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Постановка проблеми та завдання дослі-
дження. Одним із засновників української націо-
нальної агрометеорологічної науки є відомий 
полтавський науковець Михайло Митрофанович 
Самбікін (1878-1968). Ім’я професора М.Самбі-
кіна відоме також як організатора систематичних 
метеорологічних досліджень та вищої географіч-
ної й сільськогосподарської освіти на Полтавщи-
ні. Постать професора М. Самбікіна недостатньо 
або й зовсім невідома нинішньому поколінню 
українських географів і на довгі роки, незважаю-
чи на значні результати наукової й організаційної 
діяльності вченого, була викреслена з пантеону 
української географічної науки. І хоча в складних 
умовах розвитку національної науки у 30-х роках 
минулого століття вчений змушений був залиши-
ти Україну, проте й за її межами плідно працював 
на ниві землезнавчої науки.  
Наше дослідження покликане повернути ім’я 

професора М. Самбікіна в українську науку та 
окреслити основні віхи його життєвого та твор-
чого шляху.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Джерельну базу нашого дослідження склали ма-
теріали Відділу природи Полтавського краєзнав-
чого музею (завідуюча – Світлана Кигим), архів-
них фондів Полтавського інституту агропромис-
лового виробництва УААН, Полтавського дер-
жавного педагогічного університету імені В.Г. 
Короленка, а також інформація, надана кафед-
рою фізичної географії та геоекології Волгоград-

ського державного педагогічного університету 
(Російська Федерація) (доц. Сергій Моніков). Із 
метою аналізу наукового доробку професора 
М.Самбікіна ми також опрацювали друковані 
праці та окремі рукописи вченого.  
Результати дослідження. Михайло Митро-

фанович Самбікін народився 9 травня 1878 р. у 
селі Бикові Хутори Комишинського повіту Са-
ратовської губернії (нині – Биківський район 
Волгоградської області Російської Федерації) в 
родині інженера-електрика. Зберігаючи родинні 
традиції, після закінчення Воронежського реаль-
ного училища готувався вступати до Санкт-
Петербурзького електромеханічного інституту. 
Однак у кінці 1890-х рр. серед молоді виник рух 
за підтримку розвитку сільського господарства 
Російської імперії. Підтримавши ідеї даного ру-
ху, Михайло Самбікін вступив до сільськогоспо-

 Професор Михайло Самбікін – основоположник 
української агрометеорологічної науки. У статті 
розкрито життєвий та творчий шлях Михайла 
Митрофановича Самбікіна (1878-1968) – доктора 
географічних наук, професора. Вчений стояв біля 
витоків агрометеорологічної науки в Україні, за-
початкував систематичні метеорологічні дослі-
дження на Полтавщині та був організатором гео-
графічної й сільськогосподарської освіти у Полта-
ві. Після виїзду з України проф. М. Самбікін продо-
вжував наукові студії в галузі землезнання та став 
організатором вузівської географії у Благовіщен-

ську та Волгограді.  
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дарського факультету Київського політехнічного 
інституту, який закінчив у 1904 році. Одночасно 
закінчив також Вищі курси при вченому комітеті 
Міністерства землеробства при Санкт-
Петербурзькому університеті. Ще будучи студен-
том, М. Самбікін у 1902 р. організовував при 
Полтавському Губернському статистичному бю-
ро Дощомірну станцію. Після закінчення на-
вчання М. Самбікін працює старшим науковим 
співробітником на кафедрі метеорології Київсь-
кого політехнічного інституту, а згодом переїз-
дить до Полтави, де починає працювати у Пол-
тавському губернському земстві. Тут він завідує 
відділом сільськогосподарської метеорології та 
організовує Дослідну метеорологічну мережу 
Полтавської губернії. З цього часу і на довгі ро-
ки науково-дослідна діяльність проф. М. Самбі-
кіна пов’язана з прикладними дослідженнями 
проблем агрометеорологічного забезпечення 
сільськогосподарського виробництва. 
У 1909-1910 рр. за сумісництвом працював у 

