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Склад організаційного комітету
ХІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих
учених і спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні»
Балян Ануш Валеріївна – віце-президент Національної академії аграрних
наук України, академік НААН;
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Бородай Ірина Сергіївна – заступник директора з наукової роботи ННСГБ
НААН, доктор історичних наук, професор;
Клапчук Сергій Миколайович – провідний науковий співробітник сектору
наукової бібліографії та біографістики Інституту аграрної науки, освіти та
техніки ННСГБ НААН, доктор історичних наук, професор, Заслужений
працівник народної освіти України;
Коваленко Наталія Петрівна – головний науковий співробітник сектору
наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник;
Кучер Володимир Іванович – головний науковий співробітник сектору
наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник;
Рогожа Михайло Миколайович – головний науковий співробітник відділу
науково-методичної роботи та реферування ННСГБ НААН, доктор історичних
наук, професор;
Уткін Олександр Іванович – головний науковий співробітник сектору
архівів Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, доктор
історичних наук, професор;
Шевченко Володимир Федорович – головний науковий співробітник
сектору архівів Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН,
доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник, Заслужений
працівник народної освіти України;
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Шелепов Володимир Васильович – головний науковий співробітник
відділу науково-методичної роботи та реферування ННСГБ НААН, доктор
сільськогосподарських наук, професор, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки;
Щебетюк Наталія Борисівна – завідувач сектору наукознавства Інституту
історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, доктор історичних наук,
старший науковий співробітник;
Татарчук Людмила Михайлівна – заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної роботи ННСГБ НААН, кандидат історичних
наук;
Білоцерківська Алла Сергіївна – провідний науковий співробітник сектору
наукової бібліографії та біографістики Інституту аграрної науки, освіти та
техніки ННСГБ НААН, кандидат історичних наук;
Грищенко Тетяна Рубілівна – завідувач сектору архівів Інституту історії
аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник – голова Ради молодих учених НААН;
Підгайна Тетяна Миколаївна – вчений секретар ННСГБ НААН, кандидат
історичних наук.
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

18 травня 2018 року
Місце проведення: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10,
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
8.30 – 10.00

Заїзд та реєстрація учасників конференції (у приміщенні
ННСГБ НААН, 2-й поверх, читальний зал)

10.00 – Офіційне відкриття конференції – заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної роботи ННСГБ НААН, кандидат історичних
наук Л.М. Татарчук.

10.30 – 10.45 Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–
1927) та Науково-консультаційна рада НКЗС УСРР (1928–1931) в системі
академічного існування аграрної науки в Україні (Грищенко Тетяна Рубілівна
– завідувач сектору архівів Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки
ННСГБ НААН, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник);
10.45 – 11.00 Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук (1931–
1935): історія функціонування (Щебетюк Наталія Борисівна – завідувач
сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ
НААН, доктор історичних наук, старший науковий співробітник);
11.00 – 11.15 Сільськогосподарська дослідна справа в Україні в роки Другої
світової війни (Корзун Олена Вікторівна – докторантка ННСГБ НААН,
кандидат історичних наук);
11.15 – 11.30 Науково-організаційні та регулятивні засади організації
наукового забезпечення сільського господарства УРСР (1945–1963 рр.)
(Коваленко Наталія Петрівна – головний науковий співробітник сектору
наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник);
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11.30 – 11.45 Південне
відділення
Всесоюзної
Академії
сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна (1969–1990 рр.): передумови
появи, діяльність та головні здобутки (Коваленко Світлана Дмитрівна –
завідувач сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії
аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник);
11.45 – 12.00 Національна академія аграрних наук України в роки
державності (Татарчук Людмила Михайлівна – заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної роботи ННСГБ НААН, кандидат історичних
наук);
12.00 – 12.15 Внесок академіка В.І. Вернадського у становлення і розвиток
аграрної науки як складової природознавства (Чернова Наталія Федорівна –
Верховна Рада України (патронатна служба), кандидат історичних наук);
12.15 – 12.30 Академік М.В. Зубець (1938–2014) – учений-селекціонер у
галузі тваринництва та організатор сільськогосподарської дослідної справи в
Україні (Бородай Ірина Сергіївна – заступник директора з наукової роботи
ННСГБ НААН, доктор історичних наук, професор).
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Татарчук Людмила Михайлівна,
заступник директора
з науково-інформаційної та
бібліотечної роботи ННСГБ НААН,
кандидат історичних наук

Шановні учасники конференції, гості, колеги!
Раді вітати Вас у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці
НААН, яка проводить ХІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію
молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні»,
присвячену 100-річчю від часу утворення Національної академії аграрних наук
України, що розпочала свій родовід 1918 р. у складі Міністерства земельних
справ комітетів – вченого і сільськогосподарської освіти та 80-річчю від дня
народження видатного ученого-селекціонера у галузі тваринництва, академіка
НААН, президента Національної академії аграрних наук України (1996–2011)
М.В. Зубця (1938–2014). Ці події відповідно до Постанови Верховної Ради
України № 2287-VIII від 8 лютого 2018 року «Про відзначення пам’ятних дат і
ювілеїв у 2018 р.», визнані визначними в Україні й відзначаються на державному
рівні.
Проводячи традиційно цей захід у рамках ХІI-го Всеукраїнського
Фестивалю науки, ННСГБ НААН виходить із того, що виховання у майбутніх
фахівців самостійності, творчого мислення та відповідальності є основним
завданням для держави. І важливою передумовою вдосконалення цих якостей
апріорі є наука. Сучасна наука ґрунтується на обміні досвідом, пошуках
можливостей для апробації й впровадження результатів досліджень.
Наукове життя не мислиме без молодих науковців, адже молодь це
інвестиції в інтелектуальну еліту майбутнього України.
Переконана, що робота конференції буде жвавою, плідною, залишить
позитивні враження й дозволить її учасникам окреслити сучасне бачення
проблем, що стоять перед наукою й винайти оригінальні пропозиції їх
вирішення, розширити науковий кругозір.
ННСГБ НААН як провідна галузева бібліотека, що виконує
загальнодержавні
функції
інформаційно-бібліотечного
супроводження
наукового забезпечення АПК завжди була, є відкритою для продуктивної
співпраці та корпоративного єднання в найкращому сенсі цього слова.
Бажаю учасникам зібрання плідної роботи, творчої наснаги та нових
непересічних успіхів!
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ

Грищенко Тетяна Рубілівна,
завідувач сектору архівів Інституту
історії аграрної науки, освіти і
техніки ННСГБ НААН,
кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
(1918–1927) ТА НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РАДА НКЗС УСРР
(1928–1931) В СИСТЕМІ АКАДЕМІЧНОГО ІСНУВАННЯ
АГРАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
Восени Національній академії аграрних
наук України виповнюється 100 років. Ми, в
Інституті історії аграрної науки, освіти та
техніки
Національної
наукової
сільськогосподарської
бібліотеки
НААН,
зацікавилися питанням, а яким по суті було її
становлення і звідки вона веде свій відлік?
Внаслідок проведених багаторічних історичних
розвідок дійшли висновку, що її предтечею був
Сільськогосподарський
науковий
комітет
України, що функціонував упродовж 1918–
1927 рр. Відрадно зауважити, що наші
дослідження щодо дати заснування НААН були
підтверджені
Українським
інститутом
національної
пам’яті,
а
100-ліття
святкуватиметься на
державному рівні
відповідно до постанови Верховної ради України «Про відзначення пам’ятних
дат та ювілеїв у 2018 році».
Еволюційний поступ галузевого дослідництва відбувався складно і досить
суперечливо. До 1917 р. жодного координаційного галузевого центру на
українських землях не існувало. Суттєві зміни розпочалися зі створенням у Києві
наприкінці 1917 р. відомства земельних справ. 1 листопада 1918 р. його складі
розпочав роботу Вчений комітет на чолі з академіком В.І. Вернадським. Саме з
цього часу розпочалося становлення сучасної НААН.
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Залежно від проблем і потреб
галузі
удосконалювалася
і
розширювалася
організаційна
структура, вносилися зміни у назву:
Вчений комітет Міністерства земельних
справ Української Держави; від 19
травня 1919 р. – Сільськогосподарський
вчений комітет України; з 25 листопада
1920 р.
–
Сільськогосподарський
науковий комітет України. Від початку
Комітет
мав
дієву
розгалужену
структуру дослідних полів і станцій із
Сільськогосподарський науковий
багаторічною історією та традиціями.
комітет України
Були
залучені
кращі
фахівці.
Наприкінці 1919 р. персональний склад налічував 107 осіб.
Вищими органами управління були:

вищий загально-керуючий орган – Пленум (загальні збори):
 обирає почесних і дійсних членів, членів Президії та Ревізійної комісії і
їх заступників;
 чергові засідання скликаються раз на місяць;
 розглядає і затверджує основні і річні плани роботи Ради, Президії,
секретаріату, секцій, філій і спеціальних комісій;
 заслуховує загально важливі наукові і науково-організаційні питання і
сільськогосподарські наукові досягнення;
 річні сесії скликаються раз у рік, розглядаються й затверджуються
основний і річні плани діяльності Комітету та річні його звіти, а також на порядок
денний виносяться найголовніші питання і досягнення аграрної науки в Україні
та закордоном;
 всі справи вирішуються простою більшістю голосів;
 річні сесії ведуться під головуванням окремо обраної Президії з голови
та двох його заступників;

вищий поточно-керуючий орган – Рада (ліквідували в 1924 р.):
 затверджує обрання голів секцій і філій та їх повноважних заступників;
 розглядає і схвалює річні плани діяльності та звіти Президії, секретаріату,
секцій і філій, проекти їх обрахунків і штатів;
 розглядає і вирішує всі важливі, переважно наукові та науковоорганізаційні, питання;
 до складу входять всі члени Президії та голови секцій і філій;
 чергові засідання скликаються двічі на місяць;
 всі справи вирішуються простою більшістю голосів;
 засідання за участю всіх голів філій скликаються двічі на рік і
присвячуються переважно справам регіональних представництв.

виконавчо-керуючий – Президія:
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затверджує обрання голів секцій і філій та їх повноважних
заступників;

розглядає і схвалює річні плани діяльності та звіти Президії,
секретаріату, секцій і філій, проекти їх обрахунків і штатів;

розглядає і вирішує всі важливі, переважно наукові та науковоорганізаційні, питання;

до складу входять всі члени Президії та голови секцій і філій;

чергові засідання скликаються двічі на місяць;

всі справи вирішуються простою більшістю голосів;

засідання за участю всіх голів філій скликаються двічі на рік і
присвячуються переважно справам регіональних представництв.
Цікавим фактом в історії НААН є те, що у другій половині 1919 р. притулок
його предтечі надала консисторія Софії Київської. Таким чином, у складні часи
церква підтримала аграрну науку. Дружні стосунки склалися і з Українською
Академією наук. Тісна співпраця в різних наукових напрямах і бажання вистояти
у складний соціально-економічний час призвели до піврічного у першому
півріччі 1920 р. існування установ під координаційним початком УАН.
Розквітом діяльності Комітету став 1923 рік. Сітка кореспондентів –
унікальне явище в аграрному секторі, яскравий приклад громадської ініціативи в
розбудові галузевого дослідництва, за участі понад 3 тисяч своїх дописувачів
здійснила обстеження 51 науково-дослідної установи на українських землях, які
координував Комітет. Було розпочато інститутизацію. При 17 секціях були
започатковані окремі проблемні інститути і бюро, що стали предтечами сучасних
національних наукових центів НААН. Філії Комітету діяли в 11 містах України.
Відтоді розпочалося обрання дійсними членами за окремими напрямами,
здійснювалася підготовка наукових кадрів. За особливо видатні наукові
досягнення з окремих галузей сільськогосподарських наук призначали вищий
науковий ступінь доктора.
Потуравши шлях крізь
економічні та соціальнополітичні терни, Комітет
став
головним
координаційним, науковометодичним
центром
аграрної науки й освіти в
Україні. Він відповідав за
всебічний
розвиток
сільськогосподарських
музеїв і бібліотек усіх
відомств та організацій.
Серед визначних здобутків у галузі ґрунтознавства слід виділити такі:
 виготовлення першої синтетичної карти ґрунтів України (1923) і видання
«Матеріалів дослідження ґрунтів України» у 10 томах;
 видання першого підручника державною мовою «Ґрунтознавство»;
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 виготовлення вперше в історії України 25-верстових карт: ґрунтів,
гіпсометричної та четвертинних геологічних покладів.
Вагомими були напрацювання у ботанічній галузі:
 створення першої унікальної ботанічно-географічної карти УСРР та
української ботанічної класифікації;
 комплексне вивчення особливостей посухостійких рослин та бур’янів;
флори луків та боліт;
 відпрацювання економічно обґрунтованих технологічних основ
виробництва, переробки й експорту технічних, олійних і зернових культур в
УСРР.
Стосовно аграрної економіки:
 Розроблено економічно-обґрунтовану методику районізації УСРР або
спеціалізації ведення сільського господарства за природно-кліматичними
зонами;
 запроваджено НЕП в УСРР на півроку раніше, ніж у РСФРР, та
плановість у діяльності всіх наркоматів республіки;
 всебічне вивчення проблем українського сільськогосподарського ринку,
норм оплати праці та ін.
Однією з найпотужніших в СРСР стала єдина гідрометеорологічна служба
України – УКРМЕТ (19 листопада 1921 р.):
 організація і керування службою сільськогосподарської метеорології;
 каталог метеорологічних пунктів спостережень в Україні;
 розроблення макрокліматичних схем України;
 одержання щоденних метеорологічних бюлетенів з Європи і частково
Азії;
 систематизація бібліографії про метеорологію України;
 розроблення української метеорологічної термінології;
 геофізична характеристика України;
 дослідження атмосферних аномалій;
 вивчення грозової діяльності в Україні та розробка відповідних схем;
 організовано міжнародний обмін виданнями з метеорологічними
центрами у Відні, Празі, Гамбурзі, Вашингтоні і навіть у Ріо-де-Жанейро;
 видання: «Щомісячна характеристика України», «Декадний бюлетень»,
«Геофізичні характеристики України», «Провідник спостерігача-дослідника»,
«Погода і життя», «Календар Укрмету» та ін.
Розроблено низку законопроектів про охорону природи і лісову справу,
зокрема націоналізацію «Асканії-Нової» та «Кончі-Заспи»; створення рибного
заповідника «Антоніни», Державного лісостепового заповідника ім.
Т.Г. Шевченка та ін. Відпрацьована і широко запроваджена в Україні власна
децимальна
класифікація
літератури
з
дотриманням
міжнародних
бібліографічних норм.
Широковідомою в країні та за її межами була видавнича діяльність комітету.
Світ побачили понад 30 назв періодики. Провадилася розгалужена міжнародна
співпраця з понад 300 закордонними науковими установами. А ще значна увага
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приділялася дослідженням народного сільськогосподарського побуту, розробці
української технічної термінології та іншому.
У різні роки на чолі Комітету стояли блискучі організатори науки, видатні
вчені: академік В.І. Вернадський (1918), професор Б.Г. Іваницький (1918),
академік П.А. Тутковський (1919), професор С.Л. Франкфурт (1919–1921),
професор С.Ф. Веселовський (1922–1923), В.І. Ковалевський (1923–1924), в.о.
І.М. Щоголів (1923) та П.Ф. Тушкан (1924), М.М. Вольф (1924–1926), професор
О.Н. Соколовський (1926–1927).
На жаль, розквіт діяльності Комітету потьмарили чергові оптимізаційні
процеси. З 1924 р. Комітет розташовується в Харкові. Гостро відчувалася нестача
фахівців і приміщень, незадовільні умови праці, суттєве зменшення
фінансування від 3,1% (1924 р.) до 1 % (1927 р.), скорочення апарату до 46 осіб
тощо. Профільне відомство хотіло власноруч здійснювати розподіл державних
коштів, а не через автономний координаційний центр. Як наслідок, Комітет із
широкої державно-громадської організації, яка існувала при профільному
відомстві на автономних засадах, перетворився на його науково-практичну
інституцію. Але на цьому не зупинилися. І 1 жовтня 1927 р. нарком О.Г. Шліхтер
ліквідував Комітету нібито за націоналістичні прояви в діяльності.

СЕСІЯ

Економічна
Вольф М.М.
Качинський В.М.
Тараненко К.С.
Сліпанський А.М.
Проф. Лященко П.І.
Філіповський О.К.
Проф. Тумановський
С.М.
8. Маньковський К.Г.
9. Проф. Веселовський С.Ф.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ґрунтознавства
1. Проф. Соколовський О.Н.
2. Акад. Тутковський П.А.
3. Проф. Махов Г.Г.

Ветеринарії
1. Проф.Агалі М.Д.
2. Проф. Скороходько А.К.

Зоотехнії
1.
2.
3.
4.

Проф.
Проф.
Проф.
Проф.

Іванов М.Ф.
Леонтович О.В.
Устьянцев В.П.
Лавренюк П.Т.

1.
2.
3.
4.

Проф. Яната О.А.
Проф. Сапєгін А.А.
Проф. Вавилов М.І.
Архімович О.З.

Сільськогосподарського
машинознавства
1. Проф. Алов О.О.
2. Проф. Вовк П.Ф.
3. Василенко І.Х.

Рільництва
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Резніков М.З.
Рожественський Б.М.
Кулжинський С.П.
Заславський Е.Й.
Найдин П.Г.
Кузьменко А.А.

Захисту рослин
1. Знаменський О.В.
2. Невадовський Г.С.

Лісівництва
1. Проф. Висоцький Г.М.
2. Проф. Ткаченко М.Е.

Пристосованої хімії
Сільськогосподарської
ботаніки

БЮРО

СЕКЦІЇ

1. Проф. Палладін О.В.

Садівництва
1. Семиренко В.Л.
2. Проф. Киппен О.А.

Меліорації
1. Проф. Опоків Є.В.
2. Проф. Ланге Ю.В.

Землевпорядження
1. Проф. Першин П.М.
2. Попов П.І.
3. Васильченко О.І.

Метеорологічна
1. Проф. Данілов Л.Г.
2. Данілевський М.І.

Робітники
громадських
організацій
1. Головко Д.Г.
2. Щадилів О.І.

