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ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 3, ст.24)
З метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження
національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв Верховна
Рада України постановляє:
1. Урочисто відзначити на державному рівні у 2019 році пам’ятні дати і ювілеї згідно з
додатком.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
забезпечити відзначення у 2019 році на державному рівні пам’ятних дат і ювілеїв згідно з
додатком;
у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з
відзначення у 2019 році пам’ятних дат і ювілеїв, розробити та затвердити плани заходів з
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв 2019 року, вирішити питання щодо їх фінансового та
матеріально-технічного забезпечення.
3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних закладах уроків, виховних годин,
круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів, приурочених до
пам’ятних дат і ювілеїв 2019 року;
включити теми, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2019 року, до переліку тем
конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у вищих
навчальних закладах.
4. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити організацію у закладах
культури тематичних виставок, експозицій, присвячених пам’ятним датам і ювілеям 2019
року.
5. Рекомендувати Міністерству закордонних справ України подати у 2019 році пропозиції
щодо включення найбільш визначних пам’ятних дат і ювілеїв 2024 та 2025 років до Календаря
пам’ятних дат, до відзначення яких ЮНЕСКО приєднуватиметься протягом 2024-2025 років.
6. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України
організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2019 року,
та сприяти висвітленню державними засобами масової інформації заходів, що
проводитимуться у зв’язку з їх відзначенням.
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити з
урахуванням пропозицій Українського інституту національної пам’яті переліки пам’ятних дат
і ювілеїв 2019 року, що відзначатимуться на місцевому рівні.
8. Запропонувати:
Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені
пам’ятним датам і ювілеям 2019 року;
публічному акціонерному товариству "Укрпошта" видати поштові конверти і поштові
марки, присвячені пам’ятним датам і ювілеям 2019 року.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з
питань культури і духовності.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України
А.ПАРУБІЙ
м. Київ
18 грудня 2018 року
№ 2654-VIII
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Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 18 грудня 2018 року № 2654-VIII
ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2019 РОКУ
Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам’ятні дати та ювілеї:
II. Видатних особистостей:
160 років з дня народження Сергія Богданова (1859–1920), вченого в галузі
аграрних наук;
150 років з дня народження Камілла Шіндлера (1869–1940), вченого в
галузі аграрних наук;
130 років з дня народження Миколи Тюлєнєва (1889–1969), вченого в галузі
аграрних наук
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ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ
ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО
ВОЛОДИМИРА С.М. БОГДАНОВ (1859–1920) – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙАГРАРІЙ ТА ОСВІТЯНИН (до 160-річчя від дня народження)
В.А. Вергунов,
доктор сільськогосподарських наук, академік НААН
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03127
Серед імен славетних синів України, які принесли
вітчизняній науці світову славу, почесне місце займає
постать видатного ученого-аграрія та освітянина,
заслуженого професора Університету Святого Володимира
Богданова Сергія Михайловича (1859–1920) – 160 років від
дня народження якого буде святкуватися на державному
рівні згідно з Постановою Верховної Ради України № 2654VIII від 18 грудня 2018 року «Про відзначення пам’ятних
дат і ювілеїв у 2019 році».
Сьогодні важко усвідомити, що протягом 1834–
1920 рр. прославлений КНУ ім. Тараса Шевченка, що цього
року відзначає свій 185-річний ювілей, протягом 1834–1956 рр. готував
агрономів світового виміру у своєму лоні. Мало того, через них фактично
координував, або правильніше репрезентував новітню ґалузеву наукову думку
для потреб 85% сучасних українських земель. І справа не тільки в тому, що така
форма підготовки передбачалась на природничому відділенні закладу,
змінюваними університетськими «Статутами», а, насамперед, у благодатній
атмосфері, що складалась у закладі протягом існування для підготовки фахівців
різних галузей економіки. Невипадково славу українській аграрній науці
принесли випускники університету: академік АН УРСР та ВАСГНІЛ
О.Н. Соколовський – президент ВУАСГН (випускник хімічного факультету);
випускники природничого відділення фізико-математичного факультету:
П.І. Гавсевич – фундатор першої в Європі спеціалізованої станції лікарських
рослин у Лубнах та професор Г.Г. Махов – автор першої карти ґрунтів України
та першої повної класифікації ґрунтів США; академік АН БРСР та ВАСГНІЛ
О.К. Кедров-Зихман – фундатор агрохімічної науки Республіки Білорусь (теж
випускник хімічного факультету) й багато інших. Однак особливе місце серед
них займає знакова постать для української природознавчої науки та освіти саме
професора С.М. Богданова. На жаль, практично забута постать, навіть в історії
КНУ, і відома лише вузькому колу істориків науки. Що надзвичайно прикро, бо
ще не так давно – наприкінці XIX– початку XX ст., жодна наукова дискусія у
фаховому середовищі з питань агрономії не відбувалася без його участі. Варто
тільки згадати наукову дискусію щодо того, чи потрібно або недоцільно орати
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землю і на яку глибину (відоміша як «нова система землеробства»
І.Є. Овсинського), та із князем В.О. Кудашевим з приводу підходів щодо
збереження вологи парового поля. Також окрему дискусію із керівником мережі
дослідних полів Всеросійського товариства цукрозаводчиків С.А. Франкфуртом
про значення лабораторних і польових дослідів, що привела до появи терміну в
методиці дослідної справи, а саме – точність досліду. Кожен новоутворений
аграрний заклад того часу вважав за честь, щоб програму освітньої підготовки
йому склав саме С.М. Богданов, а їх конкурентоспроможність доводить більш як
120-річна історія функціонування на благо українських земель теперішнього
Національного університету біоресурсів і природокористування України. І таких
прикладів безліч. Багато років, досліджуючи його творчу спадщину, іноді
дивуюсь, коли ж все це встигав робити ?!
С.М. Богданов народився 31 січня 1859 р. в Києві у родині протоієрея
Києво-Софіївського собору. Протягом 1869−1878 рр. навчався в Першій
Київській гімназії, яку закінчив з відзнакою. Того ж року затверджений у званні
«спадковий дворянин» Департаментом геральдії Урядового сенату. У
1878−1882 рр. студент природничого відділення фізико-математичного
факультету Університету Святого Володимира (нині − Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка). За наукову роботу «Химическое
исследование синей и пестрой глин, находящихся в отложениях города Киева»
Ученою радою університету нагороджений золотою медаллю (1881). Для
підготовки до професорського звання на вакансію по кафедрі агрономії
університету Св. Володимира відряджений у Петровську землеробську і лісову
академію терміном 1.10.1882 − 1.10.1884 рр. З 24.11.1884 по 1.10.1885 р.
відряджений за кордон фізико-математичним факультетом Університету
Св. Володимира. Слухає лекції у сільськогосподарському інституті в Галле,
працює у лабораторії видатного німецького вченого − професора Ю. Кюна.
Знайомиться
з
організацією
навчального
процесу
у
вищих
сільськогосподарських закладах Німеччини та Австрії. Після повернення з
10.10.1885 р. − приват-доцент кафедри сільського господарства Університету
Св. Володимира. Крім того, з 10.01.1886 р. завідує агрономічним кабінетом вузу.
Цього року створює перший у країні і навіть у Європі спеціалізований
ботанічний сільськогосподарський дослідний сад при Ботанічному саду
університету та першим у світовій науці класифікує ґрунтові води, формулює
поняття «мертвого» (не засвоюваного рослинами) запасу води в ґрунті. Учений
запропонував цей метод на чверть століття раніше, ніж американські дослідники:
ботанік Бріггс та фізик Шанц, яким приписують пріоритет у цьому питанні. У
листопаді 1887 р. Радою Київського товариства сільського господарства та
сільськогосподарської промисловості його обирають головним редактором
журналу «Землеробство», членом якого він став у квітні того ж року. Згодом,
протягом 1888−1896 рр., видає журнал за власні кошти. 12 лютого 1888 р. в
Університеті Св. Володимира захищає дисертацію «Потреба проростаючого
насіння у воді», за яку був удостоєний ступеня магістра агрономії. Протягом
19.02.1888 –го і до 1897 р. включно очолює відділ землеробства при КТСГ.