Головній фізичній обсерваторії АН Росії в 
Санкт-Петербурзі спільно з професорами А. Ка-
мінським та П. Броуновим. Починаючи з 1913 р., 
М. Самбікін завідує протягом двадцяти років 
новоствореним Відділом метеорології Полтавсь-
кої сільськогосподарської дослідної станції та 
системою метеорологічних установ Полтавської 
губернії. Відділ було створено з метою студію-
вання впливу клімату на сільськогосподарські 
культури, а також впливу погоди на їхній ріст, 
розвиток та врожаї, оскільки постійної система-
тичної роботи у цьому напрямі в Україні до цьо-
го не проводилося [4]. У 1914 р. обирається про-
фесором кафедри географії Полтавського учи-
тельського інституту. З цього часу починається, 
триваючи понад 50 років, науково-педагогічна 
діяльність професора М. Самбікіна, яка підтвер-
джувалася Головнаукою УССР у 1928 р. й ВАК 
СРСР – у 1939 та 1946 роках [1-2]. На цей час 
припадає активна наукова робота вченого. З-
поміж основних напрямів діяльності Відділу ме-
теорології було студіювання впливу погоди на 
сільськогосподарські культури, спостереження 
за надходженнями і витратами води на поверхні 
ґрунту (праця «Вогкість ґрунту на Полтавській 
сільськогосподарській дослідній станції за 1924-
1928 рр.», у якій висвітлюються питання про 
надходження й витрати води в ґрунті під ярою та 
озимою пшеницею, а також житом у період їх 
вегетації), дослідження змін температури і воло-
гості повітря в травостої сільськогосподарських 
культур (праця «К вопросу о влиянии раститель-
ного покрова культурных растений на ход ме-

теорологических элементов в их среде», де ви-
світлюються питання динаміки атмосфери у тра-
востої культурних рослин), науково-
популяризаційна робота (редагування рубрики 
«На ланах Лісостепу Лівобережної України» у 
щомісячнику «Полтавський селянин», де систе-
матично подавалася інформація про погоду в 
минулі роки на теренах Полтавщини та її вплив 
на сільськогосподарські культури й майбутні 
врожаї). Результати метеорологічних спостере-
жень на території Полтавщини вчений також 
друкував у статистичних щорічниках, які вихо-
дили друком до 1925 року; оглядах сільського 
господарства Полтавської губернії (виходили 
щорічно з 1910 по 1918 рр.). З Полтави вчений 
неодноразово виїздив у відрядження до Санкт-
Петербурга у Головну фізичну обсерваторію Ро-
сійської АН, де співпрацював із відомим кліма-
тологом, фундатором метеорології й кліматоло-
гії проф. А. Воєйковим. У 1913 р. М. Самбікін 
закінчує фундаментальну працю «Атмосферні 
опади Полтавської губернії» [6], видану в 1915 
році. Ця наукова праця монографічного рівня 
мала змістовні картографічні додатки, що скла-
далися з 22 кольорових карт, зокрема на одній із 
них були показані райони випадання граду. В 
цей час М. Самбікін за організацію дослідної 
мережі та наукові дослідження в галузі метеоро-
логії був нагороджений орденом Станіслава. У 
1915 р. професор М. Самбікін обирається вче-
ною радою Імператорського Географічного то-
вариства власним кореспондентом. У тому ж 
році Російська АН обирає Михайла Митрофано-
вича член-кореспондентом Академії, ввівши йо-
го до складу академії. 