Комітет був своєрідним феноменом і відповідав суті сучасної академічної
науково-координуючої установи, а за спектром наукових досліджень, які
охоплювали практично всі галузі сільськогосподарської науки, навіть
випереджав потужні наукові інституції, що функціонували після нього.
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Після ліквідації функції Комітету відійшли до дорадчого органу
міністерства – Науково-консультаційної ради, що за структурою цілком
нагадувала свого попередника. Першочерговими завданнями були: підвищення
врожайності сільськогосподарських культур; розвиток тваринництва;
механізація сільського господарства; проблеми, пов’язані із побудовою
Дніпрогесу; розширення вирощування спеціальних технічних культур тощо. Із
прискоренням темпів колективізації основну увагу було зосереджено на
економічних і землевпорядних питаннях. Від попередника – СГНКУ Рада
отримала весь видавничий портфель. Щорічне державне фінансування
становило біля 1 млн крб.
Зазнавши наприкінці червня 1929 р. деяких структурних перебудов,
пов’язаних із реорганізацією науково-дослідного відділу НКЗС і оптимізацією
управління науково-дослідною роботою, а також змінивши назву на «Наукова
рада», організація по суті зберегла свою роль авторитетного науковогромадського органу, через який НКЗС України здійснював наукове керування
сільськогосподарською дослідною справою. Зважаючи на складність і
важливість завдань, які виконувала Рада, її діяльність певним чином можна
ототожнити із функціонуванням окремої сільськогосподарської академії.
Упродовж трирічного функціонування вона відіграла основоположну роль у
проведенні інститутизації сільськогосподарської дослідної справи УСРР. На базі
існуючих розпорошених у різних відомствах науково-дослідних установ, які
налічували всього 6 інститутів і лише 2 перебували у підпорядкуванні
Наркомзему, було створено розгалужену мережу в складі 13 загальних
республіканських і 7 спеціальних всесоюзних науково-дослідних інститутів,
безпосередньо підпорядкованих земельному відомству. У подальшому вона стала
базою для заснування 22 травня 1931 р. Всеукраїнської академії
сільськогосподарських наук.

Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук
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ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
НАУК (1931–1935): ІСТОРІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Плідна діяльність Сільськогосподарського вченого (наукового) комітету
України (СГНКУ) та Науково-консультаційної ради (НКР) НКЗС УСРР стали
підґрунтям для успішної інституалізації вітчизняної сільськогосподарської
дослідної справи і становлення академічної форми її організації.
Поняття «академія» грецького походження, має кілька значень, відоме з
IV ст. – періоду занепаду Римської імперії, утвердження християнства та початку
Великого переселення народів [1]. Академія як різновид наукового навчального
закладу найвищого рівня, вперше заснована Платоном, де, як задумав Платон,
мали б виховувати істинних мудреців, призначення яких – керувати державою
[5]. Учні Академії навчались невідомих раніше наук: діалектики, аналітики,
методології, філософії, індуктивних і дедуктивних методів пізнання.
Серед перших українських академій –
заснована у 1576 р. князем В.-К. Острозьким
слов’яно-греко-латинська
академія
в
Острозі. В основу діяльності якої
покладалось традиційне для середньовічної
Європи вивчення семи вільних наук
(граматики,
риторики,
діалектики,
арифметики, геометрії, музики, астрономії),
а також вищих наук (філософії, богослів’я,
медицини). Студенти Острозької академії
опановували п’ять мов: слов’янську,
польську,
давньоєврейську,
грецьку,
Афінська академія Платона
латинську
[4].
Унікальність
та (Рафаель, фреска Апостольського
палацу, Ватикан)
оригінальність цього вищого закладу освіти
виявилися й у тому, що тут уперше
поєдналися два типи культур: візантійська і західноєвропейська. З Острозькою
академією пов’язується ренесанс українського народу. У воєводстві Руському
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1595 р. канцлер Ян Замойський відкрив
Академію Замойську, четверту на
теренах Речі Посполитої, створення
якої затвердив своєю буллою папа
римський Климент VIII. Згідно зі
статтями Гадяцької угоди у Києві 1659
р. було відкрито Києво-Могилянську
Академію [7], засновану на базі
Київської братської школи, у вересні
Острозька академія
1632 р. об’єднану з Лаврською. Таким
чином було створено Києво-Братську колегію, у якій Київський митрополит
Петро Могила побудував академічну систему освіти за зразком єзуїтських
навчальних закладів.
Сьогодні у світі термін «академія»
використовується
у
значенні
товариства видатних діячів певної
галузі: науки, мистецтва, індустрії.
Найчастіше такі академії підтримує
держава. Наприклад, Національна
академія наук США, Академія
кінематографічних мистецтв і наук,
Французька академія. В Російській
Імперії та СРСР, а пізніше за зразком
останнього в країнах «соціалістичного
Староакадемічний корпус
табору» були утворені Академії наук
Києво-Могилянської академії
як засіб об’єднання та державного
контролю вчених. У деяких країнах наукові академії не мають в своїй назві слова
«академія», наприклад, Лондонське королівське товариство. Також академіями
називають ряд вищих навчальних закладів, частіше військової або художньої
освіти.
Академія наук – державна наукова організація, вища самоврядна наукова
установа, загальна або галузева. У нашій державі головною науковою установою
є Національна академія наук України. Також функціонують галузеві академії
наук, серед яких Національна академія аграрних наук України, ювілейну дату
започаткування діяльності якої ми сьогодні відзначаємо. Після невдалих спроб
Центральної ради та УНР [2], Всеукраїнську академію сільськогосподарських
наук (ВУАСГН) було створено радянською владою у 1931 р.
Заснування Академії відбувалося в жорстких умовах формування командноадміністративної системи. З метою соціалістичної реконструкції сільського
господарства на основі індустріалізації і колективізації проходив процес
одержавлення науки, вирішувалось питання перебудови науково-дослідної
справи на новій організаційній і методологічній основі. Активне створення
науково-дослідних інститутів відбувалось на основі реорганізації універсальних
сільськогосподарських дослідних станцій,
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що спричинило попередні дискусії стосовно
організації галузевого дослідництва за
крайовим принципом. Зміни в методології
були зумовлені, насамперед, завданнями
перспективного плану розвитку народного
господарства
й
державної
політики
якнайтіснішого зв’язку науки і практики в
сільськогосподарському секторі. Тому за
оптимальну форму було прийнято спеціальні
науково-дослідні інститути й відповідно
створено мережу галузевих науково- Приміщення ВУАСГН, м. Харків
дослідних установ УСРР, що й стало базою
для організації ВУАСГН.
Новостворена академічна установа увійшла в
систему ВАСГНІЛ. Очолив Академію академікґрунтознавець О.Н. Соколовський, перший віцепрезидент – професор А.М. Сліпанський, віцепрезиденти – Т.Г. Білаш і П.І. Попов. Персональний
склад Президії, крім президента, у 1933 р. після
звинувачень у так званому гальмуванні розвитку
соціалістичного господарства і контрреволюційній
діяльності
було
репресовано.
М оделювання
академічної системи відбувалося неоднозначно і
нерівномірно. У 1931 р. до структури Академії входили
6 секторів, управління справами, бюро закордонного О.Н. Соколовський
досвіду, комісія перевірки виконань та комісія
(1884–1959)
боротьби з наслідками шкідництва в наукових
установах; у 1932 р. – 6 секторів, 3 бюро та комісія перевірки виконання; у
1933 р. – 11 секторів і спецбюро. Після реорганізації у 1934 р. структурними
складовими стали 2 відділи, управління справами, спецбюро, видавництво,
постійна нарада в справі хат-лабораторій, фінансово-господарське управління та
експертна комісія в справах винахідництва [8]. Тобто, структура керівного
апарату будувалася за чітким функціональним розмежуванням. У перші роки
функціонування Академії розгортали роботу секторів організаційнокоординуючого, методологічного характеру. У цьому була актуальність на
початковому етапі роботи усієї мережі науково-дослідних установ ВУАСГН.
Надалі створювалися координуючі складові означених найголовніших проблем
сільськогосподарської галузі. У 1934 р. відбулась певна оптимізація з
подальшою ліквідацією академічної структури та орієнтацією на провідну роль
колгоспного дослідництва.
До основних напрямів діяльності керівного апарату ВУАСГН належали
наступні [9]. 1. Організація науково-дослідної роботи, розширення мережі
установ ВУАСГН. Станом на 1931 р. до структури мережі ВУАСГН входило
8 спеціальних науково-дослідних інститутів союзного підпорядкування,
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11 загальних науково-дослідних інститутів республіканського значення та
14 дослідних
станцій,
Центральна
сільськогосподарська
бібліотека,
4 заповідники та більше сотні опорних пунктів. В наступні роки структура
частково змінювалася. На початку діяльності, ВУАСГН впровадила в практику
двоступеневу систему організації науково-дослідних робіт (інститут-опорний
пункт), а також активну форму наукових зібрань. Фахові форуми проводилися з
розгорнутими дискусіями на підставі заслуханих доповідей з конкретної
проблематики. За результатами роботи 5 пленумів ВУАСГН було прийнято
низку рішень з головних галузевих проблем. 2. Планово-методологічне
керівництво полягало у коригуванні тематики досліджень, плануванні й
визначенні напрямів експериментальних робіт, а також у здійсненні контролю.
Упродовж першого року діяльності ВУАСГН спроектувала детальний план
науково-організаційної роботи на 1931 р. помісячно в розрізі структури, який
головним чином базувався на затвердженні функцій й розподілі завдань між
секторами та вивченні й узагальненні наявного стану науково-дослідної роботи
у сільському господарстві УСРР. До найголовніших здобутків ВУАСГН
належить
комплексний
проблемно-тематичний
план
розвитку
сільськогосподарської науки в Україні на l932 p., який став першим в історії
вітчизняної сільськогосподарської науки. На його основі було розроблено 5річний план роботи на 1933–1937 рр. Таким чином, здійснене масштабне
планування сприяло виокремленню методологічних, тематичних і
функціональних аспектів складного процесу розвитку сільськогосподарської
науки в Україні. 3. Технічна пропаганда та реалізація наукових досягнень
проводилася відповідними секторами з залученням практиків. У структурі
науково-дослідних інститутів функціонували групи винахідництва та
раціоналізації, які працювали згідно з затвердженим Академією та сектором
раціоналізації, стандартизації та винахідництва НКЗС УСРР планом.
4. Підготовка наукових кадрів здійснювалася активно, хоч і з деякими
недоліками. Також зазначимо, що з певних причин установи ВУАСГН не були
повністю укомплектовані науковими кадрами, у загальному по мережі у різні
роки працювало близько 2,5 тис. співробітників. 5. Видавнича діяльність сприяла
висвітленню найбільш важливих закінчених науково-теоретичних досліджень, а
також доведенню до виробництва через друковані праці наслідків наукових
досліджень і наукове узагальнення передового досвіду. Проте, характер
друкованої продукції зберігав форму хронологічного опису проведеної
експериментальної роботи і загалом, плани видань ВУАСГН Держсільгоспвидав
не виконував, частково з причини відсутності паперу, хоча можна припустити,
що це ознака дійсності 30-х рр. 6. Організація фінансово-матеріальної бази
відбувалася із залученням державного і місцевого бюджетів, господарських
організацій та госпрозрахункових коштів. Недостатній рівень фінансування
передбачалося збільшити у 1932, 1933 р. до 2 млн крб., але цього не відбулося,
що певним чином узгоджується з соціально-економічним і політичним життям
країни у 1930-хрр.
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Це був час, коли політичні процеси в СРСР затримали розвиток багатьох
наук, і сільськогосподарська дослідна справа не стала винятком. Весною 1933 р.
почалися масові арешти науковців-аграріїв Академії, її активна діяльність
призупинилася, а наказом НКЗС УСРР від 31 березня 1935 р. було прийнято
рішення про ліквідацію ВУАСГН. Хоча суттєві зміни сталися ще у 1934 р., коли
поряд із реорганізацією ВАСГНІЛ переформували структуру мережі науководослідних установ сільськогосподарської галузі республіки. Крім того, навесні
1934 р.
розпочалось
створення
нових
структурних
одиниць
сільськогосподарського дослідництва – хат-лабораторій, що започаткувало так
звану колгоспну дослідну справу. Основні аспекти організації і методи роботи
хат-лабораторій опрацювала Президія ВУАСГН, на мережу якої покладалося
завдання створення хат-лабораторій у зоні діяльності кожної установи. Процес
перенесення науково-дослідної роботи на низову ланку відбувався швидко, і того
ж року секретар ЦК КП(б)У П.П. Постишев доповідав про діяльність 5270 хатлабораторій, а завідувач сільськогосподарським відділом ЦК КП(б)У
З.О. Сідерський – про ефективність цієї структурної одиниці [3; 6].
У другій половині 1930-х років відбулись істотні науково-організаційні
зміни принципів і підходів до ведення дослідництва на користь практики, яка
отримала домінуючу перевагу над теоретичними розробками. Після ліквідації
ВУАСГН керівництво науково-дослідними сільськогосподарськими установами
було покладено на Наркомат земельних справ УСРР. З метою забезпечення
науково-методичного керівництва їхньою роботою при Наркомземі УСРР
створено Наукову раду, а для вирішення матеріальних, фінансових і
організаційних питань – Сектор наукових установ [9]. У 1939 р. для покращення
керівництва галузевим дослідництвом здійснено реорганізацію Наркомзему
УРСР і створено 7 виробничо-територіальних управлінь: Центрального
Лісостепу; Східного Лісостепу; Півдня; Південно-Східне; Полісся; Північнозахідне; Західного Лісостепу. У наступному році з метою організації української
філії ВАСГНІЛ для об’єднання роботи 165 установ було створено оргкомітет.
Але подальшим реформуванням стала на заваді війна.
Підсумовуючи, зазначимо, що особливості реформаційних заходів при
створенні дієвої структури наукового забезпечення розвитку сільського
господарства формувалися на тлі чинників складного історичного періоду. Поза
тим, напрацювання й здобутки дослідницьких інституцій, вчених аграрної галузі
даного періоду здійснили регенеруючий вплив на компоненти еволюції аграрної
науки України, вирішення засадничих питань наукового супроводу
землеробства, рослинництва, тваринництва, економіки й механізації
сільськогосподарського виробництва, збагатили науковий потенціал української
спільноти, здатної розбудувати сталу структуру вітчизняного наукового
простору.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СПРАВА В УКРАЇНІ
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Незважаючи на всю трагічну атмосферу другої половини 1930-х рр. у
Радянському Союзі, саме тоді наука стала невід’ємним елементом державної
структури з усіма перевагами і недоліками. Науці було відведено важливе, але
строго визначене місце – служити зміцненню та процвітанню держави та її
вождя, проголошеного незабаром «корифеєм усіх наук».
Напередодні Другої світової війни остаточно склалися три основні сектори
вітчизняної науки: академічна, вузівська і галузева. Зокрема, аграрними
питаннями в Україні займались 15 НД інститутів, працювали 34 науководослідні станції, 16 дослідних полів та 62 опорних пункти, які мали різне
підпорядкування (Наркомзем УРСР, Наркомзем харчової промисловості,
Наркомзем СРСР). Крім того, працювала низка сільськогосподарських учбових
кафедр в університетах й інститутах Наркомату освіти УРСР. Проблеми аграрної
науки розглядалися в межах Академії наук УРСР у Відділі біологічних наук
(Інститут ботаніки, Інститут зообіології та ін.).
Всю мережу науково-дослідних установ НКЗС УРСР можна було
систематизувати на 5 основних груп: 1) загальна (Центральна наукова
сільськогосподарська бібліотека), 2) рослинництва, 3) тваринництва,
4) механізації сільського господарства, 5) сільськогосподарської меліорації. Ця
мережа представляла собою добре організовані науково-дослідні заклади, які
були оснащені лабораторіями, експериментальними базами, тваринницькими
фермами, колекційними розсадниками, лісовими та плодоягідними
насадженнями тощо. Загальна кількість наукових кадрів у інститутах, дослідних
станціях і полях на початку 1941 р. становила біля 520 старших наукових
співробітників, а бюджет був більше 17 млн крб. Науковцями-аграріями було
досягнуто чимало здобутків світового значення, зокрема у питаннях наукового
обґрунтування застосування бактеріальних видів добрив, питання меліорації,
агротехніки зернових культур, системи боротьби з шкідниками та хворобами
сільськогосподарських рослин тощо. Поряд із досягненнями, які мала
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сільськогосподарська наука на початку 1940-х років, були й відставання в
розвитку. Навіть галузева наука, приписана до наркоматів, не була прямо
зацікавлена у вирішенні виробничих завдань, у модернізації виробництва, в
зростанні продуктивності праці і зниженні енергетичних і матеріальних витрат.
Проте зовні домінувало відомче підпорядкування науки, коли велика мережа
наукових установ підпорядковувалася органам, що керують виробництвом.
Кожен із секторів функціонував в значній мірі незалежно, навіть у межах
окремих відомств. Як неодноразово відзначали аналітики, основним недоліком,
який гальмував розвиток сільськогосподарського дослідництва УРСР у
передвоєнні роки була недосконала організаційна побудова його ведення як в
межах профільного наркомату, так й інших організацій. Науково-дослідні
установи системи Наркомзему УРСР в науково-методичному відношенні були
розрізнені і не мали належного єдиного науково-методичного центру, який би
керував і спрямовував всю роботу мережі за певним планом. Методична
замкненість у рамках кожної установи приводила до розробки схем наукових
дослідів, які були не пов’язані між собою і не давали можливості більш чітко і в
коротші терміни відповісти на поставлені питання. Не поодиноко звучало
звинувачення, що навіть «один і той же науковець веде ряд розрізнених наукових
тем». Це призводило до того, що плани робіт, наприклад, сільськогосподарських
НД інститутів виконувались вкрай незадовільно (подекуди на 10–15%).
Війна суттєво вплинула на всі сторони життя країни, особливо гостро
постало продовольче питання, а головним завданням сільськогосподарських
дослідних установ є розробка ефективних шляхів ведення галузі. Тому в ході
війни цій сфері надається першорядне значення. Територія України часів Другої
світової війни є показовим у дослідженні науки під час військових конфліктів,
коли упродовж 6 років організація сільськогосподарської науки кілька разів
змінювалась в залежності від потреб тої сторони, що захоплювала українські
території: на Західній Україні від польського зразка до радянського, під
окупацією – для потреб німців та румун, евакуація та реевакуація, що теж
вимагало реорганізацій в критичних умовах війни.
Після нападу нацистських окупантів частина сільськогосподарських
науково-дослідних установ (7 НДІ та 8 дослідних станцій) була евакуйована у
східні області СРСР. Однак через попередньо не розробленість кампанії та
стрімкий наступ ворога, були вивезені лише лабораторне обладнання та
людський контингент з Лівобережжя та деяких інституцій Києва. Крім того, для
науковця-аграрія і об’єкт, і результат дослідження практично не існує у відриві
від землі, тому повноцінна евакуація цієї наукової сфери була з об’єктивних
причин не можлива. Більша частина науково-дослідних установ аграрного
сектору перевозилась до Саратовської області. Сюди перемістили цінне
обладнання, наукові роботи і основний штат співробітників УНДІ зернового
господарства (Дніпропетровськ), УНДІ соціалістичного землеробства (Київ),
НДІ плодівництва, УНДІ механізації сільського господарства, УНДІ
експериментальної ветеринарії та УНДІ тваринництва, УНДІ лісомеліорації.
Науково-дослідні станції птахівництва, Мерефську і Сталінську овоче24