Розробляє проект організації дослідних полів у Південно-Західному краї, що став
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передвісником сучасної системи структурування веденням академічної аграрної
науки в Україні. У 1888 р. виступив ініціатором створення та став науковим
керівником дослідного поля в Деребчині Ямпольського повіту Подільської
губернії (у маєтку барона А.А. Мааса). Організовує одну з кращих не тільки на
Наддніпрянщині, а й у країні – агрономічну лабораторію для агрохімічних та
фізіологічних досліджень при Університеті Св. Володимира (1889). 19 квітня
1890 р. у Харківському університеті захищає дисертацію «Відношення
проростаючого насіння до ґрунтової вологи», за яку одержав ступінь доктора
наук агрономії. 20 червня 1890 р. призначається спочатку екстраординарним
професором, а згодом очолює кафедру агрономії Університету Св. Володимира.
У званні ординарного професора вузу затверджений 6.04.1891 р. Того ж року
Указом Правлячого Сенату одержує чин статського радника. Підготовкою трьох
випусків «Оглядів успіхів сільського господарства» за 1891−1893 рр. у вигляді
статей заклав основи галузевого наукового реферування на українських землях.
У 1895 р. видає один із кращих у країні для свого часу та перший на українських
землях «Ілюстрований сільськогосподарський словник. Енциклопедія сільського
господарства» (К., 1446 с.). У праці «Родючість ґрунтів взагалі і родючість
ґрунтів зокрема» (1897) довів, що для повноцінної розробки науково-практичних
питань сільського господарства і, особливо, отримання достовірних
рекомендацій для аграрного виробництва необхідно з відповідальністю
ставитися до результатів агрохімічного аналізу ґрунтів і їх водно-фізичних
властивостей. При хуторі Богданівка Радомишльського повіту Київської губернії
у 1899 р. створює дослідне господарство, на прикладі якого доводить можливість
одержання стійких урожаїв на бідних піщаних ґрунтах (досліди з люпином і
середелою на зелене добриво) і стає одним із фундаторів вчення про сидерацію
– однієї із складових сучасного органічного землеробства. У 1907 р. його
обирають членом Київського губернського комітету по справах земського
господарства та гласного Київської міської думи. 1 листопада 1907 р. звільнений
зі служби в Університеті Св. Володимира у зв'язку з обранням членом Державної
Думи. Входить до складу постійної фінансової та агрономічно-ветеринарної
комісії, а також є членом сільськогосподарської та бібліотечної комісії, товариш
голови комісії по народній освіті та головою підкомісії по технічній освіті. Разом
із П.М. Балашовим 11.12.1907 р. вносить на розгляд Державної Думи
законопроект «Про сприяння удосконаленню селянського господарства і
сільського господарства в Росії взагалі». 1 січня 1909 р. Височайшим указом
отримує чин дійсного статського радника. Разом із М.К. Коченевським ініціює
розгляд Державною Думою законопроекту «Про заснування при фізикоматематичних факультетах Імператорських університетів: Харківського,
Казанського, Св. Володимира і Новоросійського агрономічних відділень». У
1910 р. виходить його фундаментальна праця «Оновлене сільське господарство.
Перехід до плодозміни», у якій автор доводить, що відмова від запровадженої ще
у ХVI ст. трьохпільного господарювання до семи − і восьмипільних сівозмін
дозволить перебудувати вітчизняне сільське господарство шляхом зміни
співвідношення трьох основоположних факторів: земля, праця і капітал. І це
шлях процвітання для провідного сектору економіки країни, а значить −
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існування державності як такої. 25.10.1912 р. обирається до Державної Думи 4го скликання. Стає заступником голови Головного Управління землеустрою та
землеробства, а також заступником керівника Управління Державного
Кіннозаводства. На загальних зборах Всеросійської сільськогосподарської
палати 22−24 березня 1913 року робить доповідь: «Про організацію
сільськогосподарської освіти», в якій наполягає на плановості всіх
організаційних змін, особливо щодо відкриття аграрних вузів. При цьому, вища
галузева освіта, на його думку, повинна існувати при класичних університетах, а
нижча і середня − через окремі спеціалізовані заклади. Його обирають до числа
24 членів Ради Палати товаришем (заступником) голови. 30.01.1916 р.
затверджений у званні заслуженого професора за вислугою. Того ж року Іменним
Височайшим указом з 1 листопада призначається членом Ради Міністра
землеробства та Головою вченого Комітету Міністерства землеробства. 20
березня 1917 р. звільнений із займаних посад Указом Тимчасового уряду.
Повертається до Києва, де 1 листопада 1918 р. обирається на посаду декана
фізико-математичного факультету Св. Володимира. З 1919 р. очолює
сільськогосподарську секцію Постійної Комісії фізико-математичного відділу
Української академії наук з вивчення природничих багатств України. У тому ж
році обирається Головою Президії Ради фізико-математичного факультету
Київського університету. В той же рік створює першу в Україні учбову кафедру
агрохімії.
Помер 13 січня 1920 р. в Одесі, де похований на другому Одеському
кладовищі.
Творча спадщина становить 278 наукових, науково-методичних і науковопопулярних праць, написаних особисто з найактуальніших галузевих проблем
стосовно культури цукрового буряку, пшениці, картоплі, гречки, шовковиці, а
також родючості ґрунту, питань боротьби зі шкідниками, економіки й організації
сільського господарства, організації роботи науково-дослідних установ та
освітніх закладів, розведення тварин і первинної переробки тваринницької
продукції, а також методології проведення досліджень. Вчений є одним із
засновників насіннєзнавства цукрових буряків в Україні. Йому належить вагома
роль у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації для агробіологічних
спеціальностей, серед них відомі вчені-аграрії, що творили на українських
землях: А.В. Країнський, О.В. Локоть, Ф.Л. Любанський, М.К. Походня,
Ф.Б. Яновчик, С.В. Країнський та ін. Окреме місце серед учнів С.М. Богданова
займає постать не менш видатного вченого із світовими відкриттями на ниві
агробіології – професора В.В. Колкунова (1866–1939).
За словами корифея вітчизняної галузевої науки професора О.О. Совєтова
саме С.М. Богданову належить пріоритет у найкращому визначенні поняття
«агрономія» на кінець XIX ст. С.М. Богданов має пряме генеруюче значення
щодо
запровадження
в
країні
порайонної
організації
ведення
сільськогосподарської дослідної справи з 1908 р. і особливо – обласної її
побудови у 1912 р., що фактично стосовно до основних принципів функціонує
до сьогодення.
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ВИДАТНОМУ ВЧЕНОМУ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
МЕХАНІКИ І ЗНАРЯДЬ, ПРОФЕСОРУ К.Г. ШИНДЛЕРУ– 150
В.А. Вергунов,
доктор сільськогосподарських наук, академік НААН
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03127
Серед імен славетних синів України, які зробили
значний внесок у вітчизняну і світову науку почесне місце
займає постать професора Шиндлера Камілла Гавриловича
(1869–1940), який народився 15 червня 1869 р. в м. Твері у
сім'ї швейцарських громадян – Гавриїла Шиндлера і Емілії
Мюллер. З цього приводу мав відповідний «Білет»,
установлений Міністерством внутрішніх справ Російської
імперії для проживання іноземців у межах країни, виданий
канцелярією Київського губернатора від 29.09.1904 р. за
№ 10326. Тим не менш, наявність цього документу не
знімала всіх проблем по пересуванні по країні оскільки
змушений був заздалегідь повідомляти відповідні органи і
брати дозвіл на переїзди.
Середню освіту здобув у додатковому класі Тверського реального училища,
яке закінчив у 1887 р., після чого в сімейному колі було вирішено, що Камілл
продовжить освіту в Москві.
У тому ж році поступив до Імператорського Московського технічного
училища, шестирічний курс якого закінчив у 1893 р., набувши фаху інженерамеханіка з правом носити на грудях відзнаку, встановлену імператором.
Після отримання вищої технічної освіти поступив на службу механіком
цукрового заводу братів Гарденіних біля м. Липецька Тамбовської губернії, де
працював до 1895 р. Але така діяльність не задовольняла допитливого розумом
молодого спеціаліста. У тому ж році приватно відбуває до Європи, де поглиблено
вивчає землеробські машини і знаряддя не за книжками, а в реальних умовах їх
експлуатації.
Після повернення з-за кордону деякий час займався приватними роботами з
монтажу обладнання на фабриках, а влітку 1896 р. керував практичними
заняттями студентів із вивчення сільськогосподарських машин у Московському
сільськогосподарському інституті.
У 1896 р. став одним з організаторів першого в Росії конкурсу-виставки
сільськогосподарських машин на Бутирському хуторі.
