – 2004 р.; екології та
біотехнології – 2005-2007 рр., 2009-2010 рр.),
Харківському національному університеті ім.
В.Н. Каразіна (екологічний факультет, 2009-2010
рр.). Неодноразово опонував кандидатські та
докторські дисертації, зокрема співробітників
Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича, застосовуючи при цьому
наукову принциповість та оригінальні підходи.
Опублікував особисто та в співавторстві
більше 250 наукових і навчально-методичних
праць, у в тому числі навчальні посібники
(«Почвенный покров УССР и рациональное его
использование», «Картографія ґрунтів») та
підручники («Ґрунтознавство», «Геологія з
основами мінералогії», «Картографія ґрунтів»).
М.О. Горін - член президії Українського
товариства ґрунтознавців та агрохіміків, а також
член Наукової Ради з проблем ґрунтознавства
НАН України, де очолює комісію «Історія
ґрунтознавства і каталогізація». Він активно
сприяє поширенню в суспільстві інноваційних
методів і наукових розробок агрогенетичного та
екологічного грунтознавства.
За багаторічну сумлінну працю нагороджений
медаллю «Знак пошани», Почесними грамотами і
дипломами (Харківського міського голови,
Президії Українського товариства охорони
природи та ін.).
Щиро вітаючи ювіляра, бажаємо йому нових
досягнень на науково-педагогічній ниві, дальшої
цілеспрямованості та творчої наснаги, міцного
здоров'я і сімейного затишку.

Колектив Інституту біології,
хімії та біоресурсів
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
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