 
Професор М. Самбікін під час заняття зі 

студентами на метеомайданчику  
Після перевороту в Російській імперії агроме-

теорологічна мережа Полтавської губернії пере-
ходить до складу Української метеорологічної 
служби як окремий відділ, яким продовжує ке-
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рувати до кінця 1930 року М.Самбікін. У 1925 р. 
вийшла друком праця «Нариси кліматичних 
умов Полтавської сільськогосподарської дослід-
ної станції», в якій було узагальнено результати 
вивчення кліматичних умов краю за майже три-
дцять років роботи. Професор М. Самбікін поєд-
нував наукову діяльність із викладацькою робо-
тою на кафедрі Полтавського інституту народної 
освіти та в Полтавському сільськогосподарсько-
му інституті з 1921 р. (ініціатором створення 
якого виступав, а також був першим завідувачем 
навчальної частини). Серед основних курсів, які 
викладав професор М. Самбікін, були кліматоло-
гія та метеорологія, а також природнича геогра-
фія й краєзнавство [9]. Із заснуванням у 1921 р. 
регіонального часопису «Господарство Полтав-
щини» проф. М. Самбікін майже у кожному його 
випуску друкував результати метеорологічних 
досліджень Полтавщини у контексті їх впливу на 
розвиток господарства краю [8]. У другому но-
мері часопису, наприклад, вийшла друком його 
стаття «До питання про мінливість клімату», в 
якій на основі аналізу зібраних власноруч стати-
стичних матеріалів вчений прогнозував розвиток 
окремих галузей господарства, обґрунтовував їх 
територіальне розміщення, виходячи з даних про 
фізико-географічні особливості Полтавщини. У 
1923 р. вийшла друком його фундаментальна 
праця «Матеріали по районуванню Полтавщи-
ни» [5], співавторами якої були відомі полтавсь-
кі науковці В. Ніколаєв та Б. Стопневич. Профе-
сору М. Самбікіну належить розділ «Макроклі-
матичні райони Полтавщини», матеріали якого 
були викладені на 90 сторінках тексту, що зго-
дом були перевидані. Матеріал дослідження бу-
ло систематизовано у вісім розділів, серед яких – 
«Атмосферний тиск та вітер» (розглянуто пи-
тання розподілу атмосферного тиску і пануючих 
вітрів по території Полтавської губернії за сезо-
нами та за рік; добовий та річний хід вітру); 
«Температура» (загальна картина середніх тем-
пературних коливань по території губернії, серед-
ні сезонні температурні коливання, середні тем-
пературні коливання протягом вегетаційного 
періоду, середній річний хід температури повіт-
ря, середні мінімальні та граничні температури 
повітря, температури на поверхні ґрунту та різ-
них глибинах, абсолютні амплітуди температур, 
а також аномальні відхилення в температурному 
режимі повітря); «Опади» (річний хід їх кількос-
ті, розподіл опадів за сезонами та місяцями, се-
редня кількість днів з опадами в кожному місяці 
та за рік, інтенсивність випадання опадів, добова 
повторюваність опадів понад 40 мм упродовж 10 

років, засухи та інше); «Вологість повітря» (роз-
глянуто хід абсолютної та відносної вологості 
повітря по місяцях і за рік, добовий хід вологості 
та її бальнеологічна оцінка); «Інсоляції» (трива-
лість сонячного світла, хмарність); «Сніговий 
покрив» (тривалість та потужність снігового по-
криву); «Строки інтенсивних весняних і перших 
осінніх заморозків»; «Льодостав та льодохід на 
річках». Праця вміщувала 23 унікальні карти, 
низку таблиць, діаграм, малюнків і схем. Отже, 
М. Самбікін розглядав актуальну в тогочасній 
науці проблему районування Полтавщини і її 
окремі регіони з фізико-географічної точки зору, 
на основі чого, власне, й побудував свою модель 
комплексного районування території Полтавщи-
ни.  
У 1925 р. проф. М. Самбікін був одним із спів-

засновників регіонального науково-популярного 
журналу «Полтавський селянин», на сторінках 
якого він систематично друкував матеріали ме-
теорологічних досліджень території Полтавщини 
і вів рубрику «На ланах Полтавщини» (з 1926 р. 
– «На ланах Лісостепу Лівобережної України»), 
а у 1926 р. вчений розробив перший в Україні 
університетський курс «Сільськогосподарської 
метеорології», видавши з часом до нього відпо-
відний підручник.  
У 1929 р. Вчена рада Полтавської сільськогос-

подарської станції, Вчена рада Полтавського ін-
ституту народної освіти та Полтавський Окрви-
конком організовують урочисті святкування з 
нагоди двадцятип’ятирічної наукової та педаго-
гічної діяльності професора Самбікіна.  
На початку 1930-х рр. за безпосередньої участі 

