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78 лютий 2016 р.Вісник аграрної науки

зрошення, над проблема-
ми ґрунтової мікробіології і 
трансформації органічної 
речо вини рослинних решток 
сільськогосподарських куль-
тур у зрошуваних ґрунтах, 
відродження бавовництва 
в Україні. 

В.С. Сніговий – автор понад  
400-т наукових праць, з яких 
21 книга і 8 монографій. Моно-
графічні дослідження присвя-
чено окремим культурам — 
сої, ку курудзі, люцерні, ріпаку, 
бавовнику, картоплі, баштан-
ним культурам. Під науковим 
керівництвом В.С. Сні гового 
підготовлено 22 кандидати  
і 6 докторів наук. У 1999 р. його 
було обрано членом-корес-
пондентом УААН, у 2004 р. —  
присвоєно звання заслуженого 
діяча науки і техніки України.

Володимир Семенович був 
членом експертної ради Вищої 
атестаційної комісії України, 
активно співпрацював із за-
рубіжними науковими устано-
вами: Гірсько-Алтайською 
дослідною станцією, Всеро-
сійсь ким інститутом зерно-
бобових і круп’яних культур 
(Російська Федерація), Азер-
байд жанським інститутом 
землеробства, Молдавським 
інститутом садівництва, з Бол-
гарським інститутом бавов-
ництва.

Життєвий шлях Воло ди-
мира Семеновича  – зразок 
людської гідності, працелюб-
ності, відповідальності, до-
бропорядності.

Особистість В. С. Сніго во-
го назавжди залишиться у на-
шій вдячній пам’яті та наших 
серцях.

національна академія  
аграрних наук України

26 січня 2016 р. на 78-му  
році передчасно пішов із 
життя відомий учений, док-
тор сільськогосподарських 
наук, професор, член-
кореспондент НААН, за-
служений діяч науки і тех-
ніки України Володимир 
Семенович Сніговий.

Народився Володимир 
Семенович 23 листопада 
1938 р. у с. Покровське Сні гу- 
 рівського району Миколаївсь- 
кої області. У 1961 р. закін-
чив агрономічний факультет 
Херсонського сільськогоспо- 
дарського інституту ім. О. Д. цю - 
рупи. У 1961–1963 рр. працю-
вав агрономом у господар-
ствах Чаплинського району 
Херсонської області, де роз-
робляв засоби боротьби з ка-
рантинним бур’яном гір чаком 
рожевим. У 1963–1966 рр. на-
вчався в аспірантурі при кафе-
дрі загального і зрошуваного 
землеробства Херсонського 
сільськогосподарського ін-
ституту ім. О.Д. цюрупи. Кан-
дидатську дисертацію на тему 
«Ефективність зрошення і діаг-
ностика поливів сої на півдні 
України», в якій уперше об-
ґрунтував наукові і практичні 
питання вирощування сої в 
умовах зрошення на півдні 
України, він захистив у 1967 р. 

Після закінчення аспіран-
тури у 1966–1967 рр. пра-
цю вав в Українському нау-
ково-дослід но му інституті 
зрошува ного землеробства 
науковим співробітником від-
ділу агроґрунтознавства і вче-
ним секретарем інституту. 
У цей період В.С. Сніговий 
досліджував процеси вто-
ринного засолення ґрунтів 
Краснознам’янської зрошу-
вальної системи і фізіологію 

солестійкості сільськогоспо-
дарських культур. 

У 1979 р. Володимир Се-
менович захистив доктор-
ську дисертацію на тему 
«Еколого-агрономічні принци-
пи формування врожаїв по-
льових культур при викорис-
танні зрошуваних земель на 
Півдні України і в Молдавії». 
У 1969 р. йому було присво-
єно вчене звання доцента, 
у 1982 р. – професора.

Ученим здійснено оригі-
нальні дослідження з обґрун-
тування еколого-агрономіч-
них принципів ефективного 
використання зрошуваних 
земель, агробіологічних спо-
собів відновлення родючості 
ґрунтів, їхньої природоохо-
ронної меліорації. Велику 
увагу В.С. Сніговий приділяв 
розробці та обґрунтуванню 
параметрів краплинного 
зрошення інтенсивних садів 
і вино градників промислово-
го типу, технічній меліорації 
і реплантації змитих ґрунтів. 
Він також працював над роз-
робкою і вдосконаленням 
зрошуваних сівозмін, систем 
обробітку ґрунту в умовах 
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