картопляні станції, працівників та архів Ерастівського дослідного поля
перевезено до м. Енгельс.
Учені, які представляли українські аграрні наукові установи, вивезені у
східні райони Радянського Союзу, отримали вагому допомогу з боку місцевих
організацій та, існуючи на кошти Народного комісаріату земельних справ УРСР,
продовжували виконувати науково-дослідну та науково-практичну тематику,
затверджену НКЗС УРСР ще у 1940–1941 рр. Однак умови війни диктували й
свої реалії, тому серед наукової проблематики ставилися питання про
дослідження проблем, пов’язаних з реевакуацією у сільському господарстві,
відновлення втраченого елітного насіннєвого фонду, племінного поголів’я.
Головним завданням було надання наукового обґрунтування та допомога у
налагодженні ефективного виробництва сільськогосподарської продукції в
кліматичних умовах Поволжжя, Середньої Азії та Північного Кавказу аби
компенсувати втрати українських території. Підведення підсумків
безпрецедентної компанії по евакуації показало, що галузь та НДІ не були до неї
готові. Особливо у тваринництві були зроблені помилки, які призвели до втрати
значної кількості племінного поголів’я. Адже погано були розроблені маршрути
перегону тварин, відсутність правильної організації зоотехнічного та
ветеринарного обслуговування, харчування тощо. Тому проблема реевакуації
почала розроблятись з перших днів перебазування установ галузі. Однією з
невідкладних задач, яка стояла перед тваринниками була боротьба з ящуром.
Адже однією з помилок проведеної евакуації поголів’я худоби було направлення
тварин радгоспів та колгоспів Київської, Полтавської, Харківської Сумської та
Чернігівської областей через райони, де лютувала епідемія ящура, що призвело
до значних втрат. Науковці рослинницької галузі розпочали впровадження в
сільське господарство східних районів цілого ряду культур, які тут ніколи не
вирощувались, зокрема цукрового буряку, картоплі, кукурудзи, тютюну,
каучуконосів тощо. Українські вчені переконливо довели, що і в місцевих
кліматичних умовах можна вирощувати багаті врожаї цих культур. Як наслідок,
незважаючи на тяжкі умови війни, посівні площі під цукровим буряком на сході
СРСР розширилися у 1941–1942 рр. на 2260 тис. га, а за 1943–1944 рр. вони
зросли майже вдвічі.
Всупереч висновкам радянської історіографії, згідно аналізу документів
з’ясовано, що більшість науково-дослідних установ, які не були евакуйовані та
опинились в окупаційній зоні, продовжили свою діяльність (на 1942 р. 11 НДІ в
Києві). Беззаперечним є той факт, що окупаційна влада була зацікавлена у
діяльності наукових установ, розробки яких активно використовувались
нацистами для експлуатації природних багатств, налагодженні ефективної
роботи промисловості та сільського господарства. Усвідомлення обмеженості
застосування своїх наукових кадрів стимулювала окупантів до збереження та
використання радянських фахівців у цій сфері. Тому невипадково було
інституційно оформлено контроль за науковою сферою у вигляді спочатку
Крайового відомства з питань сільськогосподарських досліджень на навчання, а
у 1943 р. у Крайовий дослідний центр з виділенням у ньому окремої групи
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сільськогосподарських досліджень у Києві та з філіалом у Херсоні. При кожній
інституції на громадських засадах були призначені куратори з німецької сторони,
а загальним науковим керуванням опікувався ректор Університету з Геттінгену,
професор, доктор Зоммер. У грудні 1942 р. райхкомісар України Е. Кох,
звертаючись до чиновників апарату управління ввіреної йому території,
наголошував: «Запроваджена фюрером у цій країні цивільна влада має тільки
одну велику мету… передати в розпорядження батьківщини додаткову кількість
продовольчих продуктів, сировини і робочої сили».
Крім економічної та наукової вигоди, існування науково-дослідних
установ надавало можливість ідеологічно впливати на населення. Адже
необхідно було довести, що німецька армія несе не тільки смерть і розруху, а й
веде боротьбу не заради досягнення прагматичних інтересів, а, перш за все,
проти більшовизму, його ідеології, і несе народу України звільнення від гніту та
високу європейську культуру. З іншого боку, якнайшвидше відновлення
цивільного життя на окупованих територіях у всіх його проявах могло стати
яскравим підтвердженням тези про слабкість більшовицького режиму, його
нежиттєздатність і близький крах. Це мало неабияке значення для формування
громадської думки у світі і впливу на радянське суспільство, а відтак – і на
досягнення кінцевої мети війни. Одним із найдієвіших пропагандистських кроків
у цьому контексті стали повідомлення про відкриття наукових та освітніх
закладів. Крім того, такі заходи сприяли заспокоєнню місцевого населення,
здобуттю довіри до німецької адміністрації. Адже кожне повідомлення у пресі
про відновлення чи появу наукових, освітніх чи культурних установ
супроводжувалось вихвалянням окупаційної адміністрації. Беззаперечним є той
факт, що німецькі ідеологи вважали шкідливим надання знань підкореним
народам, розвивати їх науку, але військові реалії корегували дані постулати.
Аналіз діяльності дослідних інституцій демонструє, що вони у своїй роботі
продовжували теми досліджень, що були розпочаті, ще за радянської влади.
Німецькі наукові куратори у своїх звітах із захопленням відмічають
масштабність та розгалуженість наукових пошуків радянської аграрної науки.
Однак, організаційна структура була повністю змінена, вирішивши питання
дублювання наукової тематики. До речі, подібна схема була запозичена
радянськими фахівцями вже під час «відбудови» галузі. В своїх нечисленних
спогадах, вчені, які опинились під окупацією, зазначають, що спілкування з
німецькими колегами при виконанні спільних дослідних завдань ніби знову
повертало їх до «світової науки», чого вони були позбавлені у попередні роки.
Для вчених, що з різних причин опинились на окупованих територіях,
робота у сільськогосподарських дослідних установах була одним з небагатьох
можливих шляхів виживання, пристосувавшись до інших умов життя, але не
припиняючи досліджень, хоча для потреб вже іншої держави. За нашими
підрахунками
лише
професорський
склад
діючих
за
окупації
сільськогосподарських установ становив 22 особи. Однак, варто зазначити, що
кадрова політика окупаційної влади унеможливлювала існування альтернативи
у виборі роботи, тому люди були вимушені працювати на нових господарів на
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будь-яких умовах. Слід звернути увагу, що не вся інтелігенція, задіяна у науковій
сфері, підтримувала нацистську ідеологічну платформу, більшість були
повністю аполітичними. Причини, що спонукали науковців до співпраці з
німцями, були різними. Крім пристосуванства, коли зневірившись у радянській
владі, люди будували своє життя з певними перспективами. Роль додаткового
фактору, що налаштовував на такі дії, було почуття кривди від радянської влади
за заподіяні нею злодіяння. Другою причиною була соціально-економічна –
постійна потреба у фінансових ресурсах, видача за місцем роботи продуктових
пайків, можливість харчування у виробничій їдальні, отримання трудових карток
(арбайтскарток) з відміткою про роботу, що давало шанс уникнути відправки до
Німеччини, – все це змушувало людей триматися роботи, аби якось вижити в
умовах окупації. Крім того, не слід відкидати й ідеалістичне прагнення з
альтруїстичних мотивів прислужитися своїм співгромадянам у важкий для них
час. Психологічні чинники виявились у тому, що під тиском невизначеності в
завтрашньому дні окремі люди, займаючись улюбленою справою, намагалися
отримати певну психологічну розрядку. Отже, для науковців-аграріїв прихід
нових господарів не означав у більшості випадків припинення діяльності,
спустошення матеріальної бази та руйнування закладених дослідів.
З поверненням радянської влади відбудовувалась довоєнна радянська
структура науки. Одним з результатів війни для сільськогосподарської дослідної
справи як організації аграрної науки стало істотне реформування інституційної
бази. Під час і негайно після війни було організовано низку нових структур:
Відділ сільськогосподарських наук при АН УРСР, до складу якого ввійшли
Інститут фізіології сільськогосподарських рослин та агрохімії, Інститут генетики
і селекції, Інститут ентомології та фітопатології, Інститут лісівництва,
Лабораторія ґрунтознавства та Лабораторія машинобудування та проблем
сільськогосподарської механіки. Було реструктуризовано та збільшено мережу
дослідних установ аграрного спрямування (тільки в мережі Наркомзему УРСР
60 установ).
Під час війни відбулися суттєві зміни й у персональному складі науководослідних установ аграрного спрямування: значна кількість вчених-аграріїв була
мобілізована до лав Червоної Армії; частина вчених була евакуйована у східні
регіони Радянського Союзу, частина – з різних об’єктивних та суб’єктивних
причин – опинилася на окупованій ворогом території та після звільнення земель
змушена була емігрувати, побоюючись політичного переслідування. Ми
згадуємо і тих, хто не дожив до Перемоги і поліг від ворожих куль на фронтах,
від каральних органів окупантів через підпільну діяльність, помер від голоду та
нелюдських умов життя. Лише у складі науково-дослідних інституцій системи
Наркомзему УРСР кількість науковців скоротилася на 73,5%. Змінився й
гендерний показник: вдвічі збільшилася відносна присутність жіноцтва в
аграрній науці під час німецької окупації. Пояснює ці зміни не тільки мобілізація
чоловічого населення, але й пріоритет, що надавався при евакуації наукових
інституцій адміністративно-партійному керівництву, професорським кадрам,
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більшість з яких становили чоловіки (серед «захищених» вчених лише 20% були
жінки).
Війна оголила конфлікт радянської влади з суспільством, пропонуючи
варіант співпраці на боці іншої воюючої сторони, а згодом, передбачаючи
розплату за так звану «зраду», спонукала до еміграції, шукаючи притулок у
західноєвропейському світі. Подружжя Савицьких (селекція і генетика
цукрового буряку), Г. Махов (ґрунтознавець), М. Вєтухов (ветеринарний
генетик) та багато інших були викреслені з анналів вітчизняної аграрної науки,
проте заслужено визнані в американському науковому товаристві.
У ході війни було послаблено ідеологічний контроль партапарату над
науковою спільнотою, хоча, як засвідчила історія, не надовго. Потреби війни
переадресували увагу державних чинів з «ідеологічного значення» на негайні
практичні результати наукової роботи. Протягом 1943–1946 рр. практично всі
прохання вчених, звернені до апарата, знаходили фінансову та організаційну
підтримку. Знову, як це було в 1920-ті, вчені запрошувалися на високі пости в
різні державні та партійні відомства в якості радників та експертів. Всі ці події
знаменували серйозні зміни в державній науковій політиці. Одним з
найважливіших наслідків стало руйнування «ізолюючого бар’єру» між
радянськими та західними вченими. Військовий союз із західними країнами
дозволив відновити міжнародні контакти радянських вчених, які почали
згортатися всередині 1930-х і були повністю зруйновані в 1939 р. Обмін
науковими публікаціями, матеріалами та делегаціями був відновлений.
Війна надала нового статусу вченому, змусила владу визнати важливість
науки в цілому та спеціальних знань зокрема. Протягом 1943–1946 рр. держава
відзначила вчених численними нагородами та преміями. У березні 1946 р. уряд
навіть випустив спеціальну постанову, якою надавались значні привілеї для
наукових співробітників дослідних інститутів і викладачів вузів.
Отже, війна є певним викликом людській спільноті, зокрема й науковій,
адже вимагає виключно результативної діяльності у непередбачених, незнаних
до цього обставинах, вона оголює всі проблемні місця в організаційній структурі,
кадрових питаннях, матеріальному забезпеченні, що зазвичай приховує мирне
життя. Друга світова війна внесла суттєві зміни у розвиток наукового
забезпечення аграрного сектору українських земель, тому цей період був
неоднозначним і суперечливим у розвитку сільськогосподарської дослідної
справи, яка однак продовжувала розвиватись. Адже як радянська, так і
нацистська влади використовували дану галузь для кращого освоєння природних
багатств українських земель.
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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА РЕГУЛЯТИВНІ ЗАСАДИ
ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УРСР (1945–1963 рр.)
Необхідність швидкого відновлення народного господарства, зруйнованого
війною, зумовила радянське керівництво повернутися до ідеї репрезентації
аграрної науки у системі АН УРСР. У квітні 1945 р. організовано окремий відділ
сільськогосподарських наук, основним завданням якого стало комплексне
дослідження проблем аграрної галузі, пошук способів раціонального їх
вирішення та практичного впровадження нових методик, засобів і технологій.
Упродовж 1956–1962 рр. аграрні дослідження виконували галузеві науководослідні установи, безпосередньо підпорядковані створеній Українській академії
сільськогосподарських наук. У 1962 р. після ліквідації Академії діяльність
відділу сільськогосподарських наук АН УРСР було відновлено.
Структура відділу сільськогосподарських наук АН УРСР поступово

розширювалася, оскільки існувала потреба вирішення нових важливих завдань.
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Упродовж 1945–1950 рр. науково-дослідні установи відділу здійснили низку
важливих прикладних досліджень для відновлення аграрної галузі країни.
Зокрема, основними результатами стали: селекція стійких сортів зернових
культур; розроблення нової системи живлення рослин; використання фосфорних
добрив; опрацювання нових способів боротьби з буряковим довгоносиком;
удосконалення конструкції бурякозбирального комбайна, конструювання
міцних деталей для сільськогосподарських машин та ін. Водночас у 1948 р.
важливі здобутки, зокрема у галузі генетики та селекції, були знівельовані через
критику вчених відділу сільськогосподарських та біологічних наук під час
серпневої сесії ВАСГНІЛ та розширеного засідання АН УРСР, що відкинули
вітчизняну біологічну науку на кілька десятиріч назад. У результаті було
звільнено з посад низку видатних науковців, зокрема М.М. Гришка,
Л.М. Делоне,
І.М. Полякова,
Д.К. Третьякова,
М.Г. Холодного,
І.І. Шмальгаузена та інших. Згідно з рішеннями серпневої сесії ВАСГНІЛ у
структурі відділу сільськогосподарських наук АН УРСР було сформовано
комісії з рослинництва та тваринництва, основним завданням яких стала
координація галузевих наукових досліджень щодо покращання культивування
різних сортів рослин і виведення нових порід тварин.
Упродовж 1951–1956 рр. перед галузевими науково-дослідними
інститутами АН УРСР було поставлено низку завдань. Зокрема, опрацювання
заходів з підвищення продуктивності сільськогосподарських культур, боротьби
з бур’янами, шкідниками та хворобами; створення нових високопродуктивних
сортів; підвищення продуктивності торфових дерново-підзолистих ґрунтів з
використанням вапна і органічних сумішок; освоєння та попередження
засолення зрошених земель півдня; удосконалення конструювання
сільськогосподарських машин і тракторів; підвищення продуктивності
тваринництва і шляхи зміцнення кормової бази тощо.
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З метою удосконалення наукових досліджень та збагачення аграрного
виробництва новими науковими відкриттями і винаходами у 1956 р. відповідно

до постанови Ради міністрів УРСР створено галузеву Українську академію
сільськогосподарських наук. У структурі Академії науково-методичні функції
належали Відділенням, у межах діяльності яких здійснювали комплексне
виконання наукових програм за основними напрямами аграрної науки упродовж
1956–1962 рр.
Розширення діяльності Академії відбувалось досить ефективно. Важливе
значення надавали розгляду планів впроваджень результатів досліджень у
виробництво, укомплектуванню основного складу Відділень та забезпеченню
науковими кадрами обласних державних сільськогосподарських дослідних
станцій. Вперше в УРСР здійснювали скоординоване планування наукової
діяльності у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах.
У 1961 р. Українська академія сільськогосподарських наук здійснювала
керівництво діяльністю 74 науково-дослідних установ, у тому числі 21 науководослідного інституту, 39 станцій, 9 полів і опорних пунктів, 5 галузевих станцій.
До складу Академії увійшли вищі навчальні заклади – Українська
сільськогосподарська академія і Київський ветеринарний інститут, на основі
яких було створено її Навчальну частину. Отже, для подальшого розвитку
вітчизняної аграрної науки було створено унікальний конгломерат вчених і
освітян, що не мав аналогів у країні.
У наукових установах Української академії сільськогосподарських наук
здійснено вагомі дослідження за різними напрямами аграрної науки. У галузі
ґрунтознавства провідне місце посідало обстеження ґрунтів і складання
ґрунтових карт. У галузі насінництва – створення і впровадження у виробництво
нових високоврожайних сортів зернових культур, цукрових буряків та гібридів
кукурудзи. У галузі землеробства підвищення врожайності основних
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сільськогосподарських культур відбувалось за рахунок удосконалення
структури посівних площ і сівозмін; застосування органічних і мінеральних
добрив, ефективного обробітку ґрунту, засобів захисту рослин та зрошення.
Створено наукові школи професорів М.Г. Городнього, М.О. Зеленського,
С.І. Лебедєва, В.Ф. Пересипкіна.

У галузі тваринництва основну увагу приділено поліпшенню племінної
справи: відтворенню і удосконаленню виведених порід; дослідженню
міжпородного
промислового
схрещування;
започаткуванню
галузі
спеціалізованого м’ясного скотарства; удосконаленню методу штучного
запліднення сільськогосподарських тварин. Позитивних результатів вчені
досягли при дослідженні впливу гетерозису на підвищення м’ясної і молочної
продуктивності худоби. Започатковано наукові школи професорів
М.А. Кравченка, В.В. Нікольського, П.Д. Пшеничного, К.Б. Свєчина.
У галузі механізації та електрифікації сільськогосподарського
виробництва академіком П.М. Василенком закладено основи формування
нового, перспективного напряму землеробської механіки – технології точного
землеробства. Започатковано наукову школу електротехнологій і автоматизації
виробничих процесів у сільському господарстві під керівництвом академіка
І.І. Мартиненка. У галузі лісівництва, гідротехніки і меліорації створено лісові
полезахисні смуги на основі комплексної механізації лісокультурних робіт.
Розроблено заходи проти ерозії ґрунтів, способи осушення боліт закритим
дренажем та відкритими каналами. Засновано наукову школу професора
Б.Й. Логгінова. У галузі економіки і організації сільськогосподарського
виробництва опрацьовано проблеми ціноутворення, нової системи
бухгалтерського обліку, розміщення, спеціалізації та поєднання галузей
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сільського господарства. Членом-кореспондентом І.Н. Романенком створено
наукову школу з проблем інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.
У
1962 р.
через
політичні
чинники
Українську
академію
сільськогосподарських наук було ліквідовано. Необхідність розвивати аграрну
науку у комплексі з біологічними, хімічними та технічними галузями зумовила
потребу відновлення відділу сільськогосподарських наук АН УРСР. Упродовж
1962–1963 рр. відділом сільськогосподарських наук отримано важливі
результати: винайдено антибіотики для лікування рослин, збільшено
урожайність і цукристість цукрових буряків через вплив на процес фотосинтезу,
підвищено урожайність культур шляхом внесення бактеріальних добрив,
створено засоби оброблення насіння, які підвищували стійкість рослин та
збільшували їх продуктивність. Напрям стійкості рослин до погодних умов
розвинули П.А. Власюк, С.П. Дарменко, які, використовуючи солі цинку,
магнію, алюмінію та молібденово-кислий амоній, підвищували морозостійкість
рослин. Закономірності плідності популяцій комах, виявлені С.П. Івановим,
М.М. Левіттом, дозволили ентомологам не лише прогнозувати розвиток
популяцій, але й контролювати їх чисельність, що сприяло підвищенню
урожайності сільськогосподарських культур за рахунок покращання
фітосанітарного стану їх посівів.

