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СВІТЛО ЙОГО ДУШІ БУДЕ ЗАВЖДИ З НАМИ 

 
 
Професор, доктор сільськогосподарських наук, за-

служений зоотехнік України Микола Терентійович 
Ноздрін пішов за межу життя.  

24 жовтня 2007 року, після довготривалої хвороби 
перестало битися безмірно добре, щедре і невгамовне 
серце вченого, колеги, людини великої душі. 

Народився Микола Ноздрін 26 вересня 1935 р. в 
Полтаві у сім’ї робітників. У 1959 р. закінчив Полтав-
ський сільськогосподарський інститут. Із 1959 по 
1962 р. працював головним зоотехніком радгоспу на 
Миколаївщині.  

У 1962-1965 рр. навчався в аспірантурі Полтавсь-
кого науково-дослідного інституту свинарства за спе-
ціальністю „Годівля сільськогосподарських тварин і 
технологія кормів” під науковим керівництвом про-
фесора М.А. Коваленка. 

Після захисту кандидатської дисертації „Вплив ра-
ціонів різного складу на генеративну функцію яєчни-
ків та продуктивність свиноматок” (1969) на спецраді 
при Українській сільськогосподарській академії йому 
було присуджено науковий ступінь кандидата сільсь-
когосподарських наук, у 1972 р. присвоєно звання 
старшого наукового співробітника.  

Докторську дисертацію на тему „Теоретичні принци-

пи і практичні аспекти годівлі свиней для проявлення 
максимальної продуктивності” захистив у 1982 р. 

Після закінчення аспірантури Микола Терентійо-
вич працював (із 1965 по 1968 рік) старшим науковим 
співробітником відділу тваринництва Вінницької 
державної сільськогосподарської дослідної станції, а 
з 1968 р. – відділу годівлі Полтавського науково-
дослідного інституту свинарства. З 1983 р. він завіду-
вав лабораторією обміну речовин та енергії у свиней. 

З 1989 р. М.Т. Ноздрін плідно працює в Полтавсь-
кому сільськогосподарському інституті на педагогіч-
ному поприщі як професор і завідувач кафедри тех-
нології промислового свинарства. 

За роки науково-педагогічної діяльності вчений вніс 
вагомий вклад у вітчизняну науку з таких проблем як 
вивчення обміну речовин та енерґії у свиней; розробка 
раціональної та ефективної рецептури комбікормів для 
свиней; вивчення прояву максимальної продуктивності 
у свиней; розробка деталізованих норм годівлі різних 
вікових та виробничих груп свиней. 

Опублікував понад 180 наукових праць, у тому  
числі 14 книг у співавторстві, 24 методичних рекомен-
дацій із питань годівлі та вирощування свинопоголів’я. 

Під його науковим керівництвом захищено 7 канди-
датських дисертацій та 67 дипломних робіт. 

Ноздрін М.Т. мав два авторських свідоцтва на ви-
находи та 10 рацпропозицій. 

За заслуги в розвитку сільськогосподарської  науки 
та впровадження досягнень у виробництво М.Т. Ноз-
дріну присвоєне почесне звання Заслуженого зоотех-
ніка Української РСР. 

Професор М.Т. Ноздрін був членом спеціалізова-
них рад із захисту кандидатських та докторських ди-
сертацій в Інституті свинарства УААН і Національ-
ному аграрному університеті, членом редакційної-
колегії журналу „Вісник Полтавської державної агра-
рної академії”. 

Головним його талантом, попри все інше, була щи-
рість, доброзичливість, бажання робити добро. Він став 
ініціатором проекту створення книги „Діти війни”. 

Сам писав вірші, багато читав, любив поезію, чи-
мало знав напам’ять. 

Шкода, що ніколи не відомо, коли вона прийде, ота 
мить, остання… 
Тому спішіть, як в час прощальний на вокзалі, 
Сказати все людині за життя, 
Бо коли йде вона у небуття, 
Ми завше їй чогось не доказали… 
Викладацький і студентський колективи ПДАА 

глибоко сумують із приводу цієї непоправної втрати, 
висловлюють слова співчуття і підтримки рідним 
Миколи Терентійовича Ноздріна і довго 
пам’ятатимуть його ім’я. 

Ректорат, редакційна колегія журналу „Вісник  
Полтавської державної аграрної академії ” 
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