Як кращого спеціаліста в галузі землеробських машин Міністерство
землеробства і державного майна направило К.Г. Шиндлера на півтора року до
Німеччини, Франції, Англії і Північної Америки з метою вивчення
землеробського машинобудування. Там він працював у цехах заводів
сільськогосподарського машинобудування, переймаючи досвід зарубіжних
колег.
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Із закордонного відрядження повернувся в червні 1898 р. і працював
лаборантом сільськогосподарської станції при Харківському технологічному
інституті (нині – Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»), а з 25 вересня 1898 р. – викладачем креслення цього ж
інституту.
На той час директор Харківського технологічного інституту – відомий
учений у галузі механіки та опору матеріалів професор В.Л. Кирпичов, звернув
увагу на молодого, обдарованого, працьовитого співробітника. Після
призначення ректором новоствореного Київського політехнічного інституту
Імператора Олександра II (нині – Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») В.Л. Кирпичов
запрошує К.Г. Шиндлера на роботу в цей вуз. Його призначають на посаду
виконуючого обов'язки професора по кафедрі прикладної механіки (що стає
першою в Україні), де він викладає механіку на сільськогосподарському
відділенні та читає спеціальний курс із сільськогосподарського
машинобудування – на механічному відділенні. Крім того, йому доручають
організувати станцію випробувань землеробських машин і знарядь.
У 1900 р. професором К.Г. Шиндлером була заснована станція випробувань
землеробських машин і знарядь при КПІ. Вона надавала можливість студентам
агрономічного і механічного факультетів вузу ознайомлюватися з існуючими
типами й конструкціями землеробських машин і знарядь безпосередньо у роботі,
а також вивчати методи їх дослідження. Крім того, велась і наукова робота щодо
вивчення окремих питань механізації сільського господарства та розробки
методик і приладів для проведення досліджень землеробських машин.
Професору К.Г. Шиндлеру належить першість в обґрунтуванні функцій
випробувальної станції, системному підході до її організації та у великій,
кропіткій роботі з реалізації наукових і практичних задумів.
Відпрацьовані вченим (вперше в Європі) ще на початку століття функції
випробувальної станції стали орієнтиром для багатьох поколінь випробувачів
сільськогосподарської техніки. Сьогодні змінилися тільки обсяги випробувань, а
техніка стала більш енергоємною, автоматизованою, для її роботи почали
використовувати космічну навігаційну систему. Відчутно збільшилася кількість
розробок машин, в яких використовуються новітні досягнення науки і технології.
Проте принципи, закладені К.Г. Шиндлером, не втратили актуальності. У нашій
державі їх сьогодні продовжують Український науково-дослідний інститут
прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого, відділ механізації обробітку ґрунту та
сівби сільськогосподарських культур ННЦ «Інститут механізації і електрифікації
НААН» та кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки імені
академіка П.М. Василенка механіко-технологічного факультету Національного
університету біоресурсів і природокористування України.
Першим у світовій практиці вчений підготував і видав у 1902 р.
фундаментальну працю – атлас сільськогосподарських машин «Політипажи,
ескізи і креслення машин-знарядь сучасного сільського господарства» під
загальною рубрикою «Вчення про землеробські машин і знаряддя». Атлас містив
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2420 малюнків і 56 таблиць та поділявся на три розділи про машини-знаряддя:
1) обробіток ґрунту, сівба і догляд за рослинами; 2) збирання врожаю;
3) обробіток врожаю, що розкривали питання від найдавніших часів до початку
ХХ ст. Як посібник з курсу сільськогосподарського машинобудування і
прикладної механіки, атлас використовується і дотепер в освітньому процесі
провідних країн світу. Трохи згодом, у 1904 р., на його основі він видав
монографію «Машини – знаряддя сучасного сільського господарства», що
вийшла друком на 278 сторінках у Києві.
У 1904 р. професора К.Г. Шиндлера знову обирають на посаду декана
сільськогосподарського відділення КПІ, як це робили неодноразово, що свідчить
про його великі організаторські здібності. Під керівництвом вченого відділення
підготувало ряд видатних фахівців.
У 1905 р. К.Г. Шиндлер блискуче захистив дисертацію на тему «Теорія і
конструкція орних знарядь» і йому було присуджено вчене звання ад'юнкта
прикладної механіки.
З 1909 р. стає членом Бюро сільськогосподарської механіки Вченого
комітету Міністерства землеробства Росії, створеного указом від 21 березня
1894 р. На одному із його зібрань, що відбулося у січні 1909 р. і присвячувалося
питанням сільськогосподарського машинобудування, він запропонував систему
перепідготовки кадрів для мережі випробувальних станцій шляхом
започаткування спеціальних інститутів для осіб, які мають вищу інженерну або
сільськогосподарську освіту. Таку систему було покладено в основу організації
сучасних курсів, факультетів чи інститутів підвищення кваліфікації. При
організації випробувальних станцій сільськогосподарської техніки зверталися до
«блискучого знавця та аналітика сільськогосподарського машинобудування»,
завідувача єдиної на той час у Росії та першої в Європі станції випробування
землеробських машин і знарядь – професора К. Шиндлера.
Про незаперечний авторитет вченого свідчить той факт, що навіть після
звільнення від офіційних посад його запрошують для участі у Всеросійській
нараді з організації та завдань станцій по сільськогосподарському
машинознавству, скликаній 28–30 січня 1912 р. Тут він висловився проти
покладення на машиновипробувальні станції завдання створення конструкцій
нових машин, тоді як деякі відомі фахівці (Арцибашев Д., Коссович П., Вінер В.
та ін.) визнавали це можливим. У лютому 1911 р. був звільнений з КПІ за
політичними мотивами, а саме за захист прав студентів за відомою справою
Кассо або порушення обмежувальної норми прийому в інститут студентів–
євреїв.
До 1919 р. працював у різних приватних установах Росії, пов'язаних із
завезенням, реалізацією та виготовленням сільськогосподарської техніки: з
квітня 1911 р. – директор Правління Російського Комісіонерства по торгівлі
сільськогосподарськими машинами товариства «Работник» у Петербурзі та
консультант виробництва на заводах-постачальниках, а з 1911 по 1916 р. ще й
голова двох товариств землеробських машин і знарядь у Рязані та
Олександрівську Катеринославської губернії; згодом працював завідувачем
технічного бюро Товарного відділу Московського Народного банку (1917–1921);
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був членом Ради і Правління Всеросійського Закупівельного Союзу
сільськогосподарської кооперації («Сільськосоюз») (1918–1921), згодом
від'їжджає до Лондона як уповноважений «Сільськосоюзу».
К.Г. Шиндлер з 1919 р. легально, як швейцарський підданий, емігрував
через Швейцарію спершу в Англію, виконуючи обов'язки уповноваженого
«Сільськосоюзу» і директора британської компанії «Селосоюз Лімітед», а
згодом, у 1921 р. – у Чехословаччину, яка, сподіваючись на тимчасовість
проживання емігрантів, гостинно надавала притулок і всіляко підтримувала
згуртовану освічену інтелігенцію. У 1927–1928 рр. він голова Комісії та декан
сільськогосподарського відділення, завідувач кафедри «Машинознавство»
Російського інституту сільськогосподарської кооперації в м. Празі.
Після утворення 22 квітня 1922 р. Української господарської академії в
Подєбрадах працює в ній за сумісництвом професором по кафедрі
сільськогосподарського машинознавства агрономічно-лісового відділення.
Читає курс «Сільськогосподарське машинознавство» на агрономічному
підвідділі та «Загальна наука про машини зі статтями з прикладної механіки та
електротехніки» на лісовому підвідділі. Згодом при останньому створює кафедру
сільськогосподарського машинознавства, а у 1924 р. – однойменний кабінет для
практичних занять.
З 1930 по 1940 р. працював над удосконаленням і розробкою нових
конструкцій ґрунтообробних машин. У 1940 р. помер, похований у Празі.
Творча спадщина професора К.Г. Шиндлера налічує понад 26 наукових
праць. Започаткована К.Г. Шиндлером станція випробувань землеробських
машин і знарядь стала першим осередком науково-дослідної роботи з вивчення
землеробських машин і знарядь та протягом майже десяти років єдиною діючою
станцією в країні. Він теоретично обґрунтував необхідність зміни конструкції
ґрунтообробного знаряддя залежно від ґрунтово-кліматичних умов та зробив
значний внесок у теорію деформації ґрунту полицею корпуса плуга.