професора М. Самбікіна у Полтавському педаго-
гічному інституті було відкрито природничо-
географічний факультет (функціонував протягом 
1934–1941 рр.). Вчений продовжував ґрунтовні 
дослідження з розробки заходів, спрямованих на 
підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур, брав участь у багатьох експедиціях. У 
1931 р. опублікував основоположну працю «Не-
врожаї в Україні, їх райони, періодичність і роз-
міри» [7]. Водночас здійснював значну роботу у 
плані підготовки молодих науковців через аспі-
рантуру.  
У 1933 р. проф. М. Самбікін пише статтю про 

неприродні фактори голоду в українському селі, 
яка й вирішила подальшу долю науковця. На-
прикінці 1934 р., у зв’язку з початком репресій 
проти української інтелігенції, вченому довелося 
покинути Полтаву. З 1935 по 1941 рр. проф. М. 
Самбікін завідує кафедрою метеорології в Біло-
руській сільськогосподарській академії, водно-
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час читаючи лекції з економічної географії в Бі-
лоруському сільськогосподарському комвузі. 
Влітку 1941 р. разом із працівниками інституту 
професор М. Самбікін бере участь в евакуації 
великої рогатої худоби до Воронежу. За розпо-
рядженням ВКВШ вченого було призначено на 
посаду завідувача кафедри метеорології в Та-
джикський сільськогосподарський інститут. У 
1943 р. проф. М. Самбікін переїздить до Благо-
віщенська й починає працювати на посаді заві-
дувача кафедри географії в Благовіщенському 
педагогічному інституті, де ним було зорганізо-
вано географічний факультет. Активно продов-
жує науково-дослідну роботу, займаючись про-
блемами метеорології. В цей час публікує праці 
«Прогноз заморозків і мінімумів падіння темпе-
ратури методом числових меж повітряних мас», 
«Прогноз хуртовин, гроз, туманів та опадів ме-
тодом числових меж повітряних мас» та інші.  
У 1945 р. проф. М. Самбікін переїздить до 

Сталінграду (сучасний Волгоград) і працює в 
педагогічному університеті, завідуючи кафед-
рою географії, а з 1945 по 1949 рр. був деканом 
географічного факультету [3]. Наукова діяль-
ність професора Самбікіна в цей час була спря-
мована на проблему досліджень суховіїв у Пів-
денному Поволжі. Він розробляє генетичну кла-
сифікацію цього явища з відповідними кількіс-
ними критеріями, а також видає монографію 
«Суховії в Сталінграді». Чимало уваги проф. 
М. Самбікін надавав також прогнозуванню по-
годи, зокрема написав працю «Можливість за-
стосування спостережень над випромінюванням 

для уточнень прогнозів погоди». Професор М. 
Самбікін організовує експериментальну базу для 
науково-дослідної роботи, виступає ініціатором 
створення агрометеорологічних станцій у Крас-
нодарі й Саратові. На основі останніх реалізовує 
новий метод досліджень, пов’язаних із застосу-
ванням даних для уточнення прогнозів погоди в 
часі та просторі, а також працює над державною 
темою «Метод програмованого отримання висо-
ких врожаїв сільськогосподарських культур». За 
час роботи на посаді завідувача кафедри вчений 
продовжує підготовку молодих науковців, підго-
тувавши 8 кандидатів наук. У Сталінградському 
педагогічному інституті професор Михайло Ми-
трофанович Самбікін працював до 1956 року. 
Помер вчений у 1968 році, похований у місті 
Волгограді. 
Висновки. Результати наукової діяльності 

професора М. Самбікіна мали суттєве значення 
для становлення метеорологічної науки в Украї-
ні взагалі, оскільки вчений є фундатором агро-
кліматичного напряму у вітчизняній науці, а для 
Полтавщини наукові студії Михайла Митрофа-
новича Самбікіна стали початком систематичних 
метеорологічних досліджень і вузівської геогра-
фії. В цілому проф. М. Самбікін опублікував 
близько 100 наукових праць, у тому числі 8 фун-
даментальних монографій. Ці дослідження не 
втратили своєї наукової актуальності й у наш час 
і можуть бути корисними у наукових досліджен-
нях, а постать самого вченого потребує подаль-
ших ґрунтовних досліджень. 
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