Незважаючи на плідні результати дослідної роботи, у квітні 1963 р.
постановою ЦК КПРС відділ сільськогосподарських наук АН УРСР було
розформовано, а наукова робота в аграрній галузі координувалася Міністерством
сільського господарства УРСР. Однак, у системі АН УРСР продовжувалися
галузеві дослідження за окремими напрямами: сільськогосподарська
мікробіологія, біохімія, генетика рослинних і тваринних організмів, фізіологія
рослин та ін.
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Коваленко Світлана Дмитрівна,
завідувач сектору наукової
бібліографії та біографістики
Інституту історії аграрної науки,
освіти і техніки ННСГБ НААН,
кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник

ПІВДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕСОЮЗНОЇ АКАДЕМІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА
(1969–1990 РР.): ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ
ЗДОБУТКИ
Працюючи з 2001 р. Інститут історії
аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН
на чолі з академіком В.А. Вергуновим займається
вивченням проблем з історії аграрної науки і
техніки.
Результати
наукових
досягнень
відображені у 13-ти ексклюзивних серіях,
затверджених НААН. На сьогодні побачило світ
360 наукових видань. Серед широкого спектру
досліджуваних проблем важливості набуло
вивчення діяльності Південного відділення
Всесоюзної академії сільськогосподарських наук
імені В.І. Леніна (ПВ ВАСГНІЛ) упродовж 1969–
1990 рр. Це дослідження сьогодні є надзвичайно
актуальним, оскільки дозволяє реконструювати
«Південне відділення
процес інституалізації та академізації вітчизняної
ВАСГНІЛ (1969–1990):
аграрної науки, з’ясувати її особливості у
збірка документів і
контексті розвитку природничих досліджень для
матеріалів»
потреб сільськогосподарського виробництва
(2011 рік видання)
означеного періоду.
В арсеналі наукової продукції ННСГБ НААН є збірка документів та
матеріалів «Південне відділення ВАСГНІЛ (1969–1990)», укладена
співробітниками Інституту, що вийшла у серії «Аграрна наука України в особах,
документах, бібліографії» (кн. 47) у 2011 р. Однак дослідження періоду
функціонування цієї інституції триває... Передумови створення ПВ ВАСГНІЛ
свідчать про поступовий шлях у вирішенні цього питання, що безпосередньо
пов’язаний із соціально-економічними та політичними процесами в країні
наприкінці 60-х рр. ХХ ст.
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Сприятливі для розвитку аграрної науки і виробництва 50-ті рр. минулого
століття змінилися кризою загальносоюзного значення, яка набула стрімкого
загострення. У цій ситуації, що набула затяжного характеру, важливою віхою в
історії розвитку сільського господарства став березневий 1965 р. Пленум ЦК
КПРС. У ході його проведення було прийнято серйозні рішення щодо галузевих
покращень, оскільки було запропоновано програму прискореного розвитку
(закупка с.-г. машин і тракторів, урегулювання цін на с.-г. техніку тощо).
Результати покращення стали відчутними. Однак, поступово темпи виробництва
почали знову знижуватися, імпорт продовольства зростати, село занепадати, а
сільська праця все більше знецінюватися. Назріла потреба подолання знову
зростаючої кризової ситуації в галузі сільського господарства СРСР. Серед ряду
потрібних для перебудови урядових настанов і рішень, було прийнято створити
регіональні відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені
В.І. Леніна.
Відновлення
вітчизняного
центру
управління
сільськогосподарською наукою у вигляді Південного відділення ВАСГНІЛ як
центру розвитку сільськогосподарської науки відбулося в 1969 р. Так, відповідно
до постанови Ради Міністрів (РМ) УРСР від 5 січня 1970 р. № 1 на виконання
постанови РМ УРСР від 12 січня 1969 р. № 943 було створено Південне
відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна (ПВ
ВАСГНІЛ). Отже, на чергові переміни ведення галузевого дослідництва для
індустріалізації аграрного сектору в УРСР, що розвивалася, очікували п’ять
років.
Робота ПВ ВАСГНІЛ здійснювалася секціями й проблемними
координаційно-методичними комісіями у його складі для потреб Української
РСР та Молдавської РСР. Враховуючи те, що при створенні регіональних
відділень ВАСГНІЛ як головне завдання – ставилося здійснення не
адміністративно-господарського,
а
науково-методичного
керівництва
діяльністю науково-дослідних установ. ПВ ВАСГНІЛ всю свою роботу
проводило у напрямку широкого залучення до цієї справи провідних учених. На
початковому етапі роботи рішенням Президії ВАСГНІЛ було призначено
Організаційне бюро ПВ ВАСГНІЛ у складі В.Ф. Пересипкіна (голови),

В.Ф. Пересипкін
(1914–2004 рр.)

Й.А. Даниленко
(1903–1980 рр.)

І.І. Лукінов
(1927–2004 рр.)
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В.М. Ремесло

(1907–1983 рр.)

Й.А. Даниленка, П.А. Дмитренка, В.Ф. Зубенка, І.І. Лукінова, М.Ф. Лупашку,
І.І. Мартиненка, П.С. Пастернака, В.М. Ремесла, З.С. Скородинського.
Також було сформовано мережу, підвідомчих ПВ ВАСГНІЛ науководослідних інститутів. Міністерство сільського господарства УРСР було
зобов’язано передати в безпосереднє підпорядкування ПВ ВАСГНІЛ 19 науководослідних інститутів і Центральну наукову сільськогосподарську бібліотеку.
Фонди матеріально-технічного постачання і фінансування Держплан УРСР
передав до Держплану СРСР. Крім цих наукових установ, у республіці діяло –
7 інститутів, що знаходилися у віданні ряду союзних і республіканських
міністерств, 4 інститути, що підпорядковані безпосередньо ВАСГНІЛ.
Перша Президія ПВ ВАСГНІЛ, обрана на загальних зборах вчених ПВ
ВАСГНІЛ 15 серпня 1972 р., складалася з 17 осіб, з них 13 представляли науку й
виробництво Української РСР, 4 – науку й виробництво Молдавської РСР. У
числі членів президії – два академіки ВАСГНІЛ, один академік ВАСГНІЛ і АН
УРСР, 7 членів-кореспондентів ВАСГНІЛ і один член-кореспондент Академії
наук Молдавської РСР, два заступники міністрів сільського господарства
Української й Молдавської РСР, один заступник міністра радгоспів УРСР, вісім
членів Президії – директора науково-дослідних інститутів, один – ректор
Української сільськогосподарської академії. За період існування ПВ ВАСГНІЛ
особовий склад його Президії, як й інших структурних складових змінювався.
Головами Президії у різні роки були М.В. Кузьменко (1972–1979),
Г.О. Богданов (1979–1987) і О.О. Созінов (1987–1990).

М.В. Кузьменко
(1972–1979 рр.)

Г.О. Богданов
(1979–1987 рр.)

О.О. Созінов
(1987–1990 рр.)

На початку діяльності було створено п’ять секцій: агрономії, лісівництва,
тваринництва і ветеринарії, механізації та електрифікації, економіки й
організації сільського господарства. Згодом організували секцію зведеного
планування і координації науково-дослідних робіт, а до завдань, які мала
вирішувати секція лісівництва, додали питання гідротехніки і меліорації.
Проблемних комісій діяло 39, у тому числі із землеробства й рослинництва – 21,
тваринництва й ветеринарії – 6, механізації й електрифікації сільського
господарства – 6, економіки й організації сільського господарства – 6. До складу
координаційно-методичних комісій входили провідні вчені, а також фахівці
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сільськогосподарських органів. Так, комісію із проблеми «Підвищення
врожайності, поліпшення якості й збільшення виробництва зернових культур»
очолював академік В.М. Ремесло; «Підвищення врожайності, покращання якості
й збільшення виробництва кукурудзи» – член-кореспондент ВАСГНІЛ
Д.С. Філев; «Збільшення виробництва, поліпшення якості молока та м’яса
яловичини» – член-кореспондент ВАСГНІЛ Ф.Ф. Эйснер; «Збільшення
виробництва вовни й баранини та поліпшення їхньої якості» – академік
Л.К. Гребінь та ін.
Діяльність координаційно-методичних комісій
регламентувалася спеціально розробленим положенням, а засідання
проводилися не рідше одного разу в рік. На засіданнях підводили підсумки,
давали оцінки дослідженням, а також розглядали план наукових експериментів
на майбутній рік.
За перші роки своєї діяльності ПВ ВАСГНІЛ покращило контроль за
роботою науково-дослідних інститутів і методичне керівництво ними, а також
планування і координацію наукових досліджень з питань сільського
господарства в УРСР, провело певну роботу щодо зміцнення матеріальнотехнічної бази інститутів і дослідних господарств. Однак, на цьому шляху
виникли певні труднощі. Справа в тому, що у зв’язку з переходом науководослідних інститутів на союзний бюджет у їх фінансуванні постало чимало
труднощів. З метою покращення організації, а також забезпечення більшої
маневреності фінансів і матеріальних ресурсів оргкомітет Південного відділення
звернувся до ВАСГНІЛ з пропозицією передати фінансування і матеріальнотехнічне постачання ПВ ВАСГНІЛ разом з підпорядкованими йому науководослідними установами з Міністерства сільського господарства СРСР і
ВАСГНІЛ до Ради Міністрів Української РСР. Було розроблено проект
постанови щодо вирішення цього питання. Однак лише через декілька років ЦК
КПРС і РМ СРСР його погодили й затвердили у постанові від 26 серпня 1976 р.
№ 703
«Про
заходи
по
дальшому
підвищенню
ефективності
сільськогосподарської науки і зміцненню її зв’язку з виробництвом». У цьому
зв’язку уряд УРСР відмічав дедалі важливіше значення науки у прискоренні
розвитку сільськогосподарського виробництва і переведенні його на сучасну
індустріальну основу в світлі завдань, висунутих XXV з’їздом КПРС.
Таким чином, у процесі дослідження з’ясовано, що серед основних функцій,
здійснюваних ПВ ВАСГНІЛ, були наступні: визначення пріоритетних напрямів
розвитку аграрної науки і науково-технічного прогресу в її галузях; здійснення в
установленому порядку фінансування теоретичних і пріоритетних прикладних
досліджень згідно договорів з науковими установами; капітального будівництва
об’єктів науково-дослідних установ; розробка високоефективних технологій
виробництва продовольчих товарів, нових видів харчової продукції, системи
захисту рослин і тварин; виведення нових сортів, гібридів рослин, порід і ліній
тварин; розробка і реалізація державних, галузевих і міжгалузевих науковотехнічних програм для вирішенням основних соціальних, економічних,
технологічних та інших проблем сільськогосподарського виробництва;
здійснення науково-методичного керівництва науковими установами і вузами
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аграрної сфери; зміцнення співпраці з Академією наук УРСР, міністерствами і
відомствами країни з питань організації спільних наукових досліджень;
налагодження і зміцнення науково-технічних зв’язків із іноземними академіями,
університетами, науково-дослідними й іншими установами; здійснення
підготовки наукових кадрів та участь у підготовці фахівців для різних галузей
сільського господарства тощо.
Під керівництвом Відділення скликалися сесії, наукові конференції з
актуальних проблем науки, видавалися наукові журнали і збірки праць.
Повноваження ПВ ВАСГНІЛ були значно розширенні постановою РМ
УРСР від 21 березня 1977 р. «Питання Південного відділення Всесоюзної
академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна». Відповідно до цього
документу Відділенню надавалася можливість: затверджувати структуру і штати
апарату управління підвідомчих підприємств, організацій і установ в межах
встановленого плану роботи й граничних асигнувань на утримання апарату
управління; проводити виплату премій працівникам підприємств і організацій за
виконання важливих завдань; створювати і використовувати відповідно до
діючих положень резерв для надання тимчасової фінансової допомоги
підприємствам і організаціям, а також резерв фонду заробітної плати з
госпрозрахункової діяльності в розмірі до 2 %; затверджувати титульні списки
новобудов і перехідних будов виробничого і невиробничого призначення
підвідомчих Відділенню підприємств, організацій і установ; регулювати за
необхідністю протягом року плани фінансування капітальних вкладень на їх
будівництво; переводити діючі й відносити заново створювані підприємства,
організації і установи з однієї групи (категорії) з оплаті праці керівних,
інженерно-технічних працівників і службовців в іншу в зв’язку зі зміною обсягу
їх виробництва (роботи), а також утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати
ці підприємства, організації і установи в межах встановлених Відділенню планів
щодо праці і граничних асигнувань на утримання апарату управління і за
погодженням із Міністерством фінансів УРСР; голові Президії ПВ ВАСГНІЛ
дозволялося встановлювати працівникам апарату Президії, підвідомчих
підприємств, організацій і установ у межах виділеного Відділенню фонду
персональних надбавок до посадових окладів персональні оклади в розмірі до
350 крб. на місяць незалежно від розмірів посадових окладів.
Статут ПВ ВАСГНІЛ від 1981 р. остаточно закріпив основні положення
його діяльності. Згідно з цим документом Південне відділення Всесоюзної
ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора академії
сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна – науково-методичний і
координаційний центр з керівництва науковими дослідженнями з
найважливіших проблем сільського господарства в Українській РСР і
Молдавській РСР. Воно об’єднувало дійсних членів (академіків) і членівкореспондентів ВАСГНІЛ, що вели наукові дослідження з найважливіших
проблем сільського, водного і лісового господарства в наукових установах і
сільськогосподарських ВНЗ, розташованих в Українській і Молдавській РСР.
Відділення підпорядковувалося Президії ВАСГНІЛ і Раді Міністрів Української
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і Молдавської РСР і фінансувалося з бюджету Української РСР окремим рядком.
Плани досліджень з сільськогосподарських проблем установ, що працювали в
регіоні, узгоджувалися з ПВ ВАСГНІЛ усіма науковими установами, незалежно
від їх відомчої підлеглості. Силами науково-дослідних установ, дослідновиробничих і експериментальних господарств та інших підприємств й
організацій відділення розробляло найбільш актуальні проблеми в області
землеробства і рослинництва, селекції і насінництва, захисту рослин від
шкідників, хвороб і бур’янів; меліорації земель і агролісомеліорації;
тваринництва і ветеринарії; механізації і електрифікації сільського господарства;
економіки і організації сільськогосподарського виробництва; вивчало питання
концентрації і спеціалізації виробництва на базі міжгосподарської кооперації і
агропромислової інтеграції; всіляко сприяло швидкому впровадженню в
сільськогосподарське виробництво досягнень науки і передової практики;
здійснювало в установленому порядку підготовку кадрів науковців; брало участь
в заходах по підвищенню кваліфікації фахівців сільського господарства, в
розробці пропозицій з розвитку і розміщення сільськогосподарського
виробництва Українською РСР і Молдавською РСР.
Після проголошення суверенітету Україною з метою усунення відомчих
бар’єрів між науково-дослідними установами аграрного профілю, створення
умов для технологічного завершення наукових розробок, комплексного підходу
до наукового забезпечення всіх галузей АПК відповідно до постанови РМ УРСР
№ 279 від 22 вересня 1990 р. на базі ПВ ВАСГНІЛ було засновано Українську
академію аграрних наук (УААН) – науково-методичний і координаційний центр
з розв’язання навчальних аграрних проблем в Україні. Заснування УААН
відбулося через те, що ПВ ВАСГНІЛ і центри наукового забезпечення при
агропромислових формуваннях областей здійснювали слабкий вплив на
прискорення науково-технічного прогресу в сільському господарстві та в
переробних галузях промисловості. Рівень досліджень у багатьох наукових
установах республіки не відповідав вимогам динамічного розвитку галузей
промислового комплексу та «… виходячи з положень Декларації про суверенітет
України…».
Вищевказана постанова встановила чисельність дійсних членів (академіків)
у кількості 25 осіб і такої самої кількості членів-кореспондентів. До них додалися
12 академіків та 20 членів-кореспондентів ВАСГНІЛ, які на той час постійно
працювали у наукових установах і вищих навчальних закладах України. До
створення УААН аграрні наукові установи були розпорошені у 14 міністерствах
і відомствах.
Отже, впродовж понад двох десятирічь минулого століття діяло і
наповнювало аграрну науку й практику УРСР новими здобутками Південне
відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна (ПВ
ВАСГНІЛ). Як регіональний науково-організаційний і методичний центр
розвитку сільськогосподарських наук в Українській РСР та Молдавській РСР,
воно назавжди залишиться в аналах галузевої історії завдяки своїм цінним
досягненням в ім’я прийдешніх поколінь.
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Татарчук Людмила Михайлівна,
заступник директора
з науково-інформаційної та
бібліотечної роботи ННСГБ НААН,
кандидат історичних наук

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
В РОКИ ДЕРЖАВНОСТІ
Національна академія аграрних наук (НААН) в різних статусах і під різними
назвами існує з 1918 р . Предтечою її появи як вже відомо стало утворення в
складі
Міністерства
земельних
прав
Комітетів:
Вченого;
2) Сільськогосподарської освіти, засвідченого відповідним наказом Міністра
В. Леонтовича від 1 листопада 1918 р. Першим головою був призначений академік
В.І. Вернадський. Відтоді її діяльність спрямовувалася на вирішення двох

основних завдань: 1) як краще використати існуючі наукові здобутки для
подальшого розвитку сільського господарства України; 2) яким чином швидко і
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ґрунтовно розвинути в Україні маловивчені науки, що повинні дати максимальні
результати.
З об’єктивних і суб’єктивних причин у своєму розвитку вона пройшла досить
складний шлях: вона часто зазнавала серйозних кадрових і структурних змін.

З метою створення належних умов для технологічного завершення наукових
розробок, комплексного підходу до наукового забезпечення всіх галузей АПК
Постановою Ради Міністрів УРСР № 279 від 22 вересня 1990 р. було засновано
Українську академію аграрних наук (УААН) як науково-методичний і
координаційний центр розв’язання аграрних проблем в Україні. До її створення
аграрні наукові установи були розпорошені у 14 міністерствах і відомствах. Ця
постанова встановила чисельність дійсних членів (академіків) у кількості 25 осіб і
такої самої кількості членів-кореспондентів. До цієї кількості додались 12 академіків
та 20 членів-кореспондентів ВАСГНІЛ, які на той час постійно працювали у
наукових установах і ВНЗ України. За часи державності організаційна структура
академії постійно вдосконалювалася з метою підвищення рівня управління
аграрною наукою, поліпшення координації досліджень та їхнього методичного
забезпечення. Так, у 1996 р. було створено науково-методичні центри, а
починаючи від 1998 р., для дієвого впливу аграрної науки на розвиток галузі
організовано регіональні центри наукового забезпечення агропромислового
виробництва.
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6 січня 2010 р. № 8/2010 Академії було надано статус національної. Як
зазначалося в Указі Президента України «… ураховуючи провідну роль Української
академії аграрних наук у науковому забезпеченні розвитку агропромислового
комплексу, значний внесок у підготовку наукових працівників, а також міжнародне
визнання результатів діяльності…».