Удосконалив динамометр Сака та розробив і виготовив контрольний
динамометр для перевірки тягових динамометрів. Професор першим в Україні
почав читати курс із сільськогосподарського машинобудування. Його наукові
напрацювання продовжують жити і залишаються актуальними.
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ВИДАТНОМУ ВЧЕНОМУ З КУЛЬТУРИ БОЛІТ,
ЧЛЕНУ-КОРЕСПОНДЕНТУ АН УРСР М.О. ТЮЛЕНЄВУ – 130
В.А. Вергунов,
доктор сільськогосподарських наук, академік НААН
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03127
Народився 5 квітня 1889 р. в с. Ганнівка
Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії
(тепер Петрівський район Кіровоградської області) в сім’ї
службовця. У 1907 р. закінчив Полтавське комерційне
училище О.О. Байєра. Протягом 1907–1911 рр. навчався
на сільськогосподарському відділенні Київського
політехнічного інституту Імператора Олександра II (нині
– Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). Його спеціалізація «культуртехнік» або
«агроном-меліоратор».
З 1911 по 1912 р. – практикант Головного управління землеробства і
землеустрою Департаменту землеробства, а також спеціаліст-агрохімік Мінської
болотної дослідної станції (нині – Республіка Білорусь). Причетний до вибору
ділянки для розміщення станції біля станції Пуховичі в маєтку П.М. Мірховича
поблизу м. Мінськ. Провів експедицію по відбору болотних ґрунтів губернії, на
підставі яких вперше в Російській імперії проаналізував їх на науковій основі
щодо хімічних і фізичних властивостей та походження.
У 1912 р. – слухач курсів з культури боліт при Ризькому політехнічному
інституті, а після їх закінчення, як кращий випускник, короткочасно стажувався
у Швеції, Данії і Німеччини та ознайомився з роботою зразкових господарств
Прибалтійського краю, Фінляндії, окремих губерній Російської імперії. Після
повернення у тому ж році – спеціаліст сільськогосподарської частини
Департаменту землеробства, а також до 1915 р. – лектор по культурі боліт і
луківництву при Санкт-Петербурзькому сільськогосподарському музеї
тапомічник редактора журналу «Землеробець». Протягом 1915–1917 рр.
спеціаліст по культурі боліт Володимиро-Рязанського управління землеробства
і державного майна Володимирського губземвідділу. Наступні два роки –
старший спеціаліст із культури боліт Департаменту землеробства
Володимирської губернії (тепер – Російська Федерація).
Протягом 1919–1921 рр. – старший спеціаліст із культури боліт Київського
губернського земельного відділу та помічник директора товариства «Торф»
(м. Проскурів). У 1921–1922 рр. працював старшим інспектором з технічної
частини товариства «Укрторф» (м. Київ). 8 травня 1922 р. його призначено
завідувачем науково-технічного відділу Укрмеліозему, а з 29 січня 1923 р. –
старшим фахівецем з дослідно-меліоративної справи цього ж підрозділу.
Починаючи з 1921 р. співпрацю із Сільськогосподарським науковим
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комітетом України (нині – Національна академія аграрних наук України),
спочатку як штатний працівник секції кормової площі, а з 1922-го р. до 1927 р. –
позаштатний співробітник меліораційної секції. Засновує від її імені –
Центральну науково-дослідну меліораційну станцію в Казоровичах та
Сагайдацьку зрошувальну дослідну станцію. З 26 квітня 1923 р. до 1932 р.
очолював Рудня-Радовильську болотну дослідну станцію. Крім того, за
сумісництвом працював старшим фахівцем із дослідно-меліоративної справи
Північно-Меліоративного органу НКЗС УСРР та викладачем з культури боліт і
луківництва Київського сільськогосподарського інституту (нині – НУБіП
України). Долучився до появи, згідно з рішенням РНК УСРР від 23.12.1929 р. –
Українського НДІ сільськогосподарської меліорації у м. Харків (нині – Інститут
водних проблем і меліорації НААН). Протягом 1930–1934 рр. – дійсний член
Вищої науково-технічної ради НКЗС УСРР з питань меліорації болотних
масивів. Із 1932 р. і до початку німецько-радянської війни – старший науковий
співробітник і науковий керівник болотної дослідної мережі Українського НДІ
сільськогосподарської меліорації. У 1934 р. організував Сульське дослідне
болотне поле (Роменський р-н Сумської обл.).
На засіданні Спеціалізованої вченої ради при Московському
гідромеліоративному інституті ім. В.Р. Вільямса 21 вересня 1940 р. захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук
на тему «Вирощування цукрового буряку на осушених торфових ґрунтах УРСР».
З 1930 р. починає працювати за сумісництвом професором, а із 1941 р. –
декан агромеліоративного факультету Київського гідромеліоративного
інституту (нині – Національний університет водного господарства та
природокористування у м. Рівне). Після визволення Києва від німецьких
окупантів у 1943–1947 рр. завідував у вузі кафедрою землеробства. Протягом
1941–1943 рр. проводить польові дослідження на Супійській болотній дослідній
станції (нині – Панфильська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства
НААН») (Яготинський р-н Київської обл.). Починаючи з 1944-го і до 1948 р. за
сумісництвом очолює відділ осушення УкрНДІ сільськогосподарської
меліорації. Протягом 1946–1948 рр. на замовлення «Укрсельелектропроект» та
«Укргідромеліопроект» розробляє культурно-технічні заходи для басейнів річок
Рось, Уж, Случ, Сенюки, Псел та Марефи. Разом із А.М. Янголем обгрунтовує
необхідність двостороннього регулювання водного режиму осушуваних ґрунтів,
а у співавторстві з С.І. Рудичем розробляє конструкцію п’ятикорпусної
аероційної крото-дренажної машини (5 КДМ-2), що була здатна закласти дренаж
на глибині 0,75–0,8 м через 10,15 і 20 м та за вісім годин залишати 5–6 км готових
дрен, яку широко використовували усі РТС і ЛМС УРСР.
У 1948 р. його обирають членом-кореспондентом АН УРСР за напрямом
«сільськогосподарські науки». Того ж року на запрошення академіка
О.Г. Душечкіна перейшов на роботу старшим науковим співробітником
Інституту фізіології рослин і агрохімії АН УРСР (нині – Інститут фізіології
рослин і генетики НАН України), де працював до 1955 р. Від імені Академії
очолив спеціальні комплексні експедиції у Снігурівському районі Миколаївської
області (1951) та у Димерському районі Київської області (1952–1956).
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26.11.1955 р. рішенням ВАК при Міністерстві вищої освіти СРСР присвоєно
вчене звання професора за спеціальністю «агромеліорація».
З 1955-го по 1956 р. очолював лабораторію кормодобування сектору
тваринництва Президії АН УРСР. У 1956 р. знову повернувся на роботу до
УкрНДІ гідротехніки і меліорації завідувачем відділу освоєння заплавних
земель, яким керував до 1961 р. Крім того, за сумісництвом протягом 1956–
1961 рр. працював професором кафедри сільськогосподарської меліорації та
кормовиробництва Української академії сільськогосподарських наук.
У зв’язку із погіршенням стану здоров’я у 1961 р. перейшов спочатку на
посаду старшого наукового співробітника, а з 1964 р. працював науковим
консультантом відділу освоєння заплавних земель УкрНДІ гідротехніки і
меліорації.
Помер 2 грудня 1969 р. Похований у Києві на Байковому кладовищі. Творча
спадщина «українського Вебера» (так називали М.О. Тюленєва у фаховому
середовищі, порівнюючи із класиком культури боліт у світовому вимірі
німецьким професором Карлом Альбертом Вебером (1856–1931)) становить 240
наукових праць, опублікованих за період 1911–1964 рр. Значна кількість видань
так і залишилася в рукописах обсягом понад 200 ум. друк. аркушів. Частина з
них при житті вченого стали класичними стосовно культури боліт і сьогодні
використовується для моніторингових досліджень як в Україні, так і Білорусі та
Росії. Ним створена українська школа агромеліораторів. До неї входили:
П.П. Кубишкін, А.М. Янголь, М.К. Ковалевич, С.К. Семьонов, С.С. Проскура,
І.З. Лапа.
Г.І. Хотько,
М.С. Проскура,
А.В. Бакулін,
Ю.В. Шелестов,
В.Р. Гімбаржевський, академік ВАСГНІЛ та АН БРСР С.Г. Скоропанов,
М.Н. Шевченко та ін.
