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ВÎЛÎДИÌИр КАрПÎВИЧ ÑÌИКÎВ 
(24 ëèпíя 1924 ð. – 22 ëюòоãо 2011 ð.)

22 лютого 2011 року на 87 роц³ життя п³шов за 
в³чну ìежу видатний селекц³онер-плод³вник, та-
лановитий педагог, засновник школи п³вденного 
плод³вництва, Заслужений д³яч науки й техн³ки 
óкраїни, доктор с³льськогосподарських наук, 
професор, Почесний член êриìської акадеì³ї 
наук, лауреат преì³ї ³ì. ë.П. ñиìиренка й äер-
жавної преì³ї êриìу âолодиìир êарпович ñìи-
ков.

âолодиìир êарпович народився 24 липня 
1924 р. у с. ãлазок ãлазковського району òаì-
бовської област³ (ðос³я). Íезабароì родина пе-
реїхала в ì. êозлов (тепер ì³чур³нськ), де в³н у 
1942 р. зак³нчив ³з в³дзнакою середню школу й 
був призваний у д³ючу арì³ю в склад³ Брянського, 
а пот³ì I óкраїнського фронт³в. За бойов³ заслуги 

нагороджений орденоì â³тчизняної в³йни, ìедаляìи. П³сля поранення в 1944 р. 
деìоб³л³зувався й повернувся в ì³чур³нськ, де зд³йснив свою давню ìр³ю – пос-
тупив учитися в Плодоовочевий ³нститут ³ì. І.â. ì³чур³на. П³д час навчання актив-
но працював у науковоìу гуртку, в³дì³нно виконав диплоìну роботу ³з саìопл³д-
ност³ ìалини й у 1948 р. по зак³нченн³ ³нституту одержав рекоìендац³ю для всту-
пу в асп³рантуру. òак починалася велика й продуктивна наукова праця.

П³д час навчання в асп³рантур³ при кафедр³ селекц³ї п³д кер³вництвоì найбли-
жчого учня І.â. ì³чур³на – акадеì³ка âàñãÍІë П.Í. Яковлева пров³в вивчення ì³-
чур³нської спадщини – айви п³вн³чної, за результатаìи якого захистив канди-
датську дисертац³ю в 1951 р. П³сля цього â. ê. ñìиков був направлений на педа-
гог³чну роботу в åстонську с³льськогосподарську акадеì³ю, у ì. òарту, де очолив 
кафедру сад³вництва. За усп³шну педагог³чну роботу âàê ñðñð присвоїв 
â.ê. ñìикову вчене звання доцента.

ó 1956 р. плодоовочевий факультет åстонської с³льськогосподарської ака-
деì³ї був закритий, а â.ê. ñìиков запрошений на роботу до знову створюваного 
ìолдавського ÍäІ сад³вництва, виноградарства й виноробства на посаду стар-
шого наукового сп³вроб³тника в³дд³лу селекц³ї плодових культур, у якоìу про-
працював 22 роки. З 1970 р. â.ê. ñìиков очолив наукову частину ìолдавського 
ÍäІ сад³вництва, виноградарства й виноробства, став членоì Презид³ї ìол-
давського товариства генетик³в ³ селекц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, розгорнув ве-
лику експедиц³йну, сортознавчу й селекц³йну д³яльн³сть великих наукових ко-
лектив³в, установив творч³ зв’язки з низкою установ Югослав³ї, Íäð, Болгар³ї, 
ðуìун³ї, óгорщини, ×ехословаччини й Франц³ї.

П³д кер³вництвоì â.ê. ñìикова в ìолдав³ї новиìи сортаìи й новиìи техно-
лог³яìи були закладен³ найб³льш³ посадки плодових культур: перший у ñðñð 
сад ³нтенсивного типу на площ³ 1000 га, сливов³ сади на площ³ 6000 га, перси-
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ков³ – на площ³ близько 6000 га. äосв³д ³з 
розвитку проìислового сад³вництва ìол-
дав³ї незабароì став надбанняì багатьох 
господарств ³нших рег³он³в ñðñð. За п³д-
суìкаìи сортознавчих ³ селекц³йних роб³т 
³з яблунею й абрикосоì опубл³кував ряд 
ìонограф³й, захистив дисертац³ю на здо-
буття наукового ступеня доктора с.-г. наук. 
П³дсуìки роб³т â.ê. ñìикова в ìолдав³ї в³д-
значен³ в 1978 р. орденоì «Знак Пошани».

З 1978 р. життя й д³яльн³сть â.ê. ñìико-
ва пов’язана з Í³к³тськиì ботан³чниì са-
доì, куди в³н був запрошений на роботу й 
обраний за конкурсоì на посаду зав. в³дд³-
лу плодових культур, зì³нивши на цьоìу 
посту видатного селекц³онера І.ì. ðябова 
й пропрацювавши в цьоìу в³дд³л³ 33 роки. 
Íезабароì йоìу довелося стати ще й за-
ступникоì директора ³з наукових питань 
äÍБñ. ðазоì ³з великиì ìолдавськиì ге-
нофондоì â.ê. ñìиков привн³с у роботу 
Í³к³тського саду коìплексн³сть досл³д-
жень, п³дключивши до них б³льш³сть науко-
вих в³дд³л³в, зì³цнив ì³жнародн³ зв’язки з 
Í³ìеччиною, ×ехословаччиною, óгорщи-
ною й Франц³єю. Íезабароì генофонд 
плодових культур перевищив 7000 зразк³в, 
а на державне й виробниче сортовипробу-
вання плод³вники äÍБñ стали щор³чно пе-
редавати по к³лька сорт³в. ó ðеєстр³ сорт³в 
рослин óкраїни значну частину (до 50 %) 
зайняли сорти персика, абрикоса, алич³ й 
айви селекц³ї Í³к³тського ботан³чного саду.

ðезультати роб³т â.ê. ñìикова в³дзна-
чен³ юв³лейною ìедаллю ì.І. âавилова, 
Золотою ìедаллю І.â. ì³чур³на, знакоì 
«âинах³дник ñðñð», присудженняì почес-
ного звання Заслуженого д³яча науки й тех-
н³ки óðñð. За п³дсуìкаìи педагог³чної д³-
яльност³ (п³дготовлено 5 доктор³в, 22 кан-

дидата наук) âàê ñðñð присвоїв вчене 
звання професора. За роботи з³ створення 
й впровадження у виробництво нових сор-
т³в абрикоса Презид³я ÍàÍ óкраїни прису-
дила йоìу преì³ю ³ì. ë.П. ñиìиренка. 
ñтворення нового проìислового сорту 
персика êриìський Феєрверк в³дзначено 
äержавною преì³єю êриìу. êриìська ака-
деì³я наук обрала його своїì почесниì 
членоì.

ðезультати досл³джень â.ê. ñìикова й 
очолюваних ниì наукових колектив³в опуб-
л³кован³ в 380 роботах. â³н залишив про 
себе нетл³нну паì’ять, створивши 22 сорти 
яблун³, 14 – абрикоса, 9 – персика, 5 – не-
ктарина, 1 – алич³, як³ одержали широке 
поширення в п³вденних рег³онах óкраїни, 
ðос³ї, ìолдови й Болгар³ї.

äо к³нця своїх дн³в âолодиìир êарпо-
вич ñìиков залишався в³дданиì своїй 
улюблен³й справ³, продовжував випробо-
вувати нов³ сорти й надихати своїх колег 
любити плодов³ рослини й створювати нов³ 
кв³туч³ сади.

Паì’ять про âолодиìира êарповича 
ñìикова назавжди збережеться в наших 
серцях.
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