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р.
№ 279-р «Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та
науки» НААН вступила у новий етап свого організаційного реформування, взявши
за основу напрацювання 30-х рр. минулого століття. Кінцевою метою
організаційних змін, відповідно до рішення Президії НААН від 18 травня 2011 р.
(протокол № 10) стало створення семи зональних науково-інноваційних центрів:

Нині НААН є провідним центром наукового забезпечення розвитку галузей
агропромислового комплексу держави. Це – самоврядна наукова організація, яка
структурно розділена на 6 галузевих відділень: 1) землеробства, меліорації і
механізації; 2) рослинництва; 3) ветеринарної медицини, 4) зоотехнії; 5) аграрної
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економіки і продовольства та 6) наукового забезпечення інноваційного розвитку,
до якого входить і Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН.
До складу Академії входять 10 Національних наукових центрів,
30 інститутів, 11 дослідних станцій, Біосферний заповідник «Асканія-Нова»
ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека,
Державне видавництво «Аграрна наука» та ін. Мережа наукових установ НААН
складається з 184 підприємств, установ та організацій, зокрема 33 дослідні
станції, два науково-дослідних центра, два торгових дома, два наукововиробничих центрів, 143 державних підприємств дослідних господарств та ін. У
системі НААН працюють близько 19,4 тис. осіб, з яких у наукових установах
понад 7,6 тис., серед них наукових працівників біля 4 тис., серед яких
368 докторів і 1559 кандидатів наук.
У складі Академії на початок 2018 р. налічується 104 дійсних члени
(академіки) і 109 членів-кореспондентів, 41 іноземний і 24 почесних члени –
провідні вчені аграрного профілю.
Вченими НААН у рамках виконання фундаментальних наукових
досліджень досліджуються закономірності формування агроландшафтів,
способи раціонального використання природних ресурсів; розробляються
наукові основи управління продуктивним потенціалом агросистем; вивчаються
геноми рослин і тварин; закономірності формування і реалізації продуктивних
ознак сільськогосподарських тварин під впливом генетичних і паратипових
факторів; особливості процесів живлення та обміну речовин у
високопродуктивних генотипів тварин; вивчають еволюційні екогеографічні та
епізоотологічні закономірності циркуляції збудників інфекційних захворювань
тварин; використовуються новітні методи для створення нових
високопродуктивних рослин і тварин із цінними для людини господарськими
властивостями; удосконалюються теоретичні основи породоутворення і селекції,
онтогенетичного розвитку тварин; наукові основи підвищення надійності
сільськогосподарської техніки; розробляються новітні технології отримання
високоякісних харчових продуктів, необхідних для забезпечення здоров’я нації;
здійснюється науково-методологічне забезпечення механізмів реалізації сталого
розвитку сільських територій, розробляються основи інвестиційноінноваційного розвитку наукоємної аграрної сфери.
Щодо прикладних досліджень, то вони спрямовані на розроблення й
удосконалення механізмів реалізації земельної реформи та запровадження
ринку землі в Україні; новітні технологій з охорони, відтворення і підвищення
родючості ґрунтів; технічних засобів екологобезпечного використання водних
ресурсів; наукоємних технологій виробництва органічної рослинницької
продукції; ресурсоощадних технологій виробництва і глибокої переробки
продукції рослинництва й тваринництва; вдосконалення існуючих генотипів
тварин;
методів
контролю
безпечності
тваринницької
продукції;
високоефективних засобів діагностики, профілактики та лікування хвороб;
технологічних процесів і технічних засобів застосування наноматеріалів та
нанопрепаратів для технічного обслуговування, ремонту техніки й відновлення
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деталей сільськогосподарських машин та обладнання; нормативно-методичного
забезпечення інноваційного розвитку галузей агропромислового комплексу
тощо
Реалізація міжнародної співпраці установ НААН здійснюється за
напрямами: формування спільних науково-технічних програм, здобуття грантів,
залучення аграрного бізнесу до комерціалізації завершених наукових розробок
та ін. Установи Академії співпрацюють з організаціями та фірмами понад 60
країн Європи і світу. Кількісним показником договірної практики є щорічні
виконувані проекти, біля 300 грантів від європейських і 25-30 – від світових
міжнародних центрів. Щороку в міжнародних презентаційних заходах беруть
участь 250-300 вчених, стажуванням у провідних міжнародних наукових центрах
охоплено понад 40 осіб.
Наукове співробітництво налагоджено з академіями Латвії, Литви, Білорусі,
Молдови, Чехії, Угорщини, Грузії; академіями Китаю, зокрема: Китайською,
Пекінською, Сінцьзяньською, Цзілінською, Хейлунцзянською, Шандуньською,
Ляонінською. Академія та її провідні учені є членами міжнародних організацій,
що охоплюють понад 100 європейських та світових міжнародних організацій,
центрів, товариств, асоціацій тощо. Серед них: Міжнародна комісія з іригації і
дренажу (ICID); Міжнародний центр досліджень з обробітку ґрунту (ISTRO);
Міжнародний союз ґрунтознавців (IUSS), Європейське товариство з охорони
ґрунтів (ESSC); Європейська організація з молекулярної біології (ЕМВО);
Міжнародне протиепізоотичне бюро (ОІЕ); Європейська та Середземноморська
організації з карантину та захисту рослин (ЄОКЗР); Міжнародне об’єднання –
Асоціація інженерів (SAEC); Європейська асоціація з досліджень у галузі
селекції рослин (EUCARPIA); Міжнародний центр покращання кукурудзи і
пшениці (CIMMYT); Міжнародне товариство генетики тварин (ISAG);
Міжнародна федерація асоціацій з біобезпеки (IFBA); Міжнародна організація із
стандартизації (ISO); Міжнародна організація з питань продовольства та
сільського господарства при ООН (FAO); Європейська міжурядова організація
співробітництва у сфері науково-технічних досліджень (COST); Міжнародна
служба з питань національних сільськогосподарських досліджень (ISNAR);
Міжнародний інститут генетичних ресурсів рослин (IPGRI); Міжнародна
асоціація аквакультури (NACEE) та інші.
Підписані й діють Меморандуми взаєморозуміння з питань розвитку
сільськогосподарських досліджень з найбільш «потужними» аграрними
компаніями світу: «Монсанто», «Піонер», «Сингента», насіннєвою компанією
№ 1 в Європі і № 4 у світі – Лімагрейн.
У НААН функціонують 11 наукових об’єктів, які мають статус
національного надбання. Це банки штамів мікроорганізмів ґрунтових та для
потреб ветеринарної медицини, генетичних ресурсів рослин України,
генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин, моноспецифічних
імунодіагностикумів, колекції культур клітин для ветеринарної медицини і
біотехнології, збудників інфекційних хвороб тварин, колекція тварин зоопарку,
колекції видань. Серед яких і Фонд видань, випущених у XIX ст. з
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сільськогосподарської тематики Національної наукової сільськогосподарської
бібліотеки, який Розпорядженням КМУ N1038-р від 3 вересня 2009 р. віднесений
до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.
Упродовж 1990–1996 рр. академію очолював академік НАН України, РАСГН
та НААН Олексій Олексійович Созінов, а протягом 1996–2011 рр. – академік
НААН Михайло Васильович Зубець. Потім очільниками ставали академіки НААН
Микола Дмитрович Безуглий (2011–2012) та Василь Флорович Петриченко (2013).
Від серпня 2014 р. відповідно до рішення Загальних зборів НААН президентом
академії обрано академіка НААН Ярослав Михайлович Гадзало.

Національна академія аграрних наук України (далі – Академія) покликана
забезпечити розроблення засад державної наукової і науково-технічної політики
у сфері розвитку агропромислового комплексу, використання природних
ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, соціального
розвитку сільських територій.
Стратегія її діяльності і розвитку аграрної науки формується відповідно до
положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Програми дій Уряду та
Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських
територій на 2015–2020 рр., Пріоритетних завдань аграрної науки України на
2016–2020 рр., Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
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На новому етапі розвитку НААН має відповідний науковий потенціал із
поєднанням досвіду й ініціатив молоді й пріоритетним є поглиблене поєднання
науки з виробництвом. Відповідно до державного замовлення у 32 наукових
установах Академії, у число яких входить і ННСГБ НААН, здійснюється
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації із 53 спеціальностей 6 галузей
науки шляхом навчання в аспірантурі. Докторантура функціонує при
16 наукових установах, підготовка докторантів ведеться з 17 спеціальностей.
Підводячи підсумки діяльності НААН щодо організації розвитку
вітчизняного агропромислового виробництва впродовж всього століття варто
зазначити, що вона прагне якомога якісніше й повніше виконувати свою високу
суспільну, наукову і культурно-освітню місію, сприяти піднесенню України до
рівня розвинутих європейських держав, зокрема в частині, що стосується
провідного сектору економіки – сільського господарства.
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Чернова Наталія Федорівна,
Верховна Рада України
(патронатна служба),
кандидат історичних наук

ВНЕСОК АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО У СТАНОВЛЕННЯ І
РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Через десятиліття після смерті Вернадського,
характер його наукової та організаторської
роботи,
пронизаний
синтезом
знань
і
новаторства, представляє особливий інтерес.
Сьогодні ми з усією ясністю розуміємо, який
безмежний простір наукового генія Вернадського
долає час і проникає у свідомість нинішнього
покоління.
Степанов К.А.

Огляд
життєвого
шляху
В.І. Вернадського, насиченого подіями,
науковими пошуками, невтомною творчою
працею,
викладацькою
та
науковоорганізаційною роботою, участю в створенні
наукових установ і товариств, суспільнополітичною діяльністю, дозволив зрозуміти
не лише ті фактори, що знаходяться на
поверхні, але віднайти й ті латентні зв’язки,
які визначили його єдність з Україною,
проаналізувати причини та наслідки його
громадянської позиції та його вплив на
історичні події, виявити системні прояви
наукового світогляду В.І. Вернадського як
основоположника Української академії наук,
Сільськогосподарського наукового комітету,
тобто особистості, яка, без перебільшення,
накреслила шлях національної науки і освіти
в XX ст.
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Портрети В.І. Вернадського

Доречно
зазначити,
що
гуманістично-філософські
погляди
В.І. Вернадського сформувались ще на Слобожанщині під впливом саме
української культури. Адже особливий і яскравий етап життя В.І.Вернадського
пов’язаний саме з Україною. Він по-особливому любив батьківщину своїх
предків. Його прадід – козак Запорізької Січі – воював під знаменами Богдана
Хмельницького, потім був шанованим священиком на Чернігівщині, а дід –
відомим військовим лікарем. Звідси – джерела його високої духовності. Вчений
вважав, що сенс гуманістичного ідеалу в тому, щоб віддати життя людям, а в
кінці життєвого шляху сказати: «Я зробив усе, що міг. Не завдав нікому біди. Я
постарався, щоб після моєї смерті на моє місце стало багато саме таких». Ще в
молодості він глибоко замислювався про можливість безсмертя особи, про
пізнання суті Всесвіту. З такої позиції В.І. Вернадський протягом значного
відрізку життя і розробляє концепцію ноосфери, що стала наразі основою нової
системи поглядів − антропокосмоцентризму.
Світогляд В.І. Вернадського як майбутнього вченого визначився у роки
навчання на фізико-математичному факультеті Санкт-Петербурзького
університету під впливом талановитих вчених-педагогів в галузі
природознавства
В.В. Докучаєва,
Д.І. Менделєєва,
І.М. Сєченова,
А.М. Бекетова,
А.М. Бутлерова,
О.І. Воєйкова,
О.С. Фамінцина,
М.О. Меншуткіна, О.М. Вагнера, М.П. Вагнера та інших. Особливу роль у
розвитку наукових інтересів В.І. Вернадського зіграв В.В. Докучаєв – засновник
ґрунтознавства,
який
здійснив
важливий
внесок
у
розвиток
сільськогосподарської дослідної справи як Росії, так й України.
Початок формування природничих ідей
в галузі динамічної мінералогії та
кристалографії майбутнього засновника
хіміко-генетичного вивчення мінералів, а
також одного із зачинателів теорії
морфолого-генетичного
ґрунтознавства
В.І. Вернадського
припадає
на
час
польового ґрунто-геологічного вивчення
ландшафтів Полтавщини в експедиціях
В.В. Докучаєва, зокрема досліджень ґрунтів
Кременчуцького
повіту
Полтавської
губернії на замовлення Полтавського
губернського земства. Саме тоді було
зосереджено увагу вченого на біологічному
факторі ґрунтоутворення в Степу, на ролі
Ґрунтова карта Полтавської
живої речовини та удосконаленні методик
губернії (1898 р.)
дослідження ґрунтів.
Крім складання карти Кременчуцького
повіту, В.І. Вернадський зібрав 422 зразки ґрунтів і 36 зразків його гірських
порід. Узагальнивши їх, він
звернув увагу на біологічний фактор
ґрунтоутворення, на ролі в цьому процесі живої речовини та продуктів її
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життєдіяльності. Як він зазначав: «Ми отримали в науці низку спостережень та
досягнень, які вказують на величезне значення організмів у земній корі, зокрема,
у хімічних її процесах, які давно заслуговують систематичної звідної і наукової

Обстеження ґрунтів в складі Полтавської експедиції у 1889–1894 рр.
(за матеріалами Полтавського краєзнавчого музею)

обробки з точки зору загального прояву властивостей живого…».
Науки, наукові концепції і напрями, до яких був причетний
В.І. Вернадський можна розділити на дві великі групи. До першої належать ті,
які були створені виключно завдяки його зусиллям, або в створенні яких він брав
безпосередню участь. До другої групи належать науки і наукові напрями, в
створенні яких вчений не брав безпосередньої участі, але вніс свій певний вклад
в їх розробку і розвиток. Основними напрямами наукових досліджень
В.І. Вернадського були мінералогії, геохімія та біогеохімія, а також біосфера,
ноосфера та радіогеологія. У всіх цих дисциплінах учений здійснив
фундаментальні відкриття, досяг важливих успіхів та сприяв розвитку цих наук.
Ідеї В.І. Вернадського основувалися на засадах передових світових тенденцій у
розвитку наукового знання. Більшість його наукових постулатів випереджало
свій час. Праці з ґрунтознавства становлять незначний відсоток у науковій
спадщині вченого, їх варто віднести до зазначеної другої групи наук, але
отримані ним результати досліджень ґрунту стали тією основою, яка дала змогу
по новому розвинути уявлення про ґрунт, його місце і значення у біосфері і
ноосфері.
Заслуга В.І. Вернадського полягає в розвитку вчення про біосферу.
Системний підхід при вивченні мінералоутворення і кругообігу хімічних
елементів Землі в результаті її еволюції, започаткуванню якого значною мірою
сприяли класичні роботи В.В. Докучаєва з ґрунтознавства та власні ґрунтознавчі
дослідження, спонукав В.І. Вернадського до вивчення і виявлення ролі живої
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речовини, життя у формуванні цих геологічних процесів. Його зусиллями
створюються вчення про біосферу, основи біогеохімії, наголошується на
необхідності розвитку уявлень про ноосферу як принципово новий етап еволюції
на нашій планеті, що розпочинається з розвитком людської цивілізації.
Заснована В.І. Вернадським біогеохімія,
вчення про біосферу та ноосферу, крім
теоретичного, мають значний практичний
результат – зокрема, є корисними для розвитку
сільського
господарства,
розв’язання
екологічних проблем. У сучасних умовах, коли
глобальні погіршення екологічних властивостей
компонентів природи сягнули критичних
масштабів, ноосферна парадигма розвитку,
основана
на
ідеях
В.І. Вернадського,
трансформувалася
в
поняття
сталого
(збалансованого) розвитку, що має три складові:
економічне зростання, соціальний розвиток,
охорона і збереження довкілля. В системі
глобальних дій масштабне запровадження
природного землеробства є пріоритетною
ноосферною метою.
В.В. Докучаєв
Маємо дуже велике значення еволюційного
(1846–1903)
вчення В.І. Вернадського про ноосферу з точки
зору сучасних викликів існування суспільства, а також розв’язання проблеми
загальнонаціональної та загальноцивілізаційної вагомості – запровадження
природного, або органічного, землеробства. Закладені В.І. Вернадським наукові
основи якісно нової форми організованості біосфери, що виникає при взаємодії
суспільства і природи в результаті творчої діяльності людини, – ноосфери, є тим
базисом, на якому повинна формуватися стратегія запровадження природного
землеробства не тільки в Україні, а і у всьому світі. Суть її полягає в тому, щоб
об’єднати сталий розвиток, ноосферні трансформації та природне землеробство
і цим вивести останнє на рівень найбільш масштабних проблем існування та
розвитку цивілізації. Бо саме природне землеробство може врятувати ґрунти
планети, а значить і біосферу, а з нею – і саме людство. В Україні розроблені
теоретичні і практичні основи системи органічного землеробства які базуються
на технологічних прийомах: 1) структура посівних площ з врахуванням
біологічних особливостей культур, перспективи постійного вдосконалення
ґрунту, 2) мілкий обробіток ґрунту, 3) оптимізація живлення рослин, 4)
використання сидеральних культур тощо. Створені й функціонують перші
науково-виробничі центри цього напряму – Придніпровський центр природного
землеробства ім. М. Руденка, центр органічного землеробства «Полтава-органік»
в Полтавській державній аграрній академії. Практичне використання системи
органічного землеробства досягло значних результатів у Приватному
підприємстві «Агроекологія» в Шишацькому районі Полтавської області на чолі
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з С.С. Антонцем.
Повноваження здійснення наукового забезпечення
виробництва та обігу органічної продукції (сировини) відповідно до Закону
України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини» покладені на Національну академію аграрних наук України.
В.І. Вернадський був і залишається геніальним ученим, внесок якого в
розвиток різних наукових напрямів як у галузі природничих, так і
соціогуманітарних наук важко переоцінити. Видатні наукові досягнення,
широчінь світогляду та різноманітність наукових відкриттів та вчень

Результати практичного використання системи органічного землеробства
в ПП «Агроекологія» на чолі з С.С. Антонцем
(Полтавська обл., Шишацький р-н)

В.І. Вернадського не мають рівних собі в сучасному науковому просторі.
Вивчення величезної наукової спадщини вченого й нині є актуальним для історії
та методології науки, для глибокого розуміння зв’язку літ та традицій в науці,
освіті, культурі, єдності та невіддільності розвитку природи та людства і його
майбутнього, ролі науки та особистості в сучасному глобальному
інформаційному просторі.
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Бородай Ірина Сергіївна,
заступник директора з наукової
роботи ННСГБ НААН, доктор
історичних наук, професор