Результати системних досліджень М.О. Тюленєва, що були проведені на
Рудня-Радовельській болотній дослідній станції протягом 1923-1932 рр.,
покладено в основу державної програми освоєння боліт УРСР. Він першим у
країні на противагу іноземним ученим знайшов шляхи і запровадив у
виробництво технічні культури, насамперед цукрових буряків на осушених
торфових ґрунтах із врожайністю 1000 ц/га. Розроблена ним технологія їх
вирощування була запроваджена в УРСР, БРСР та РСФРР. Ще кращі результати
було досягнуто стосовно лучного травосіяння, що значно розширило
виробництво тваринницької продукції на Поліссі та в Лісостепу України. А ще
були – перша методика дослідної справи на торфових ґрунтах (1932–1934) для
всієї країни, раціональні сівозміни, системи удобрення й обробітку ґрунту та ін.
а, головне – теорія і практика запровадження культури боліт для потреб торфовоболотного фонду України.

.
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СЕКЦІЯ 1
ІСТОРІЯ АГРАРНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНІКИ
АКАДЕМІК Є.В. ОППОКОВ (ОППОКІВ) – ОДИН ІЗ ДОСЛІДНИКІВ
З ОСУШЕННЯ БОЛІТ НА ПОЛІССІ УКРАЇНИ
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.ст.
Бачкала О.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Євген Володимирович Оппоков (1869–1937 рр.) – академік АН УРСР та
ВАСГНІЛ, зробив значний внесок в організацію дослідної справи у галузі
сільськогосподарської меліорації та гідрології українського Полісся. На жаль, ці
здобутки й публікації за сфабрикованими обвинуваченнями з політичними
ознаками після 1937 р. практично були виключені з наукового кругообігу.
Як відмічав Н.Я. Шерстобаєв [1], гідротехнічні роботи з побудови каналів
для різних напрямів (осушення, з’єднання та ін.), в Росії розпочалися в епоху
Петра І, який велів: «…канал от моря выкопать, а вынутый грунт, употребить на
низкие места» [2]. У той час відбувалась широка пропаганда з значення й
провадження осушуваних робіт для підняття продуктивності у сільському
господарстві. Так, у 1868 р. безіменний автор видає книгу «Записки о введении
в России искусственного орошения полей и лугов» [3], у якій необхідність
зрошення обґрунтовується частими неврожаями.
У 1872 р. була створена особлива Комісія для дослідження положення у
сільському господарстві та сільської промисловості на чолі з міністром
державного майна П.А. Валуєвим, яка запропонувала створити дві експедиції з
осушення земель – Північну (на чолі з Августиновичом І.К.) і Західну (на чолі з
Жилінським Й.І.), які розпочали свою роботу з 1893 р.
Науковий інтерес до гідрологічних досліджень у Є.В. Оппокова проявився
ще у студентські роки, коли під час практики (1891 р.), він за дорученням
військового топографа, генерала Й.І. Жилінського, вивчав гідрологію р. Іпи на
Поліссі. Наслідком цього вивчення стало створення каналів для відведення води
й осушення ґрунтів та зарахування у 1892 р. на посаду техніка по вільному найму
до Західної експедиції з осушення боліт Полісся.
У Західній експедиції Є.В. Оппоков працював з 1892 р. до її закриття
(1902 р.) – спочатку техніком, згодом – молодшим інженером (1894 р.), а потім –
як інженер-гідролог (1896–1902 рр.), де керував проведенням гідрологічних
досліджень у Чернігівській, Полтавській та Курській губерніях. Наслідком цих
робіт стало осушення 20 тис. дес. боліт у долині річки Трубіж Чернігівської та
Полтавської губерній, 7 тис. – у долині р. Супій Золотоніського повіту та 5 тис.
– по р. Оржиця Лубенського повіту Поліської губернії. За результатами роботи в
експедиції Є.В. Оппоков публікує серію наукових праць: «Річкові долини
Полтавської губернії», «Нарис робіт у Поліській губернії», «Звіт Чернігівської
губернії про дослідження боліт за 1894 р.», «Низку технічних проектів
27

осушувальних робіт Лівобережного Дніпра» та ін. Проте, не дивлячись на значні
практичні досягнення (збільшило число коней з 130 до 380 тис., корів – з 463 до
1065 тис. голів) в осушуванні боліт, роботи Західної експедиції в 1902 р. були
призупинені.
У зв’язку з цим, у 1903 р. Є.В. Оппоков переходить на роботу в Мінське
управління землеробства і державного майна, де працював по 1912 р. на посаді
інженера-гідролога І-го розряду, керував виконанням серії проектів із
проведення осушувальних робіт на селянських і казенних дачах Мінської,
Волинської та Гродненської губерніях, проводив дослідження з вивчення
режиму річкового стоку Верхнього Дніпра. Останнє оформлює і видає під
назвою «Режим річкового стоку в басейнах Верхнього Дніпра вище м. Києва і
його складові частини в період 1876–1901 рр., а частиною і в більш віддалений
час, в зв’язку з коливаннями атмосферних опадів і території в басейні і з
місцевими умовами стоку» (Ч. 1, 1904; Ч. 2, 1913). Одночасно готує «Записку з
осушувальних робіт у Мінській губернії про подальший їх розвиток і підтримку
існуючих споруд», на підставі якої відбулися дві наради – у Мінську 11 серпня
1911 р. і Житомирі – 12–13 листопада 1912 р., де і було прийнято рішення про
створення Поліської розвідувальної експедиції, яка й продовжила діяльність
Західної експедиції. Роботу з підготовки нової експедиції, складання її
кошторису було доручено Є.В. Оппокову, який затверджено 22 серпня 1913 р., а
з 1 вересня цього ж року вчений був призначений керівником створеної
Поліської розвідувальної експедиції.
Поліська розвідувальна експедиція розпочала свою роботу восени 1913 р. з
дослідження р. Птич від с. Кринки до с. Горельци, а в 1914–1915 рр. – обстежила
середню і нижню течію р. Брачинка, басейн р. Іпи, розпочато роботи на
р. Прип’яті в районі м. Пінська та р. Березина вище м. Борисова.
У кінці 1915 р. розпочалися бойові дії, які змусили розвідувальну партію
евакуюватися до м. Київ й розвернути роботи з оборони країни. На жаль,
Поліська розвідувальна експедиція із-за війни не змогла повністю виконати
намічений план роботи, проте зібраний великий матеріал про природу Полісся
може слугувати прикладом виконання осушувальних робіт й підвищення
продуктивності полів.
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ГІПОТЕТИЧНА МОДЕЛЬ «ІДЕАЛЬНОГО СОРТУ»
У ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА П.Я. ГОЛОДРИГИ (1920–1986)
Бернар Н.Г.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Наукові роботи доктора біологічних наук, професора П.Я. Голодриги (1920–
1986), який 36 років плідно працював у ВНДІ виноробства та виноградарства
«Магарач», були присвячені різним аспектам виноградарської науки – селекції
та генетиці, біохімії та біофізиці, експериментальному мутагенезу та поліплоїдії,
фізіології імунітету та культурі in vitro. Вчений осягав усе найкраще у світових
здобутках з цитогенетики, радіобіології, селекції, фізіології і біохімії рослин та
вміло генерував міждисциплінарні підходи досліджень в галузі виноградарства.
Під його керівництвом вивчені фізіолого-біохімічні критерії морозостійкості,
ранньостиглості, філоксеростійкості, посухо- та жаростійкості виноградної
рослини; проведені оригінальні дослідження гетерозису сіянців винограду.
Наукова спадщина Павла Яковича по праву увійшла до скарбниці вітчизняної
сільськогосподарської науки. Це понад 250 наукових праць, 23 авторських
свідоцтва на винаходи, 43 сорти винограду.
Особливе наукове і практичне значення має внесок П.Я. Голодриги у
створення гіпотетичної моделі «ідеального сорту», удосконалення та розробку
наукових методів селекційного процесу. Детально проаналізувавши сортимент
винограду, сформований на той час у СРСР, вчений дійшов висновку, що сортам,
які культивуються, притаманна ціла низка суттєвих недоліків. Перш за все, вони
нестійкі до морозу, хвороб та шкідників, особливо до філоксери, до патогенної
мікрофлори. Крім того, переважна більшість сортів винограду мають пізній та
дуже пізній строки дозрівання, тому їх врожай у багатьох зонах країни не досягає
технічної зрілості, а обсяг та якість врожаю у більшості сортів низькі.
