
До 150-річчя з дня народження  

академіка Малюшицького Миколи Кириловича. 

 

 
 

Академік АН БРСР, видатний ботанік, професор, дійсний член Наукового 

інституту селекції (нині: Інститут цукрових буряків НААНУ), завідувач кафедри 

часткового землеробства Білоцерківського с.-г. технікуму. 

Народився 26 січня 1872 року у м. Бєлиничах Могильовської 

губернії (тепер: Могильовської області Білорусі) у родині дворянина.  

Закінчив Московський с.-г інститут, отримав звання агронома 1-го 

розряду. Працював на Енгельгардівській с.-г. Дослідній станції у 

Смоленській губернії. У 1899 р. повернувся до Московського с.-г. 



Інституту, щоб готуватись до професорської діяльності, працюючи в 

лабораторії проф. Д. Прянішнікова.  

З 1900 року М. К. Малюшицький почав працювати у нещодавно 

відкритому Київському політехнічному Інституті асистентом кафедри 

ботаніки під керівництвом проф. Є. Вотчала до 1911 року. З 1903 р. 

його обрано професором кафедри спеціального хліборобста й 

рослинництва. За постановою Ради Київського Політехнічного 

Інституту він дістав закордонне відрядження на 2 роки. З 1914 р. 

працював на Київській крайовій с.-г. Дослідній станції завідувачем 

відділу Прикладної Ботаніки й Селекції, виконуючи обов’язки її 

директора.  

В 1920 р. М. К. Малюшицького обрано професором кафедри 

спеціального хліборобства агрономічного факультету КПІ. Цей 

факультет згодом став Київським сільськогосподарським інститутом. 

М. К. Малюшицький завідував секцією фізики і хімії ґрунтів, проводив 

роботу з вивчення біології та селекції картоплі. У стінах кафедри 

виконана його класична робота про вплив осмотичного тиску 

ґрунтового розчину на ріст, розвиток та врожай зернових культур, 

цукрового буряку та картоплі.  

Одночасно з роботою в Києві у 1921 році був також обраний за 

сумісництвом завідувачем кафедри часткового землеробства 

Білоцерківського сільськогосподарського технікуму. Масовим добором 

протягом 4-х років (1925–1928) був створений фонд чистосортного 

посівного матеріалу в Халаїмі і в Білій Церкві, закладений спеціальний 

селекційний розсадник місцевих форм Раннього рожевого. З 1926 року 

відділ розпочинає систематичне вивчення сортового складу селянських 

картопляних посівів. Для цього М.К. Малюшицьким був опрацьований 

план обслідування та розроблений спеціальний анкетний бланк і вже з 

1926 року розпочався збір зразків. Найбільш поширеними на 

картопляних селянських посівах Київщини виявилися сорти Вольтман, 

Рання рожева, Імператор, Синій велетень, Сілезія, Фуксинка, Сніжинка 

та ін. 



 

Помер 28 серпня 1929 року. Урна з прахом замурована в стіні одного з 

навчальних корпусів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України по вулиці Героїв Оборони №13. 

Основні роботи М.К. Малюшицького стосувалися агрохімії, 

прикладної ботаніки, селекції та агротехніки. Опублікував понад 20 

наукових праць. Основні з них: 

 Сельскохозяйственные опытные станции и коллективные опыты 

Киевской губернии. 1918. 

 К вопросу о значении эвапораметрических показаний для запросов 

сельскохозяйственной практики // Изв. Моск. с.-х. ин-та. 1900. 
Ч.6. Кн.3. 

 Уплив ґрунтової вогкості на врожай бульб раннього рожевого 

тана і крахмалю в ним. 1922. 
 К посеву картофеля. 1922. 

 Відділ прикладної ботаніки та селекції — короткий огляд роботи. 

Киівська Кр. С. Г. Д. Станція. 1929. 

 Картопля. 1929 

 