АКАДЕМІК М.В. ЗУБЕЦЬ (1938–2014) – УЧЕНИЙ-СЕЛЕКЦІОНЕР
У ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА ТА ОРГАНІЗАТОР
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Згідно з Постановою Верховної Ради України від
08.02.2018 № 2287-VIII «Про відзначення пам’ятних
дат і ювілеїв у 2018 році», 80 років від дня народження
відомого вченого в галузі аграрних наук,
громадського і політичного діяча, народного депутата
України четвертого–шостого скликань, Героя
України, заслуженого діяча науки і техніки України,
доктора сільськогосподарських наук, професора,
академіка НААН Михайла Васильовича Зубця (1938–
2014) відзначається на державному рівні.
Народився М.В. Зубець 7 квітня 1938 р. в с. Нова
Басань Бобровицького району Чернігівської області.
Академік М.В. Зубець Період становлення його наукового світогляду
(1938–2014)
охопив 1957–1974 роки і пов’язаний з навчанням в
Українській сільськогосподарській академії та науково-виробничою діяльністю
в Прилуцькій державній племінній станції, держплемзаводі «Тростянець»
Чернігівської області, Головному управлінні тваринництва та птахівництва
Міністерства сільського господарства УРСР. Формування його наукових
пріоритетів відбувалося під впливом фундаментальних наукових праць відомих
учених у галузі тваринництва, професорів М.А. Кравченка, К.Б. Свєчина,
М.М. Колесника, П.Д. Пшеничного та інших.
Подальші 15 років творчої діяльності М.В. Зубця позначилися
домінуванням науково-виробничої та адміністративної роботи на посадах
начальника відділу по племінній справі Главку тваринництва, начальника
управління м’ясного скотарства та Головного управління сільськогосподарської
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Українська сільськогосподарська академія

М.А. Кравченко

К.Б. Свєчин

М.М. Колесник

науки у системі Міністерства сільського господарства УРСР. У 1983 р. його
призначають заступником Міністра сільського господарства УРСР, а наступного
року – начальником головного управління сільськогосподарської науки,
пропаганди, запровадження науково-технічних досягнень і передового досвіду
Міністерства сільського господарства УРСР, реорганізованого в 1987 р. на
Головне управління науково-технічного прогресу у галузях АПК
Держагропрому УРСР.
У 1974 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук «Обґрунтування підбору в заводському стаді
великої рогатої худоби», у 1990 р. – доктора сільськогосподарських наук
«Методи використання генофонду симентальської породи при чистопородному
розведенні і схрещуванні», у яких розробив нові концептуальні положення
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породного селекційно-племінного вдосконалення за
внутрішньопородної селекції та схрещування, що
забезпечують зростання виробництва молока і
яловичини з урахуванням зональної специфіки ведення
галузі. Ці наукові здобутки дали підстави для обрання
його у 1990 р. дійсним членом (академіком) УААН.
З 1996 р. до 2011 р. М.В. Зубець – президент НААН,
поряд із цієї відповідальною місією також обіймав
найвищі посади в управлінні АПК України – віцепрем’єр-міністра України з питань агропромислового
комплексу (1996–1997) та Міністра сільського
господарства і продовольства України (1997). Визнаючи
М.В. Зубець – головний високий авторитет та наукові здобутки вченого у 1996 р.
зоотехнік
його також обирають академіком Академії аграрних наук
держплемзаводу
Республіки Білорусь, а в 1997 р. – Російської академії
«Тростянець»
сільськогосподарських наук.
Значних успіхів досягнув, виконуючи обов’язки
члена Колегії з питань економічної політики Державної думи України (1992),
Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи (1997),
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 1997), Комісії з
питань аграрної та земельної
реформи при Президентові України
(1997–1999), президії ВАК України
(з 1998), виконуючого обов’язки
члена Президії НАНУ (з 1998),
Комісії з питань аграрної політики
при Президентові України (1999–
2001),
Ради
з
питань
інтелектуальної
власності
та
трансферу технологій (2000), Ради з
питань науки та науково-технічної
Посольство КНР в Україні. Зустріч з
Надзвичайним і Повноважним послом КНР політики при Президентові України
в Україні Яо Пейшен. 16 липня 2004 р.
(1999–2000), Національної ради зі
сталого розвитку України та
урядового комітету з реформування аграрного сектора (2003), Комітету з питань
науки і освіти (з 2007). Упродовж 1998–2000 років виконував обов’язки
позаштатного радника Президента України, у 2001 р. – голови спостережної ради
НАК «Украгролізинґ». У 2008 р. призначений головою підкомітету з питань
науки.
Особливий внесок М.В. Зубець зробив в організацію сільськогосподарської
дослідної справи в Україні, насамперед, доклавши зусиль до становлення
головного науково-методичного і координаційного центру з розвитку АПК
України – НААН. У тому, що в складні часи економічної кризи Академії вдалося
54

Урочисте святкування 75-річчя УААН. 19 грудня 2006 р.

не лише зберегти свій науковий потенціал, а й значно підвищити ефективність
наукових досліджень, запровадити найбільш перспективні наукові розробки у
виробництво є заслуга вченого.
Для зростання ефективності діяльності Академії М.В. Зубцем
започатковано низку структурних перебудов та поліпшено особовий склад
наукових підрозділів, проведено атестацію всіх наукових установ та затверджено
їх нову класифікацію. Значним здобутком було й те, що шість установ системи

День працівників сільського господарства.
Керманичі аграрної галузі України різних років. 2008 р.
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НААН одержали статус національних наукових галузевих центрів. За його
ініціативи з метою поліпшення координації наукових досліджень, усунення
паралелізму та дублювання, більш ефективного використання коштів було
запроваджено нову форму творчого об’єднання науковців певних напрямів
діяльності – науково-методичні та науково-технічні центри. Ця форма співпраці
дала можливість наблизити науково-методичну роботу наукових установ до
рівня головних інститутів, запровадити комплексність досліджень, підвищити
рівень завершених наукових розробок.
Академік М.В. Зубець підтримав ініціативу створення регіональних центрів
наукового забезпечення агропромислового виробництва, які працювали за
угодженою з облдержадміністраціями програмою наукового забезпечення
агропромислового виробництва. Ради з питань організації діяльності
регіональних центрів та головні наукові установи координували діяльність
академічних наукових установ регіонального рівня щодо вдосконалення та
розвитку систем наукового забезпечення окремих галузей АПК. Центрами
виконано значний обсяг робіт щодо впровадження найбільш перспективних
розробок НААН на регіональному рівні, започатковано галузеві регіональні
програми розвитку агропромислового виробництва.

Під час урочистостей з нагоди присвоєння Українській академії аграрних наук статусу
національної. Президент НААН вручає Президентові України В.А. Ющенку диплом
почесного академіка НААН. 2010 р.
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Із входженням України в світову організацію торгівлі загострилася
проблема впровадження інноваційних перетворень в АПК. З цією метою
М.В. Зубцем запропоновано залучити творчі колективи провідних науковців
України для вивчення тенденцій і розроблення перспективних інноваційних
моделей становлення і розвитку високотехнологічних, наукоємних галузей АПК
в ринкових умовах. За відсутності державної підтримки в своїх інноваційних
починаннях наукові установи Академії здійснили диверсифікацію ринків
наукової продукції як в Україні, так і за її межами, розширили сфери наукових
послуг та реалізацію своїх наукових розробок, започаткували консалтингову та
дорадчу діяльність. Все це разом взяте в роки економічної кризи забезпечило
збільшення обсягу позабюджетних коштів бюджетного фінансування.
М.В. Зубець надавав важливого значення ефективному використанню
експериментальної бази. За його наполяганням ліквідовано окремі установи та
підрозділи, що працювали не досить ефективно. Дослідні господарства, які
втратили зв’язок з наукою і займалися винятково виробничою діяльністю,
передано до системи Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Учений вважав, що необхідно розробити принципово новий механізм
взаємовідносин науки, виробництва та органів державного управління з метою
зростання рівня результативності фундаментальних і прикладних досліджень.
М.В. Зубець здійснював наукове керівництво низкою державних НТП і науковотехнічних проектів, обґрунтував пріоритетні та перспективні напрями наукових
досліджень, окреслив завдання інноваційного розвитку наукових установ.
Нагальним питанням вважав налагодження тісної співпраці із закордонними
науковими організаціями з виконання спільних наукових досліджень. За
існуючими угодами здійснювалися спільні наукові дослідження установ НААН
з

Інститут розведення і генетики тварин НААН
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науковими установами Німеччини, а також Великобританії, Франції,
Нідерландів, Італії. Активізувалася співпраця з науковими установами США і
Канади. Підтримувалися традиційні зв’язки з ученими Польщі, Угорщини, Чехії,
Словаччини.
Академік М.В. Зубець здійснив визначальний внесок у становлення
вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи як директор Інституту
розведення і генетики тварин НААН, сприяв його ствердженню як головного
науково-методичного центру України з проблем генетики, селекції і
біотехнології у тваринництві. За роки керівництва інститутом (1991–1996)
оптимізовано його організаційну структуру, розширено наукову тематику.
Завдяки цілеспрямованій діяльності вченого першочергово поліпшено
експериментальну базу, що сприяло активізації наукової діяльності його
колективу, запровадженню найбільш перспективних наукових розробок.
Започатковано системні наукові дослідження колективу інституту з
кардинального перетворення вітчизняного генофонду порід. Отримали більшу
спрямованість творчі пошуки з генетики і біотехнології, які склали теоретичну
основу для розвитку розведення і селекції сільськогосподарських тварин.
На базі інституту розроблено принципово нову теорію породотворного
процесу в скотарстві, яка ґрунтується на оригінальних, вперше запропонованих
концепціях, що сприяло виведенню чотирьох молочних та чотирьох м’ясних

Спеціалізовані молочні породи великої рогатої худоби

порід великої рогатої худоби, які за своїми продуктивними ознаками
відповідають рівню європейських стандартів.
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Спеціалізовані м’ясні породи великої рогатої худоби

Академік М.В. Зубець надавав важливої уваги розвитку генетичних основ
селекції сільськогосподарських тварин. В селекційному процесі знайшло
застосування
імуногенетичне
маркування
спадкового
матеріалу
родоначальників і продовжувачів ліній та інформаційне забезпечення
селекційного процесу з оцінюванням і використанням наявних племінних
ресурсів. Провідним принципом створення нових порід стала комплексна оцінка
генотипових особливостей тварин на всіх етапах селекційного процесу з
урахуванням генетико-популяційних параметрів, контроль спрямованості
селекційного процесу за спадково зумовленими поліморфними системами.
Запропоновано методи контролю генетичної консолідованості і спрямованості
селекційного процесу при схрещуванні за комплексом поліморфних генетичних
систем. Досліджено генетико-популяційні процеси на хромосомному рівні, що
відбуваються при відтворному схрещуванні порід, формуванні структури
генофонду за адитивним генетичним потенціалом продуктивності, застосуванні
різних варіантів добору в скотарстві.
За ініціативи М.В. Зубця вченими ІРГТ започатковані біотехнологічні
підходи в інтенсифікації селекційного процесу в скотарстві. Запропонована
технологія одержання монозиготних телят-близнюків із половинок ембріонів,
спосіб оцінки морозостійкості сперми за біохімічними показниками.
Обґрунтовано наукові та методичні засади сучасних біотехнологій у
тваринництві на основі раціонального використання гамет і ембріонів
сільськогосподарських тварин. Розроблено теорію комплексного аналізу
ембріопродуктивності корів-донорів та морфоцитогенетичної оцінки стану
зародків у системі збереження і раціонального використання генофонду тварин.
Обґрунтовано
методологічні
засади
комплексного
використання
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Збереження генофонду вітчизняних порід худоби

нанобіоматеріалів для оптимізації середовищ культивування та кріосередовищ.
При розробленні молекулярно-генетичної системи формування генофонду за
ДНК-маркерами проведено ДНК-аналіз ембріонів великої рогатої худоби в
рамках комплексних завдань з їх трансплантації.
Колективом інституту вперше в Україні розроблено наукові та методичні
основи розміщення і використання племінних ресурсів і комплексну програму
для управління селекційним процесом за допомогою ПЕОМ, обґрунтовано
ефективність комп’ютеризації галузі молочного та м’ясного скотарства.
Запроваджено комплексну систему «АРМ-племгосп» та пакет прикладних
програм «Технологічна лабораторія». У практику діяльності 25 обласних
об’єднань по племінній справі у тваринництві запроваджено «Автоматизовану
картотеку бугаїв-плідників», призначену для оперативного інформаційного
забезпечення племінної служби України даними щодо кількісного та якісного
складу племінних тварин на рівнях області, республіки, породи.
М. В. Зубець привернув увагу науковців інституту до проблеми
раціонального використання генофонду великої рогатої худоби, яка в
подальшому перетворилась на самостійний напрям зі збереження
сільськогосподарських у контексті біорізноманіття тваринного світу. Завдяки
його цілеспрямованій діяльності ІРГТ з 2006 р. є головною установою, яка
координує виконання державної НТП «Збереження біологічного різноманіття та
система роботи в малочисельних популяціях сільськогосподарських тварин та їх
використання в селекційному процесі», завдання якої виконують 12 наукових
установ системи НААН. На її реалізацію спрямовувалося створення при
інституті банку генетичних ресурсів тварин з філіями у регіонах України,
віднесеного до наукових об’єктів, що становлять національне надбання
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 472-р.).
Результатом реалізації завдань програми «Збереження генофонду» є членство
України з 2009 р. у Європейському регіональному центрі генетичних ресурсів
тварин (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, ERFP) при
FАО.
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Академік М. В. Зубець опублікував понад 700 наукових праць, зокрема
139 монографій, підручників, книг, брошур і програм, переважно з питань
селекції та генетики тварин. У співавторстві розробив приблизно 40 методик,
методичних рекомендацій, методів і способів, захищених авторськими
свідоцтвами та патентами, які були широко впроваджені у виробництво.

Найбільш важливі наукові праці М.В. Зубця

Учений сформулював гіпотезу генезису порід, розробив концептуальні
положення сучасної теорії породотворення та втілив їх у практику тваринництва
при виведенні нових порід і типів сільськогосподарських тварин. Розвинув
методичні основи управління генеалогією породи, обґрунтував принципові
положення з оцінки, добору й використання племінних тварин, покладені в
основу сучасних систем національної та міжнаціональної оцінки генетичної
цінності худоби. Запропонував новий підхід до селекції, що ґрунтується на
доборі та підборі тварин за статевим типом і статевим диморфізмом.
Сформулював антропологічний та екосистемний підхід до збереження
біорізноманіття, довів значення генофондових банків як основної ланки
збереження сільськогосподарських тварин. М. В. Зубець обґрунтував концепцію
і стратегію створення галузі спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні.
Він є співавтором понад 20 програм і систем селекційно-племінної роботи,
що безпосередньо стосуються виведення та селекції вітчизняних порід великої
рогатої худоби; оцінки, добору й використання племінних тварин; лінійної
оцінки типу будови їх тіла; раціонального розміщення й використання племінних
ресурсів у скотарстві. Серед методологічних напрацювань ученого найбільшою
значущістю відзначаються методика створення української червоно-рябої
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молочної породи, покладена в основу виведення восьми спеціалізованих
вітчизняних порід молочного і м’ясного напрямів продуктивності. Спільно з
іншими вченими вчений розробив Концепцію загальнодержавної цільової
програми селекції у тваринництві, яка ґрунтувалася на: веденні офіційного
племінного обліку з формування інформаційних баз даних суб’єктами племінної
справи; запровадженні офіційного племінного обліку з формування
інформаційних баз даних на рівні підприємств (лабораторій) оцінки якості
тваринницьких центрів; проведенні офіційної оцінки племінної (генетичної)
цінності тварин; збереженні біологічного різноманіття сільськогосподарських
тварин; розробленні державних програм селекції і забезпечення їх виконання та
ін.

Мох ЧС-1429
43 доч. –
4.05(+0.14)Б1

Гравій ЧС-1276
43 доч. – 4.11(+0.11)Б1

Володар ЧС-1004
48 доч. – 4.10(+0,13)Б1

Горняк ЧС-1006
6 доч. –
4.63(+0.59)

Моховинка
ЧС – 2326
1-4753-5.19
ІІІ-6020-4.57

Вєрний ЧС925
26 доч. –
4.18(+0.23)Б1

Визов ЧС-890
118 доч. – 4.04
(+0.16)Б1

Гиря ЧС-961
ІІІ -77424.52

Воротка ЧС-839
ІV-6508-6.04
VІ-6625-5.53
Жирномолочна династія Воротки ЧС-839 (фрагмент)
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Репродуктори
червоно-рябих
голштинів
15/16

«у собі»

Базові
господарства
зі створення породи

Товарні
технологічні стада
колгоспів і радгоспів

Розведення «у собі»
11/16, 3/4, 13/16, 45/64
і т.д. (70-80%) крові
голштинів

Поступове
зростання частки
крові червоно-рябих
голштинів

7/8
«у собі»
3/4

3/4

3/4

1/2

1/2

5/8

.

.

.

.

9/1
6
1/2

.

.

.

.

3/8

.

.

.

.

1/4

Червоно-рябі голштини

Симентали

Схема виведення української червоно-рябої молочної худоби

За
багаторічну
самовіддану
працю
за
радянських
часів
нагороджений
орденами
«Знак
Пошани» (1971, 1976), трьома
медалями (1970, 1982, 1983), а в добу
незалежності України – орденами
князя Ярослава Мудрого V і IV
ступенів (1998, 2004). Йому було
присвоєно
почесне
звання
«Заслужений діяч науки і техніки
України» (1996). Він – лауреат
Державної премії України в галузі
Нагороди та відзнаки академіка М.В. Зубця науки і техніки (1993, 1999), премії
УААН (1995), премії імені В.Я. Юр’єва Національної академії наук України
(1997).
Помер М.В. Зубець 7 січня 2014 р. Це була тяжка втрата для вітчизняної
аграрної науки, в пам’яті його колег він назавжди залишиться непересічним
ученим, талановитим організатором науки, поборником інтересів села, гідним
розбудовником державності. Наукові ідею вченого продовжують розвивати його
учні на базі заснованої ним при ІРГТ НААН наукової школи «Селекція м’ясної
худоби». Ученим підготовлено 11 докторів і 18 кандидатів наук, основні зусилля
яких спрямовувалися на розвиток наукових основ селекції великої рогатої
худоби м’ясного напряму продуктивності.
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Справу вченого продовжує колектив Інституту
розведення і генетики тварин, якому присвоєно ім’я
академіка М. В. Зубця відповідно до постанови
Президії НААН (протокол № 18 від 25 вересня 2014
р.). Зокрема, започатковані вченим наукові пошуки з
удосконалення
вітчизняного
генофонду
сільськогосподарських тварин у контексті сучасних
перетворень, коли надається загальнодержавного
значення
зростанню
рентабельності
галузі
тваринництва, імпортозаміщенню тваринницької
продукції, вирішенню проблем безпеки харчування.
Наукова спадщина академіка М.В. Зубця не
втратила свої значущості після його смерті. На
Урочисте відкриття
сучасному етапі її використовують як теоретичний і
погруддя академіку
НААН, Герою України методологічний базис для розробки сучасної стратегії
М.В. Зубцю в Інституті ведення тваринництва. Це, зокрема, такі її складові:
розведення і генетики
теорія породи та породотворення; система лінійного
тварин НААН імені
розведення та методичні основи управління
М.В. Зубця. 7 квітня
генеалогією породи; біологічні основи формування
2015 р.
рекордної продуктивності тварин; концептуальні
науково-організаційні засади розвитку галузі спеціалізованого м’ясного
скотарства; шляхи та методи збереження і раціонального використання
генофонду тварин; розвиток генетичних і біотехнологічних основ селекції та ін.
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ВИСТУПИ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Лук’янчук Людмила Володимирівна,
аспірантка Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
НААН

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОЗАРІЮ У БОТАНІЧНОМУ САДУ АН УРСР
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ М.М. ГРИШКА (40-50-і рр. ХХ ст.)
23 березня 1944 р. з’явилася Постанова № 243 Ради Народних Комісарів
УРСР «Про відновлення будівництва і наукової роботи Центрального
республіканського ботанічного саду АН УРСР у м. Києві», яку підписав голова
РНК УРСР М.С. Хрущов [3]. З цієї постанови і розпочалося справжнє
будівництво Ботанічного саду, який був виділений з Інституту ботаніки АН
УРСР як самостійна науково-дослідна установа. А директором Центрального
республіканського ботанічного саду АН УРСР був призначений видатний
вчений академік АН УРСР Микола Миколайович Гришко.
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За проектом 1944 р. (керівник проекту М.М. Гришко) Ботанічний сад мав
складатися з 3-х великих географічних ділянок: 1) Рослинність Європи (Україна,
Крим, Російська федерація, Кавказ, Західна Європа); 2) Рослинність Азії
(Азіатська частина СРСР, північ Японії, Кореї, Манджурії та Китаю);
3) Рослинність Північної Америки (в межах можливості для неї кліматичних
умов м. Києва). Загальна площа ботаніко-географічних ділянок мала досягти
100 га. Крім цього в Саду мав бути великий оранжерейний комплекс для
рослинності Південної Європи, Азії, Південної Америки, Австралії, Африки,
ділянка еволюції рослин та культурної флори, невеликий дендрарій, розарій та
зразок декоративного парку.
На той час крім основної ділянки землі на Звіринці, Ботанічному саду
належала ще Голосіївська експериментальна база, яка призначалася для
організації великих виробничих, колекційних і репродукційних розсадників, а
також для проведення дослідів з фізіології, екології, генетики та селекції,
інтродукції і акліматизації рослин [2, 3].