П.Я. Голодрига зазначав, що тривавший століттями односторонній штучний
відбір на врожайність та якість виноградних грон призвів до втрати цілої низки
ознак, у тому числі стікості до хвороб, шкідників та екстремальних факторів
середовища. Усі турботи щодо вирощування сортів, які стали результатом
штучного відбору, людина прийняла на себе, вона змушена створювати свого
роду екологічні сховища, «хімічну парасольку», захищаючи їх від морозу,
хвороб та шкідників, забезпечуючи живленням та ін. Але, наголошував вчений,
можливий і інший шлях – шлях створення «ідеального» сорту, в якому
запрограмовані ознаки, втілення яких генетичними методами у заново
створеному генотипі дозволило б рослині розвиватися без особливої турботи зі
сторони людини, як ростуть у природі їх дикі родичі.
Основними напрямками селекційної роботи П.Я. Голодриги були створення
нових високоврожайних та високоякісних сортів винограду з комплексною
стійкістю до хвороб, шкідників та несприятливих умов середовища (різних
напрямків використання та строків дозрівання); організація поглиблених
досліджень щодо селекції на хімічні компоненти врожаю, які визначають якість
продукції; удосконалення теорії селекційного процесу та створення основ
частної генетики; розробка експрес-методів діагностики генотипової
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специфічності виноградної рослини.
У 60-70-ті рр. ХХ ст. серед науковців-виноградарів панувала думка, що
ранні сорти не можуть бути високоякісними та високоврожайними.
Багаторічними дослідженнями професора П.Я. Голодриги було встановлено, що
об’єм врожаю, довжина вегетаційного періоду, якість винограду, будучи
поліфакторними ознаками, наслідуються при гібридізації у F1 незалежно. Тобто,
селекціонер може об’єднати в одному генотипі гени короткого вегетаційного
періоду, високого врожаю та його якості. «Виноградарям не потрібні, – писав
П.Я. Голодрига, – сорти пишноростущі, які забирають багато вологи та
мінеральних речовин з грунту; не потрібні сорти з насінням, на формування
якого витрачаються численні органічні речовини, і, головне, – не потрібні сорти
пізнього строку дозрівання для зон з недостатнім зволоженням у другій половині
літа. Ранні сорти потрібні також для зон виноградарства, де восени йдуть опади,
щоб врожай було зібрано без пошкодження сірою гниллю».
З урахуванням усіх цих положень вченим була запропонована гіпотетична
модель «ідеального сорту», в якій чітко визначені важливіші господарськобіологічні ознаки виноградної рослини. Стійкість до хвороб, шкідників та
несприятливих умов середовища (з підпунктами – до філоксери, мілдью, сірої
гнили, низьких температур, відлиги тощо); висока врожайність (з переліком
коефіцієнтів плодоношення для технічних та столових сортів); відмінна якість
продукції, зумовлена оптимальним співвідношенням хімічних компонентів
(сахари, органічні кислоти, антоциани, ароматичні речовини, вітаміни тощо);
фізіолого-генетичні особливості (висока фотосинтетична активність, висока
чутливість до добрив, раціональне використання опадів) і т. д. П.Я. Голодрига
вважав, що для інтенсифікації процесу конструювання генотипу з комплексом
полігенних ознак, селекціонеру, перш за все, необхідно, з урахуванням
лімітуючих факторів у конкретному регіоні, чітко сформулювати модель
бажаного сорту та розробити біолого-технологічну програму, яка забезпечить її
реалізацію. Після цього, на базі даних про структуру генотипу різних вихідних
форм, отриманої в результаті гібридологічного аналізу потомства раніше
виконаних схрещувань, можна підбирати батьківські пари та здійснювати
гібридізацію. Бажано також виділити відповідні вихідні форми з комплексною
стійкістю, але низької якості, з метою викликати експериментальні мутації
хімічними та фізичними мутагенами. У гіпотетичній моделі «ідеального сорту»,
селекціонер, залежно від умов зони вирощування, програмує ознаки, які, будучи
втіленими у генотипі нового сорту, дозволять отримати якісні врожаї при високій
стійкості до біотичних та абіотичних факторів. Вирощування таких сортів
потребує мінімальних витрат праці, засобів, ядохімікатів.
Першим із сортів, які створили та передали у Держсортосітку селекціонери
ВНДІ «Магарач», керуючись моделлю «ідеального сорту», був Надранній
безкісточковий Магарача, який характеризувався коротким вегетаційним
періодом, безнасінністю, врожайністю, комплексною стійкістю до філоксери,
сірої гнилі и морозу. Цей новий сорт, будучи виключно високопродуктивним,
був типовим представником сортів інтенсивного типу і, головне, – вирішальним
кроком на шляху перетворення селекції винограду з мистецтва в науку.
30

Джерела та література
1. Голодрига П. Я. Создание сортов винограда, комплексно устойчивых к
неблагоприятному
влиянию
биотических
и
абиотических
условий
среды.
Сельскохозяйственная биология. 1977. Т. 12. № 6. С. 812–827.
2. Голодрига П. Я. Теория и практика выведения комплексно устойчивых сортов
винограда по гипотетической модели «идеального сорта». Проблемы и пути повышения
устойчивости растений к болезням и экстремальным условиям среды в связи с задачами
селекции : тез. докл. Всесоюз. конф. Ленинград : Наука, 1981. С. 182–183.
3. Голодрига П. Я. Гипотетическая модель «идеального сорта» и методы ее реализации.
Четвертый съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. Ч. 2 :
тез. докл., г. Кишинев, 1–5 февр. 1982 г. Кишинев : Штиинца, 1982. С. 119–120.
4. Голодрига П. Я. Виноград. Достижения селекции плодовых культур и винограда.
Москва : Колос, 1983. С. 287–329.
5. Голодрига П. Я., Мальчиков Ю. А., Трошин Л. П. Модель идеального сорта и
прогнозирование экологической стабильности признаков винограда. Экологическая генетика
растений и животных. Кишинев : Штиинца, 1984. С. 247.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ІНСТИТУТІ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН
Біднина І.О., Козирєв В.В., Томницький А.В., Шкода О.А.
Інститут зрошуваного землеробства НААН
(сел. Наддніпрянське Херсонської області)
Для формування високих урожаїв практично всі сільськогосподарські
культури вимагають належного забезпечення їх поживними речовинами.
Особливо актуальним це питання є в умовах зрошення. В ґрунтах зрошуваної
зони південного регіону України природно азоту й фосфору міститься
недостатньо, тому при внесенні їх з мінеральними й органічними добривами
врожаї вирощуваних сільськогосподарських культур підвищуються. Вперше
аналіз ґрунту Херсонським дослідним полем був виконаний у 1899 р., а
систематичні дослідження родючості ґрунту й ефективності використання
добрив проводяться з 1924 р.
Відділ агрохімії був одним з найстаріших підрозділів Інституту
зрошуваного землеробства НААН. З перших днів організації агрохімічними
дослідами керував М.І. Ірліков, з 1924 по 1945 рр. його справу продовжували
Е.Х. Бурзі та інші вчені. Організація Географічної мережі з добривами в
Радянському Союзі сприяла розширенню досліджень з вивчення доз і
співвідношень елементів живлення в добривах, строків їх внесення, а також
ефективності добрив залежно від режимів зрошення, зокрема на Брилівській
дослідній станції Інституту (Муріна А.В., Рахович М.З.). В повоєнні роки
розгортаються систематичні дослідження в галузі агрохімії на зрошуваних
землях півдня України (протягом 1945–1960 рр. відділом агрохімії керувала
Раєвська С.С.). У подальшому, в період 1960–1975 рр., керівником агрохімічних
досліджень в Інституті була Ірина Михайлівна Попова. Існували при відділі та
окремо лабораторія застосування добрив і лабораторія фізіології рослин. У 1980х роках лабораторія фізіології входила до складу відділу агрохімії, а потім її було
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включено до складу відділу імунітету, фізіології та захисту рослин. Лабораторія
меліорації свого часу об’єдналася з відділом рису у відділ меліорації і рису.
У 1956 р. були розділені окремо відділ агрохімії і відділ агроґрунтознавства.
В перший рік керівництва установою Олександра Олексійовича Собка в
Інституті функціонувала вже лабораторія фізіології рослин і агрохімії, а також
відділ агроґрунтознавства.
