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Некролог

систем поливного землероб-
ства та заходів підвищення 
родючості ґрунтів за зрошен-
ня, забезпечення оптималь-
них умов живлення культур, 
технологій вирощування сіль-
ськогосподарських культур на 
поливних землях і програму-
вання врожайності.

З 1979 по 1983 р. О.О. Соб - 
ко — заступник голови Пре-
зидії Південного відділення 
ВАСГНІЛ. У 1979 р. його об-
рано членом-кореспондентом 
ВАСГНІЛ, а в 1991 р. — чле-
ном-кореспондентом УААН.

З 1983 р. його трудова та 
наукова діяльність пов’язана 
з Інститутом гідротехніки і 
меліорації НААН (нині — 
Інститут водних проб лем і 
меліорації НААН), де ще три-
валий час він продовжував 
наукові дослідження з екології 
меліорованих земель і напря-
мів підвищення ефективності 
їхнього використання, брав 
участь у роботі спеціалізова-
ної вченої ради. Він до остан-
нього підтримував творчі 
зв’язки з інститутом, надавав 
консультації. О.О. Собко є 
автором 140 наукових праць.

Бойові і трудові заслуги 
Олександра Олексійовича 
оцінено численними орде-
нами і медалями.

Пам’ять про Олександра 
Олексійовича — добру, 
чуйну, порядну людину, ві-
домого вченого та відпові-
дального керівника назавжди 
залишиться в наших серцях.

Президія НААН, 
колективи Інституту 

водних проблем  
і меліорації НААН 

та Інституту  
зрошуваного  

землеробства НААН

3 серпня 2017 р. на 97-му 
році пішов із життя відомий 
учений у галузі землеробства 
і рослинництва, доктор сіль-
ськогосподарських наук, про-
фесор, член-кореспондент 
НААН та Російської академії 
наук, директор Українського 
інституту зрошуваного зем-
леробства Олександр Олек-
сійович Собко.

Народився Олександр 
Олек  сійович 27 березня  
1921 р. у с. Зель ба хівка 
Щорсь  кого (нині Кри ни-
чан ського) р-ну Дніпро пет-
ровської обл. Після закін-
чення Верхньодніпровського 
агрономічного технікуму в 
1941 р. він навчався у Сева-
стопольському військово-мор-
ському училищі. Брав участь 
в обороні Севастополя, як 
командир протитанкової гар-
мати дійшов до Берліна.

У 1945 – 1949 рр. навчав-
ся у Дніпропетровському 
сільськогосподарському 
інституті. Працював агро-
номом колгоспу, директо-
ром учбового господарства 
Дніпропетровського сільсько-
господарського інституту.

З 1953 р. Олександр 
Олексійович на науко-
вій роботі — працює на 
Генічеській дослідній станції 
в Херсонській обл., у 1953—
1963 рр. очолює відділ зро-
шення, був заступником ди-
ректора з наукової роботи і 
директором дослідної станції, 
там же підготував і захистив 
кандидатську ди сертацію.

У 1963 р. О.О. Собка при-
значено директором УкрНДІ 
зрошуваного землероб-
ства (Херсон). За 4 роки 
(1963—1967) за ініціативою 
Олександра Олексійовича 

та під його керівництвом 
на землях Інгулецької зро-
шувальної системи під 
Херсоном виросло нове на-
укове містечко з науковими 
лабораторіями, житловими 
та побутовими приміщення-
ми, і головне, — з сучасною 
зрошувальною мережею на 
дослідних полях, пізніше на-
зване Наддніпрянське.

Під керівництвом та за 
участі Олександра Олек-
сійовича розроблено нові та 
удосконалено наявні техно-
логії вирощування сільсько-
господарських культур, і 
зокрема, системи землероб-
ства на зрошуваних землях. 
О.О. Собко розробив техно-
логію вирощування пшениці 
озимої і у 1975 р. захистив 
докторську дисертацію.

Для забезпечення полив-
ного землеробства новими 
високоврожайними сор-
тами зернових, кормових 
та інших культур у складі 
інституту було створено 
Селекційний центр, керівни-
ком якого став О.О. Собко.

Наукова діяльність Олек  - 
сандра Олексійовича була 
спря мована також на розробку  

Пам’яті О.О. СОбка