Створення розарію у ботанічному саду було передбачене вже у проекті
1945р., який зберігається в архіві НБС ім. М.М. Гришка НАН України [4]. За цим
проектом в розарії мала бути зібрана колекція троянд Радянського Союзу, яка
згодом мала поповнюватися новими сортами Західної Європи та Америки. Ця
колекція мала слугувати базою для науково-дослідних робіт з селекції та
демонструвати відвідувачам використання троянд у регулярному та
ландшафтному плануванні (солітери, гірлянди, перголи тощо). У проектному
завданні щодо планування ботанічного саду 1945 р. було передбачене
«створення великого розарію, який представляє світову колекцію троянд» [8].
Для рішення такої грандіозної задачі треба було мати величезну кількість
посадкового матеріалу.
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Перші троянди були привезені 1946 р. з Радянської окупаційної зони
Німеччини Д.Ф. Лихварем, який їздив туди за посадковим матеріалом по
завданню М.М. Гришка. У м. Зангерхаузен на базі розарію М. Фогеля до війни
працював німецький науково-дослідний інститут троянд. Там було зібрано понад
7 тис. сортів (100 тис. штук) троянд. М.М. Гришко та Д.Ф. Лихвар сподівались
придбати цей розарій у власність ботанічного саду АН УРСР і бажали, щоб
М. Фогель продовжував працювати його керівником. З цього розарію було
придбано саджанців і живців троянд понад 13,5 тис. штук. У 1990 р. у статті,
присвяченому розарію Зангерхаузена німецькі колеги писали про це так: «Макс
Фогель керував дружніми заходами по наданню допомоги для будівництва
розаріїв Академії наук СРСР у Києві і Москві» [8].
У 1948–1950 рр. був створений генеральний проект розарію у складі
генерального проекту всього саду. Автор архітектурно-планувальної частини
проекту – дійсний член Академії архітектури УРСР і СРСР О.В. Власов, автором
наукової частини і проекту озеленення всього ботанічного саду і зокрема
розарію, був академік М.М. Гришко. Його співавторами при створенні різних
ділянок були фахівці ботанічного саду. У пояснювальній записці до технічного
проекту озеленення Ботанічного саду АН УРСР 1949 р. відзначається: «на площі
3 га мають бути представлені всі основні групи (до 2100 сортів троянд) та 150
видів шипшин. Декоративне оформлення ділянки має складатися з куртин, груп,
солітерів троянд з вкрапленнями декоративних чагарників, хвойних та листяних
дерев (800 екз.) та багаторічних трав’янистих декоративних рослин (15 000
екз.)».
Перший проект розарію (1948–1950 рр.) не був повністю здійснений через
фінансові труднощі. За цим проектом у розарії мали бути побудовані відкриті
павільйони подвійної колонади, частково з висячими садами, збагачені
орнаментальною пластикою, скульптурами, вазами, корінфськими капітелями,
балюстрадами, альтанками і напівкруглими сходами.
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У півколах розарію – перголи. У середині, на партері – невеликі відкриті
простори із складною формою квітників з трояндами, сім фонтанів, десять
водоймищ, скульптури, вази, альтанки. В розарії – сад: декоративні яблуні,
сливи, великі кущі паркових троянд. Планувався змішаний тип ландшафту –
регулярний з елементами вільного. Симетричний, регулярний і геометричний
малюнок квітників і водоймищ, фонтанів і доріжок з м’якою пластикою
поєднувався з деревами і кущами, які вільно розміщувалися на території.

Особливістю проекту було також те, що трояндами оздоблювалися опорні
стінки цоколю, балюстради, перголи, трельяжі, колони. Плетисті троянди у
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вигляді гірлянд – поміж штамбових. Уздовж доріжок та навколо груп штамбових
і кущових троянд проектувалися рабатки з низькорослих троянд. При виборі
сортів троянд автори застосовували колористичний принцип. В одних випадках
відбирали однокольорові, різних відтінків і різної форми квітки, а в інших,
наприклад, у центрі темно-червоні, а навколо них білі. Для весняного періоду
передбачалися ранньоквітучі багаторічники і цибулинні: крокуси, гіацинти,
примули, фіалки, східні маки [7].
У книзі М.М. Гришка та О.І. Соколовського «Ботанічний сад і його
колекції» сказано, що у 1950 р. вже був закладений розарій на площі 3 га, в якому
представлені кращі сорти всіх основних груп культурних троянд: чайно-гібридні,
ремонтантні, паркові, пернеціанські, поліантові, нуазетові, бурбонські,
центифольні, чайні та інші – всього 174 сорти і 4 види. Але планувалося довести
загальну кількість сортів до 2000, видів до 150. Поповнення колекції планувалося
такими видами, які або вже були вихідним матеріалом для створення культурних
форм, або перспективні для одержання нових типів і сортів троянд,
пристосованих до досить суворих кліматичних умов північної частини України.
Автори вказують, що “велика увага приділяється декоративному оформленню
розарію куртинами, солітерами, групами з троянд; будуть також вкраплені інші
декоративні чагарники, хвойні дерева і кущі та декоративні багаторічники,
демонструватимуться різні способи культури троянд у вигляді кущів, штамбів,
плакучих форм, пергол, колон, гірлянд та арок».
М.М. Гришко писав також, що «для всебічного вивчення різноманітності
культурних і диких місцевих форм і сортів троянд, а також світового сортименту
їх, з метою виділення найцінніших та найцікавіших форм для будівництва
розарію саду і інтродукції троянд у садово-парковому будівництві УРСР,
необхідно створити розсадник попереднього вивчення і селекційного
поліпшення різних видів, різновидів і сортів троянд та розсадник розмноження
кращих сортів з метою передачі їх у виробництво» [1].
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Завдяки енергії та зв’язкам Миколи Миколайовича Гришка у 1946–1947 рр.
були організовані експедиції до радянської окупаційної зони (Німеччини,
Угорщини тощо), де було придбано десятки тисяч одиниць посадкового
матеріалу. Уже навесні 1946 р. Д.Ф. Лихвар був відряджений в радянську
окупаційну зону Німеччини для закупки посадкового матеріалу,
сільськогосподарського обладнання для потреб ботанічного саду та 50 тис.
троянд для озеленення міста Києва. Закупки треба було проводити в дуже
великій кількості для забезпечення масових посадок в Ботанічному саду восени
1946 та навесні 1947 рр. [5]. Передбачалося навіть купити 2 розсадника разом з
усім рухомим та нерухомим майном [6]. Це відрядження стало можливим
завдяки допомозі М.С. Хрущова (на той час першого секретаря ЦК КП України
та голови Ради Народних Комісарів УРСР), який, маючи гарні стосунки з
М.М. Гришком, особисто опікувався Ботанічним садом та всіляко допомагав
його будівництву. Наприкінці червня Д.Ф. Лихвар вилетів до Берліна, де
зустрівся з М.М. Гришком, який виїхав туди ще у травні разом з М.С. Хрущовим.
Микита Сергійович у присутності М.М. Гришка дав вказівки представникам
радянської окупаційної адміністрації допомагати представникові Ботанічного
саду в придбанні посадкового матеріалу і у вирішенні фінансових та
організаційних питань.
Незважаючи на всі складності, за літо і осінь 1946 р. Д.Ф. Лихвар придбав,
оформив нарядами та відвантажив до Києва троянд від фірм: «Цигенбалг»,
«Мюнх і Гауфе», «Зайдель», «Фогеля», «Течендорф», «Глос», «Келлер»,
«Гейнеман» та «Бенар» та ін. [5].
Вже у 1951 р. вийшов з друку перший каталог колекцій рослин Ботанічного
саду з великою статтею М.М. Гришка та О.І. Соколовського «Ботанічний сад
Академії наук Української РСР і його завдання» [1], де були детально окреслені
наукові завдання Саду і опис його основних колекційних та експозиційних
ділянок.
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Підводячи підсумки інтродукційної та селекційної роботи на 1.01.1952 р.
М.М. Гришко писав про велике різноманіття вихідного матеріалу, зібраного в
Ботанічному саду, зокрема-сад троянд на площі 3 га. Аналізуючи історичні
дослідження і заслуги першого директора повоєнного часу академіка
М.М. Гришка і невеликого колективу, в основному з числа вчорашніх
фронтовиків, розумієш важливість роботи.
Адже саме їх зусилля дали змогу створити унікальний за розмірами і
складом ботанічний сад, вдало розмістити колекції і експозиції рослин і поєднати
дослідницькі цілі з цілями освіти, виховання та відпочинку.
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Бєлова Ольга Іванівна,
аспірантка Національної наукової
сільськогосподарської бібліотеки
НААН

ВНЕСОК АКАДЕМІКА М.В. ЗУБЦЯ У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ
І ПРАКТИКИ ПОШИРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗНАНЬ
(1997–2013 рр.)
У цьому році виповнилось 80 років від дня народження видатного вченого,
політичного та громадського діяча, Героя України, академіка Михайла
Васильовича Зубця (1938–2014). Світова наукова спільнота знає його як
успішного вченого-зоотехніка – селекціонера, генетика. У той же час, працюючи
на різних посадах, і зокрема, на посаді начальника Головного управління
сільськогосподарської науки, пропаганди і впровадження Міністерства
сільського господарства УРСР (1984–1986), начальника Головного управління
науково-технічного прогресу в галузях АПК Держагропрому УРСР (1986–1990)
він
безпосередньо
опікувався
проблемами
поширення
нових
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сільськогосподарських знань та передового досвіду для сільськогосподарських
товаровиробників та сільського населення.

«Ахіллесовою п’ятою» пострадянської науки, у т. ч. і аграрної, був і залишається
недостатній рівень капіталізації, комерціалізації та впровадження у виробництво
завершених наукових розробок.
Спираючись на свій великий досвід, М.В. Зубець розумів, що на межі
тисячоліть найважливішими чинниками технологічного напряму розвитку
аграрної науки має бути формування економіки АПК інноваційного типу, коли
головним локомотивом науково-технічного прогресу на селі є інновації – їх
широке розповсюдження та освоєння агропромисловим виробництвом. Серед
етапів інноваційного процесу (створення інновацій, поширення інновацій,
освоєння інновацій товаровиробниками, формування ефекту від освоєння
інновацій) поширенню інновацій М.В. Зубець приділяв особливого значення. Він

вважав це одним із головних завдань аграрної науки, освіти і органів державного
управління АПК [1, с. 120].
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У 1996–1997 рр., працюючи на посадах віце-прем’єр-міністра України з
питань АПК, Міністра сільського господарства і продовольства України,
М.В. Зубець велику увагу приділяв питанням інформатизації агропромислового
виробництва – створенню галузевих і регіональних мереж доступу до
загальнодержавних транспортних телекомунікаційних мереж (так званих засобів
швидкої доставки засобами телекомунікацій інформації на електронних носіях
від наукових установ, освітніх закладів, ринкових структур, органів державного
управління до сільськогосподарських товаровиробників), банків даних науковотехнічної інформації та автоматизованих робочих місць працівників
агропромислової сфери. За його ініціативи фахівцями Української академії
аграрних наук (УААН), Української сільськогосподарської академії, Державної
наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН та ВАТ «Агропромсистема»
була розроблена і в 1997 р. під його головуванням на спільному засіданні Колегії
Міністерства сільського господарства і продовольства України та Президії
Української академії аграрних наук розглянута і прийнята Програма
інформатизації агропромислового виробництва на 1996–2000 рр., якою
визначені основні напрями інформатизації виробничих і сервісних формувань,
науково-дослідної діяльності, аграрної освіти, інформаційно-бібліотечної справи
та механізми їх реалізації [3].

У системі УААН найбільш наближеним до товаровиробників був і
лишається регіональний сегмент аграрної науки – науково-дослідні установи та
державні підприємства дослідні господарства регіонального рівня. За ініціативи
М.В. Зубця з метою об’єднання зусиль наукових установ, освітніх закладів,
бізнесових структур регіонального рівня з вирішення проблем інноваційного
розвитку агропромислового виробництва в 1998 р. постановою загальних зборів
УААН від 17.12.1997 р. «Про вдосконалення забезпечення агропромислового
виробництва на регіональному рівні» та спільним наказом Міністерства
агропромислового комплексу України і Української академії аграрних наук від
9.01.1998 р. № 6/5 «Про вдосконалення наукового забезпечення
агропромислового виробництва на регіональному рівні» створені центри
наукового забезпечення агропромислового виробництва АР Крим та областей
України.
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Наказом передбачено, що до складу центрів входять науково-дослідні
установи, вищі навчальні заклади та інші організації науки, служби науковотехнічної інформації Мінагропрому України та УААН, а також наукові,
проектно-технологічні установи незалежно від форм власності і відомчої
підпорядкованості, що розміщені у відповідних регіонах.
Головними установами центрів визначені регіональні наукові установи
УААН, в основному, інститути агропромислового виробництва та обласні
державні сільськогосподарські дослідні станції. На вирішення проблем
наукового забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва
регіонів була сформована і прийнята програма наукових досліджень НААН
«Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому
виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів».
Програми наукового забезпечення агропромислового виробництва областей
України, передбачені наказом, включали проведення апробації завершених
наукових розробок, доопрацювання їх стосовно місцевих умов,
експериментальне впровадження цих розробок в дослідних господарствах
УААН та базових господарствах, визначених регіональними органами
управління АПК, організацію широкого розповсюдження завершених розробок
з інноваційним потенціалом для сільськогосподарських товаровиробників
регіонів, здійснення науково-консультаційного обслуговування суб’єктів
господарювання аграрної сфери.
Мережа базових господарств центрів включала 346 сільськогосподарських
підприємств різних форм власності і господарювання, на які покладались
функції науково-технологічних полігонів досягнень науки і практики,
інформаційно-консультаційного осередку інновацій аграрного спрямування [4,
114].
Координацію діяльності центрів забезпечувала Рада з питань організації
діяльності центрів, персональний склад якої затверджений вищезазначеним
наказом. Наказами регіональних органів управління АПК були створені обласні
ради центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва.
Науково-методичні центри, галузеві науково-дослідні інститути УААН
щорічно мали проводити відбір завершених конкурентоздатних наукових
розробок та передавати їх центрам для впровадження у виробництво.
Регіональним органам управління АПК було доручено створити в центрах
машино-технологічні станції з наповненням їх матеріально-технічними
ресурсами, демонстраційні поля і ферми для показу результатів наукових
досягнень на практиці, широко практикувати науково-практичні семінари,
«круглі столи», Дні поля за участі фахівців господарств і фермерів, налагодити
дійову
систему
надання
науково-консультаційних
послуг
сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню з питань
новітніх досягнень аграрної науки, передового досвіду та ефективного
господарювання.
Обласним органам управління сільським господарством було доручено в
структурі центрів створити інформаційно-консультаційні служби з питань
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інформаційного
та
консультаційно-технологічного
забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення.
Регіональні
центри
наукового
забезпечення
агропромислового
виробництва, започатковані з ініціативи М.В. Зубця, функціонують і в даний час
– життя підтвердило їх високу ефективність.
Запорукою успішної діяльності щодо поширення інновацій було
поєднання зусиль аграрної науки, освіти, влади і бізнесу в організації процесів
інноваційного розвитку агропромислового виробництва. В результаті пошуків
шляхів прискорення входження аграрної науки в ринкові відносини М.В. Зубець
запропонував створити наукову установу ринкового типу.

У 2002 р. за ініціативи М.В. Зубця була заснована перша в АПК
недержавна наукова установа приватної форми власності – Інститут
інноваційного провайдингу УААН, яка визнана провідною установою з проблем
ринкової інтеграції науки, освіти і бізнесу, інноваційно-інвестиційного розвитку,
венчурного підприємництва і трансферу технологій.
Інститут створює кластери інтелектуальних та матеріальних продукуючих
систем на пріоритетних напрямах інноваційного розвитку аграрної науки та
агропромислового виробництва, корпоратизацію науково-виробничих відносин,
капіталізацію та комерціалізацію науково-технічних та інноваційнотехнологічних досягнень аграрної науки на наукоємному ринку [2, 27].
Відділення інституту спільно з науково-методичними центрами та
галузевими інститутами Національної академії аграрних наук України успішно
проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження та виконують
науково-інноваційні розробки з проблем інноваційної теорії і стратегії,
інноваційного розвитку аграрної науки, формування інноваційної
інфраструктури – наукових та індустріальних парків, галузевих та
територіальних кластерів, бізнес-інкубаторів, трансферно-технологічних
центрів, а також трансферу інноваційних технологій в рослинництві та
тваринництві та ін.
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І в даний час цією науковою установою сформовані методологічні основи
науково-технічного продукування в аграрній сфері, розвитку підприємницької
інтегрованої інфраструктури для реалізації спільних бізнес-проектів в
інноваційно-інвестиційно активних сегментах аграрного виробництва –
особливо гостро ці питання постають в сфері виробництва так званих нішевих
культур, ринковий попит на які із року в рік різко коливається.
У липні 1999 р. Верховною Радою України прийнята Концепція науковотехнологічного та інноваційного розвитку України, якою визначено, що
невід’ємною складовою державної інноваційної політики має стати створення
умов для розповсюдження науково-технічних знань, комерційного
впровадження науково-технічних розробок у виробництво [4, с. 111].