У 1959 р. об’єднана лабораторія фізіології і агрохімії вивчала ефективність
хлористого амонію в якості азотного добрива (продукт відходу при виробництві
соди містить 25–26% азоту). С.С. Раєвською, І.М. Поповою, Х.М. Хатіповою,
Л.С. Журбиною і І.І. Салтиковим було доведено, що завдяки застосуванню
хлористого амонію підвищується урожай помідорів і кукурудзи на рівні з
сульфат-амонієм і його можна використовувати як азотне добриво на поливних
землях. На посівах цукрового буряку, навпаки, – спостерігався негативний вплив
на накопичення цукру в коренеплодах.
Співробітники к.с.-г.н. І.М. Попова, О.Г. Прищепа, В.І. Москаленко,
Л.С. Журбина, аспірант А.П. Шкрібтієнко разом з І.І. Салтиковим, Л.Ф. Кузько і
О.С. Русаковою працювали протягом 1961–1965 рр. над розробкою системи
удобрення в сівозмінах на зрошуваних землях півдня УРСР. Ними встановлено,
що для одержання 5,0–5,7 т/га пшениці озимої оптимальна річна норма азоту
повинна складати 60–90 кг/га залежно від попередника і внесених під нього
добрив. Такі норми азоту забезпечували приріст урожаю до 1,5–1,9 т/га.
І.М. Попова разом з О.Г. Прищепою з 1961 р. визначали ефективність різних
норм фосфорних добрив при їх систематичному внесенні, досліджували вплив
форм і норм внесення азотних добрив на врожай кукурудзи, а з 1963 р. вони
досліджували ефективність калійних добрив на темно-каштанових зрошуваних
землях та норми і строки внесення азоту під озиму пшеницю.
І.І. Салтиков (в 1964 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу)
досліджував вплив умов водного режиму і мінерального живлення на деякі
фізіологічні показники та продуктивність рослин.
Протягом
1961–1966 рр.
лабораторією
агрохімії
(Попова І.М.,
Прищепа О.Г., Суботіна Р.С., аспірант Шкрібтієнко А.П., мікробіолог
Русакова О.С.) встановлено оптимальну річну норму мінеральних добрив для
цукрового буряку в умовах зрошення на каштанових ґрунтах: азоту – 100–
130 кг/га, фосфору – 75 кг/га, а від внесення калійних добрив ефекту не
одержано.
Дослідження І.М. Попової, Р.С. Осідченко, А.П. Шкрібтієнка, В.П. Сіденка
і аспірантів В.І. Криштопи, І.М. Зарєнцева, Н.Г. Віндюка протягом 1961–
1970 рр. показали, що на півдні України при зрошенні прирости врожайності
сільськогосподарських культур за несистематичного внесення добрив складають
30–50% до загального врожаю, а при систематичному застосуванні – урожай
подвоюється. На основі проведених досліджень виробництву була
рекомендована система удобрення для польових сівозмін залежно від ґрунтових,
меліоративних умов і схеми сівозмін.
У 1967 р. були розпочаті дослідження зі своєчасного додаткового
забезпечення рослин вітамінами. Вчені вважали, що це може бути значним
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резервом підвищення врожайності за рахунок стимулюючого ефекту згаданих
речовин. Вивчалися питання природи змін, що проходять у рослинах під
впливом вітамінів. Дослідженнями було виявлено, що вітаміни В5 і С активують
процес дихання протягом всієї вегетації. Інтенсивність дихання у рослин,
оброблюваних вуглекислим газом як до поливу, так і після, підвищувалася.
Інтенсивність дихання при обробці рослин киснем до поливу, як правило, була
нижчою, а після поливу – різко зростала. Спільно з відділом зернових культур у
1969–1972 рр. проводилися досліди з визначення впливу умов зволоження і
живлення на: сисну силу листя пшениці озимої; вміст цукру у вузлах кущіння в
період зимівлі й період відновлення весняної вегетації; концентрацію клітинного
соку в листі; інтенсивність транспірації рослин пшениці озимої.
У 1969 р. працювати на користь вітчизняної агрохімічної науки й Інституту
зрошуваного землеробства був покликаний відомий широкому колу науковців
д.с.-г.н., професор, академік Української академії наук, Заслужений діяч науки і
техніки України Іван Давидович Філіп’єв. З 1969 р. він очолював відділ
неполивного землеробства, а потім двічі – спочатку протягом 1975–1995 рр. , а
згодом у 2003–2005 рр. – агрохімічний підрозділ Інституту.
Упродовж 1970–1980 рр. в лабораторії застосування добрив були розпочаті
дослідження особливостей фізіолого-біохімічних процесів у зерні пшениці
озимої, що дозріває, залежно від способів зрошення і погодних умов. Також була
розширена робота з розробки питань живлення рослин, застосування добрив і
вивчення фізіологічних особливостей розвитку рослин при зрошенні. Цими
питаннями займалися д.с.-г.н. І.Д. Філіп’єв, завідувач лабораторії фізіології
рослин, к.біол.н. І.І. Салтиков, к.с.-г.н. Л.С. Журбіна. У зрошуваному
землеробстві вивчення питань перетворення мінеральних добрив у ґрунті і в
рослині методом мічених атомів практично не проводилося. У той же час широке
впровадження
в
практику
методу
програмування
вирощування
сільськогосподарських
культур
потребувало
уточнення
коефіцієнтів
використання елементів живлення рослин, строків внесення добрив та й інших
питань. Тому в 1982 р. відділом агрохімії (завідувач Філіп’єв І.Д., с.н.с.
Криштопа В.І., м.н.с. Тімошина Л.С.) були розпочаті дослідження питань
азотного живлення з використанням радіоактивного ізотопу 15N.
Цими агрохіміками разом зі старшими науковими співробітниками
Є.К. Міхєєвим, О.С. Бардадименком, П.А. Криштопою, А.В. Мелашичем,
В.В. Гамаюновою, молодшими Р.С. Осідченко, І.К. Шевцовим і аспірантом
Т.П. Заєць розраховано і кількісно виражено залежність урожаю основних
сільськогосподарських культур від показників родючості ґрунтів.
У 1980–1984 рр. вивчалася можливість використання як органічних добрив
продуктів біологічного очищення безпідстилкового свинячого гною, а також
вплив його на продуктивність сільськогосподарських культур і родючість ґрунту
(Мелашич А.В.). У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію В.В. Гамаюнова,
науковим керівником її роботи був І.Д. Філіп’єв. Через 11 років Валентина
Василівна захистить докторську дисертацію «Розробка та удосконалення
системи удобрення основних культур на зрошуваних землях півдня України», а
в 1999 р. отримає вчене звання професора зі спеціальності агрохімія.
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У лабораторії фізіології рослин під керівництвом І.І. Салтикова
співробітники Н.І. Драчова, В.М. Малишенко протягом 1981–1985 рр.
проводили дослідження з визначення фізіологічних складових етапів
органогенезу продукційного процесу різних за скоростиглістю гібридів
кукурудзи при вирощуванні за диференційованих режимів зрошення і
мінерального живлення в зрошуваних умовах півдня України.
У період 1986–1990 рр. відділом агрохімії (Філіп’єв І.Д., провідний
науковий співробітник Гамаюнова В.В., наукові співробітники Василенко М.І.,
Криштопа В.І., Мелашич А.В., Осідченко Р.С., Заєць Т.П., Димов О.М.)
встановлено, що найбільший урожай люцерни, пшениці озимої і кукурудзи –
основних культур семипільної сівозміни, забезпечує внесення фосфорного
добрива в дозі P60.
Протягом 1996–2000 рр. керівником лабораторії агрохімії була доктор с.-г.
наук, професор В.В. Гамаюнова. У цей період вона спрямовувала роботу відділу
в напрямі розробки заходів ефективного використання добрив та збереження
родючості ґрунту в непростих умовах реформування АПК. Кадровий склад
колективу поповнився науковими співробітниками О.В. Підручною, І. Грештою,
а також аспірантами Г.В. Каращук, В.А. Бабич і Є.М. Рищуком. На Брилівській
дослідній станції зрошення В.В. Гамаюнова, І.Д. Філіп’єв, Г.М. Ісакова і
співробітники станції М.Д. Декалов, І.М. Макарчук, М.М. Декалова проводили
дослідження з метою розробки теоретичних основ відтворення родючості темнокаштанових легкосуглинкових ґрунтів півдня України. Вивчали вплив системи
удобрення та системи обробітку ґрунту на його родючість і врожай
сільськогосподарських культур, що вирощувалися в сівозміні.