А в травні 2003 р. народними депутатами України М.В. Зубцем,
М.В. Гладієм, І.Ф. Томичем та О.О. Шевченком був внесений до Верховної Ради
України законопроект за № 3553 «Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність», яким визначені правові засади формування системи інформаційноконсультаційного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників як
окремого виду економічної діяльності [4, с. 13].
З прийняттям у 2004 р. цього закону розпочався розвиток
сільськогосподарської дорадчої діяльності як інструменту інноваційного
розвитку агропромислового виробництва, сільських територій та підтримки
середнього і малого підприємництва на селі.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ О.П. ЛІДОВА (1853–1919 рр.)
Олександр Павлович Лідов відіграв важливу роль
у розвитку хімічної технології наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. не лише у межах Харківського
технологічного інституту (ХТІ), але й на території
усієї Російської імперії.
О.П. Лідов почав свою наукову діяльність ще у
СПбТІ, працюючи лаборантом після основних занять.
Після закінчення повного курсу навчання та
отримання
диплому,
Олександр Лідов
був
розподілений хіміком у 1879 р. на «Товариство
мануфактури
А.І. Баранова»
Олександрівського
повіту Володимирської губернії. Саме під час роботи
О.П. Лідов
(1853–1919 рр.)
на мануфактурі О.П. Лідов разом із В.О. Тихоміровим
вперше у світі розробили електричний спосіб
отримання хлориду натрію у 1882 р. Новаторські ідеї О.П. Лідова та
В.О. Тихомирова та зразки відбіленої електролітичним способом тканини були
експоновані науковцями спочатку на Московській промисловій виставці у
1882 р. а у 1885 р. – на Всесвітній Віденській виставці. Через 10 років активної
практичної
діяльності
ученого
запрошено
особисто
директором
В.Л. Кирпичовим на посаду екстраординарного професора у ХТІ. Саме із цього
року почалася його плідна наукова робота, яка тривала аж до смерті вченого
(1919 р.).
Олександр Павлович працював у ХПТІ та проводив дослідження у різних
напрямках хімічної технології: фарбувальна промисловість, газо-нафтове,
шкіряне виробництва, клеєваріння, технологія переробки жирів, виробництво
світильного газу із деревини, тощо. Досягнення професора О.П. Лідова у
напрямку хімічної технології стали фундаментом, на якому розвивалися окремі
галузі прикладної хімії. Вченому належить чимало наукових праць, що досі не
втратили своєї практичної цінності, а подекуди і продовжують залишатися
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теоретичною
базою
для
сучасних
спеціалістів із фарбувального та газонафтового виробництва.
Він був одним із провідних
професорів ВНЗ та керівником лабораторії
органічних та фарбувальних речовин.
Головними спрямуваннями наукового
пошуку професора були фарбувальна
промисловість і газо-нафтова справа.
Проте, протягом своєї значної
наукової кар’єри Олександр Павлович
займався багатьма дослідами, що не
стосувалися
якихось
конкретних
досліджень. Результати цих експериментів
Лабораторія органічних та
знаходяться у особовій справі у Інституті
фарбувальних речовин під
керівництвом О. Лідова
рукописів НБУВ. Авторкою тез знайдено
інформацію, що видатний хімік проводив
новітні на той час експерименти у лабораторіях як мануфактури ім. Баранова так
і ХТІ. Так, щоденник за № 47 (1888–1889 рр.) містив дослідження вакси, мила,
лаколіну, поташу для полірування, та речовин, що за своїми властивостями
могли замінити тальк. В записнику за № 48 знаходилися дослідження світлоцукрової патоки та цукрового піску [1, щоденник за 1889 р. № 47].
На зворотному боці записника знаходився перелік наступних досліджень
науковця:
1. Азбестове тісто, як згущувач для кислих фарб.
2. Діаліз мила.
3. Відношення вовни та шовку до галоїдів.
4. Бавовна, шовк, вовна як діалізуючі змінні.
У записнику за 1908 р. знаходилися експериментальні дослідження, що
стосувалися екстракції фосфориту С2Н4О4 та графіту С2Н4О2, електролізу
NaHCO3, розкладання СHO∙CHO∙NaHSO3, електролізу Н2О з киснем,
виробництва рідкого мила, цементування фундаменту дому, висушування
полуниці у вакуумі, аналізу залізної руди, тощо. У щоденниках містилися зразки
лакмусового паперу з пробами. А вже з лютого 1914 р. стояла чітка нумерація
дослідів. Вчений почав проводити дослід з постановки питання, а потім
записував його підтвердження або спростовування. У тому ж записнику містився
цікавий дослід під № 553, що стосувався випробовування відбілювання фракції
(PbO/KCNO)∙2KCN (160 гр.)+3PbO (935 гр.). Після проведення реакції у 10 гр.
отриманої суміші занурювались твердий папір, шовк-сирець, вовна, штучний
шовк, дерево (подрібнені сірники). По закінченню часу експерименту, на вовну
та шовк суміш мала сильно роз’їдаючу дію. Із шовку-сирцю зник сіроцин,
пігменти та частина вовни розчинилась, при цьому розчин був пофарбований у
бурий колір, а штучний шовк надав розчину жовтого кольору [1, щоденник за
1914 р. арк. 12].
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В наступному дослідженні під № 554, три місяці деревина була поміщена у
розчин СН2О4. Після проходження зазначеного часу спостерігалося
знебарвлення волокон, сірники переставали ламатися і почали гнутися, тобто
спостерігалася повна відсутність інкрустувальних речовин [1, щоденник за
1914 р. арк. 13].
Олександр Павлович Лідов був зацікавлений у впровадженні нововведень
хімічної технології наприкінці ХІХ ст. Тому, за можливості він записував та
повторно проводив досліди видатних науковців того часу. Перевіривши
результат експерименту за дослідом ученого Дорошевського та Барбнева «Про
окиснення спиртів у окисі заліза», професор зробив собі такі помітки:
1.
Можливість вугілля окислювати спирти пов’язано із вмістом у
них заліза
2.
Солі закису заліза навпаки підвищувала окисні властивості
вугілля FeCl2 та FeSO4
3.
Можна вилучити карбон як окисник, лише за його можливість
адсорбувати кисень
4.
При окисненні спирту проходить реакція 2FeO + O = Fe2O3,
5.
C2H2HO + O→C2H4∙+ H2O [1, щоденник за 1914 р. № ХІ арк.
13 зв.].
Також
професор
часто
переглядав результати своїх
дослідів
під
мікроскопом,
замальовував та протоколював
форму кристалів, їхній колір,
положення, розмір. Наприклад,
«під
мікроскопом
під
збільшенням
у
450
разів
кристалічну структуру зразку
видно не досить чітко – ізомерні
кристали мали чорний колір» [36,
щоденник за 1914 р. № ХІ арк.
14]. Вчений вважав цікавим
безперервне виділення газу у ході
Авторські малюнки О. Лідова у записниках,
що зберігаються Відділі Інституту рукописів реакції, проте газ негативно
впливав на самопочуття людини.
Національної бібліотеки України
Видатний науковець зробив
ім. В.І. Вернадського
висновок, що при кип’ятінні
відбувалося розкладання речовини – порошок вже не мав своєї кристалічної
будови, а під мікроскопом залишалася невелика аморфна маса невідомої
речовини» [1, щоденник за 1914 р. № ХІ арк. 29].
Окрім того, О. Лідов був екстраординарною особистістю, всі його записні
книжки пронизані емоційними підбадьорливими записами: «Нічого, наступного
разу», «Чудо!». Поміж іншого, на сторінках щоденників містилася значна
кількість малюнків, зроблених видатним хіміком.
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У лабораторії органічних та фарбувальних речовин ХТІ проводилися
дослідження визначення якості не тільки стічної, але й дощової води. Важливо,
що окрім чіткого слідкування за погодою, професор кожен день запаював трубки
з повітрям в один і той же час для подальших своїх випробувань. Наступним
дослідом став експеримент 28 липня 1914 р. Ввечері у Харкові була досить
сильна злива з безперервними блискавками, досить низькими. Після першої
половини дощу була друга – з великою кількістю дощової води. З другого
періоду зливи професор відібрав пробу, бо теоретично повітря повинно було
наповнитися киснем. Проте, склад газу не виправдав сподівання вченого:
(N=64,6 %, CO2=13,1 %, O=22,3 %). З таких даних Олександр Лідов зробив
висновок, що такої кількості СО2 у дощовій воді теоретично бути не повинно.
Якщо приймати до уваги розчинність газу, то вона повинна відповідати
парціальному тиску. Як мінівисновок експериментатор припустив, що повітря
пройшло через воду і віддало їй усю кількість NO2 [1, щоденник за 1914 р.].
У квітні 1905 р. Олександр Павлович Лідов доповідав, що у різний час
студентами та практикантами у лабораторії органічних та фарбувальних речовин
було зроблено декілька практичних робіт. Вони заслуговували на окрему увагу,
оскільки були досить невеликими за обсягом, але мали велике практичне
значення. До цих робіт слід віднести «Дослідження динної олії». Професор
звертав увагу на поширеність використання у їжу цієї олії на території
Полтавської губернії. Оскільки ця олія не потрапляла у продаж на міський ринок,
науковець, однак, вирішив зробити аналіз її вмісту, щоб зменшити можливість
отруєння цим продуктом.
Після закінчення експерименту у висновках професор навів декілька
цікавих фактів, які підтвердилися під час випробувань. Науковець відніс динну
олію до числа олій, які швидко висихають та мають у своєму складі незначну
кількість розчинних у воді жирних кислот. Також було зроблено припущення
щодо вмісту у досліджуваному зразку декількох складних жирних кислот [185,
С. 55–56].
Тобто, зважаючи на кількість проведених досліджень, Олександра
Павловича Лідова слід вважати видатним експериментатором. Завдяки роботі
провідного професора хімічна технологія збагатилася значною кількістю
змістовних монографій і наукових публікацій.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ
18 травня 2018 р. на виконання п.4 додатку 2 до Постанови Президії
Національної академії аграрних наук України від 14 березня 2018 р., протокол
№ 5 «Про відзначення на державному рівні 100-річчя Національної академії
аграрних наук України» у Національній науковій сільськогосподарській
бібліотеці НААН відбулася ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих учених
та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячена 100річчю від часу утворення Національної академії аграрних наук України, що
розпочала свій родовід 1918 р. у складі Міністерства земельних справ комітетів
– вченого і сільськогосподарської освіти та 80-річчю від дня народження
видатного ученого-селекціонера у галузі тваринництва, академіка НААН,
президента Національної академії аграрних наук України (1996–2011)
М.В. Зубця (1938–2014). Ці події відповідно до Постанови Верховної Ради
України № 2287-VIII від 8 лютого 2018 р. «Про відзначення пам’ятних дат і
ювілеїв у 2018 р.», визнані визначними в Україні й відзначаються на державному
рівні.
Проводячи традиційно захід у рамках Всеукраїнського Фестивалю науки,
ННСГБ НААН виходить із того, що виховання у майбутніх фахівців
самостійності, творчого мислення та відповідальності є основними завданням
для держави. І важливою передумовою вдосконалення цих якостей апріорі є
наука, яка ґрунтується на обміні досвідом, пошуках можливостей для апробації
й впровадження результатів досліджень.
У роботі конференції взяли участь досвідчені фахівці, науковці зі стажем,
молоді вчені, аспіранти провідних науково-дослідних установ та вищих
навчальних закладів та установ з усіх куточків України, а також Республіки
Азербайджан та Білорусі.
З привітальним словом до учасників конференції звернулася заступник
директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи ННСГБ НААН
Татарчук Людмила Михайлівна, в якому зокрема зазначила, що у час високих
технологій та інноваційного розвитку наука стає визначальним чинником
розвитку держави. Українська наука має глибокі традиції та надзвичайний
потенціал. Більше того наукове життя не мислиме без молодих науковців, адже
молодь це інвестиції в інтелектуальну еліту майбутнього України. І саме тому,
обрана тематика науково-практичної конференції є гарною можливістю
наукового диспуту для молодих вчених, під час проведення якого, доцільно
обговорити сучасний стан проблем, що стоять перед наукою й винайти
оригінальні пропозиції щодо подальшого їх вирішення, розширити науковий
кругозір.
На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної
конференції надійшло привітання від президента НААН, академіка НААН –
Гадзало Я.М., в якому зазначається, що «Світовим визнанням як потужної
аграрної держави Україна має завдячувати копіткій праці вчених-аграріїв, які
впродовж кількох століть примножували вітчизняні традиції в аграрній галузі,
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зробили вагомий внесок у зростання врожайності сільськогосподарських
культур та продуктивності тварин, виведення конкурентоспроможних сортів
рослин і порід тварин, запровадження сучасних технологій виробництва
сільгосппродукції, екологічно обґрунтоване природокористування та
збереження природних ресурсів». Академік НААН Гадзало Я.М. також зазначив
у своєму привітанні: «Безсумнівно, що дане зібрання сприятиме згуртуванню
зусиль у подальших дослідженнях з актуальних питань історії освіти, науки і
техніки без політичних вподобань і кордонів та надихатиме молоде покоління
на нові досягнення у вирішенні проблем сьогодення. Бажаємо всім учасникам
конференції міцного здоров’я, плідної та конструктивної роботи, успіхів у
втіленні запланованого».
Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які
пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з
поміркованою полемікою та великим зацікавленням серед присутніх. Були
заслухані доповіді, які розкривали історію становлення та розвитку НААН:
«Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927) та
Науково-консультаційна рада НКЗС УСРР (1928–1931) в системі академічного
існування аграрної науки в Україні» висвітлила Грищенко Тетяна Рубілівна –
завідувач сектору архівів Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки
ННСГБ НААН, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
Щебетюк Наталія Борисівна – завідувач сектору наукознавства Інституту
історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, доктор історичних наук,
старший науковий співробітник виступила з доповіддю «Всеукраїнська академія
сільськогосподарських наук (1931–1935): історія функціонування»; Корзун
Олена Вікторівна – докторантка ННСГБ НААН, кандидат історичних наук
розповіла про «Сільськогосподарську дослідну справу в Україні в роки Другої
світової війни»; Коваленко Наталія Петрівна – головний науковий
співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти і
техніки ННСГБ НААН, доктор історичних наук, старший науковий співробітник
виступила з інформацією про «Науково-організаційні та регулятивні засади
організації наукового забезпечення сільського господарства УРСР (1945–
1963 рр.»; Коваленко Світлана Дмитрівна – завідувач сектору наукової
бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки
ННСГБ НААН, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник і
висвітлила у своїй доповіді період: «Південне відділення Всесоюзної Академії
сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна (1969–1990 рр.): передумови
появи, діяльність та головні здобутки; Татарчук Людмила Михайлівна –
заступник директора, кандидат історичних наук охарактеризувала етап:
«Національна академія аграрних наук України в роки державності». Про значний
внесок академіка В.І. Вернадського у становлення і розвиток аграрної науки як
складової природознавства присутні дізналися із доповіді Чернової Наталії
Федорівни – представника патронатної служби Верховної Ради України,
кандидата історичних наук. Про видатну постать «Академіка М.В. Зубця (1938–
2014) – ученого-селекціонера у галузі тваринництва та організатора
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сільськогосподарської дослідної справи в Україні почули із доповіді Бородай
Ірини Сергіївни– заступника директора з наукової роботи ННСГБ НААН,
доктора історичних наук, професора.
Після перерви конференція продовжила свою роботу у розрізі 6 секцій:
1) історія аграрної науки, освіти і техніки; 2) історія науки, освіти і техніки як
складова історії України; 3) природознавство в контексті еволюції наукової
думки; 4) організація наукового забезпечення ведення сільського господарства
України: стан та перспективи; 5) історія і сучасність розвитку галузі
тваринництва; 6) інформаційно-бібліотечне супроводження науково-освітнього
галузевого процесу.
Для участі у конференції було заявлено 178 повідомлень від 211 авторів (2є із зарубіжних країн) із 75 наукових установ. Під час другої частини конференції
члени конкурсної комісії, у яку входили доктори та кандидати наук ННСГБ
НААН та зовнішні представники (Інститут фізики НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор Шендеровський В.А.), заслухали повідомлення
молодих дослідників, підкріплені презентаційними матеріалами. Відбувалися
дискусії. За результатами оцінювання комісією були визначені переможці.
Дипломом за 1 місце серед найкращих доповідей на ХІІІ Всеукраїнській
конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в
Україні», відзначено Лук’янчук Людмилу Володимирівну (НААН) «Історія
створення розарію у ботанічному саду АН УРСР під керівництвом
М.М. Гришко»; II місце здобула Бєлова Ольга Іванівна(НААН) за повідомлення
«Внесок академіка М.В. Зубця у розвиток теорії і практики поширення
сільськогосподарських знань (1997–2013)»; III місце – Голова Валентина
Вікторівна (НТУ Харківський політехнічний інститут) «Експериментальні
дослідження професора О.П. Лідова».
ХІІІ Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Історія
освіти, науки і техніки в Україні», відбулася на високому організаційному та
науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала
плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.
У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції була
опублікована збірка матеріалів тез учасників конференції, наукові доповіді
директора ННСГБ НААН, академіка НААН Вергунова Віктора Анатолійовича:
1) Академік М.В. Зубець (1938–2014) – учений, організатор, новатор, політичний
і громадський діяч, особистість : наук. доп. /В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. –
3-е вид, доп. і перероб. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – 28 с.;
2) Сільськогосподарський вчений (науковий) комітет України (1918–1927) :
передумови появи, діяльність, здобутки (до 100-річчя Національної академії
аграрних наук України) / В. А. Вергунов ; НААН, ННСГБ. – Вінниця : ФОП
Корзун Д.Ю., 2018. – 76 с.
Під час конференції працювали тематичні виставки: «Національна академія
аграрних наук: 100-років надійності та професіоналізму» та «До 80-річчя з дня
народження відомого вченого-зоотехніка Зубця Михайла Васильовича (1938–
2014)».
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7. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали четвертої конф. молодих учених та
спеціалістів, 29 січ. 2008 р. З нагоди 150-річчя від дня народж. першого директора Харк. селекц.
ст. та автора першого вітчизняного підруч. «Частное земледелие» (рослинництво) проф.
П. В. Будріна ; 145-річчя від дня народж. засновника контрольнонасіннєвої справи в Україні проф.
П. Р. Сльозкіна ; 125-річчя від дня народж. автора першого підруч. держ. мовою «Курс
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7. Двічі Герой Соціалістичної Праці П. М. Ангеліна (1913–1959) – засновник
стахановського руху у сільському господарстві : VII наук. іст.-біогр. читання (Круглий стіл), 17
січ. 2014 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Ком. Верховної Ради України з
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