У 2005 р. лабораторію агрохімії і лабораторію меліоративного
ґрунтознавства об’єднали в одну – агрохімії та меліоративного ґрунтознавства,
завідувачем якої з 2005 по 2011 рр. став учень професора І.Д. Філіп’єва, кандидат
с.-г. наук, старший науковий співробітник A.B. Мелашич. Протягом останніх
15 років проводилися дослідження з розробки ресурсозберігаючої системи
удобрення сільськогосподарських культур за рахунок використання в
зрошуваній сівозміні замість гною решток соломи пшениці озимої, стебел
кукурудзи, сої, зеленого добрива і бактеріальних препаратів (Філіп’єв І.Д.,
Мелашич А.В., Біднина І.О., Ісакова Г.М., Козирєв В.В., Томницький A.B.,
Шкода О.А., Морозов О.В.).
У 2011 р., у зв’язку з оптимізацією роботи наукових підрозділів Інституту,
лабораторію агрохімії та меліоративного ґрунтознавства було включено до
складу відділу зрошуваного землеробства.
Результати багаторічної праці вчених Інституту за напрямом агрохімічних
досліджень були впроваджені у виробництво на площі понад 250 тис. га.
Економічний ефект тільки за рахунок зменшення витрат на придбання добрив
становив близько 23 млн грн.
При написанні тез були використані матеріали з монографії «Інститут
зрошуваного землеробства – 125 років» за авторством Р.А. Вожегової,
І.Т. Нетіса, В.В. Клубука (2016 р.).
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ СІВОЗМІН НА ПАНФИЛЬСЬКІЙ
ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»
на початку ХХІ ст.
Бойко П.І.
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (с. Чабани Київської області)
Збільшення виробництва рослинницької продукції в Україні було і
залишається основним завданням на будь-якому етапі розвитку сільського
господарства. Для його вирішення важливим є запровадження науково
обґрунтованих систем землеробства, основною ланкою якої є сівозміна. Велике
значення при ефективному практичному впровадженні сівозмін має врахування
багаторічного досвіду науково-дослідних установ, що знаходяться у різних
ґрунтово-кліматичних умовах країни. Однією з відомих науково-дослідних
установ щодо дослідження ефективності різноротаційних сівозмін у підзоні
нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України є Панфильська
дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН», заснована у 1915 р. як
Підставська болотна дослідна станція [7, с. 5]. На дослідній станції працювали
визначні вчені, які розробили наукові основи ефективного вирощування
сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах. Серед них:
Т.Д. Мольдерф, С.А. Паляничко, С.С. Проскура, П.В. Спесивцев, М.О. Тюленєв,
М.Н. Шевченко, М.І. Штакал та багато інших [7, с. 6–11].
На початку ХХІ ст. у лабораторії сівозмін ННЦ «Інститут землеробства
НААН» виконували дослідження ефективності короткоротаційних сівозмін на
чорноземах типових малогумусних Панфильської дослідної станції [1, арк. 6].
Зазначений тривалий дослід закладено у 2001 р. у триразовому повторенні на
восьми полях (ярусах) при загальній кількості – 168 ділянок [2, арк. 6]. У
просторі та у часі розгорнуто 16 варіантів двопільних-трипільнихчотирипільних-п’ятипільних сівозмін, в яких встановлювали ефективність
застосування короткоротаційних сівозмін з 50–100% насиченням зерновими
культурами і елементами біологізації та їх дію на водний і поживний режими,
родючість ґрунту, фітосанітарний стан та продуктивність, якість продукції,
економічну і енергетичну ефективність [1, арк. 6].
Упродовж 2001–2005 рр. на Панфильській дослідній станції виконували
дослідження за темою: «Розробити системи різноротаційних сівозмін, що
забезпечать виробництво конкурентоспроможної продукції і збереження
родючості ґрунтів в умовах Лісостепу України» [1, арк. 1]. Співробітники
лабораторії сівозмін: доктор сільськогосподарських наук, професор П.І. Бойко,
кандидати сільськогосподарських наук, старші наукові співробітники
Т.І. Гордієнко, Н.П. Коваленко, Д.В. Літвінов, О.І. Ткачов з’ясували залежність
продуктивності основних сільськогосподарських культур від попередників у
короткоротаційних сівозмінах та систем удобрення у підзоні нестійкого
зволоження Лівобережного Лісостепу України [1, арк. 2–3]. Ними визначено, що
режим зволоження ґрунту у короткороатційних сівозмінах формувався залежно
від складу і співвідношення культур та загальної кількості атмосферних опадів.
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Встановлено, що осінні запаси продуктивної вологи зумовлювались як кількістю
опадів у цей період, так і культурою, яка звільняла поле. Найменша кількість
продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту восени залишалась після
вирощування кукурудзи та соняшника [1, арк. 81].
Упродовж 2006–2010 рр. на Панфильській дослідній станції виконували
дослідження за темою: «Теоретичні основи різноротаційних сівозмін та
оптимізації співвідношення культур для природно-сільськогосподарських умов
Лісостепу» [2, арк. 1]. Співробітники лабораторії сівозмін: доктор
сільськогосподарських
наук,
професор
П.І. Бойко,
кандидати
сільськогосподарських наук, старші наукові співробітники В.Т. Василенко,
Т.І. Гордієнко, Н.П. Коваленко, Д.В. Літвінов розробили біологічні та
агроекологічні принципи побудови різноротаційних сівозмін для підзони
нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України [2, арк. 2–3].
Науковцями визначено, що найвищі врожаї провідних зернових культур
отримано після кращих попередників: пшениці озимої – після гороху і гречки,
ячменю озимого – після буряків цукрових, пшениці озимої і соняшника,
кукурудзи – після пшениці озимої, гороху – після кукурудзи [2, арк. 105].
Найпродуктивнішою виявилась чотирипільна сівозміна: горох – пшениця озима
– кукурудза – ячмінь ярий із застосуванням мінеральної та органо-мінеральної
системи удобрення. Основну роль у формуванні водного режиму ґрунту
відігравало насичення та співвідношення культур у сівозмінах, які відрізнялись
рівнем урожайності, тривалістю вегетаційного періоду та запасами вологи
[2, арк. 106]. З’ясовано, що кількість поживних речовин, яка залучалась до
кругообігу різними культурами визначалась рівнем урожаю основної і побічної
продукції та її хімічним складом. Визначено, що прибутковим і рентабельним
було вирощування буряків цукрових і кукурудзи [2, арк. 107].
Упродовж 2011–2015 рр. на Панфильській дослідній станції виконували
дослідження за темою: «Удосконалити способи оптимізації сівозмін для
природно-сільськогосподарських умов Лісостепу» [3, арк. 1]. Співробітники
лабораторії сівозмін: доктор сільськогосподарських наук, професор П.І. Бойко,
кандидати сільськогосподарських наук, старші наукові співробітники
Т.І. Гордієнко, Д.В. Літвінов розробили і впровадили у виробництво зональні
системи різноротаційних сівозмін, зокрема для підзони нестійкого зволоження
Лівобережного Лісостепу України [3, арк. 2–3]. Вченими розроблено моделі
різноротаційних сівозмін з 70–100% насиченням зерновими культурами,
оптимізовано системи сівозмін та забезпечено науковий супровід їх освоєння в
агропромисловому виробництві. Встановлено, що найвищий умовно чистий
прибуток забезпечила п’ятипільна сівозміна: горох – пшениця озима – соняшник
– ячмінь ярий – кукурудза на зерно із застосуванням органо-мінеральної системи
удобрення [3, арк. 4]. Балансові розрахунки поживних речовин у
короткоротаційних сівозмінах у системі «рослина – добриво» показали, що
система удобрення забезпечила відшкодування витрат елементів живлення з
ґрунту наступним чином: азоту – на рівні 31–51%, фосфору – 41–54%, калію –
64–92% [3, арк. 81].
Упродовж 2011–2015 рр. на Панфильській дослідній станції виконували
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дослідження за темою: «Теоретичні принципи побудови і інтенсифікації сівозмін
для альтернативного (органічного) землеробства» [4, арк. 1]. Співробітники
лабораторії сівозмін: доктор сільськогосподарських наук, професор П.І. Бойко,
кандидати сільськогосподарських наук, старші наукові співробітники
Т.І. Гордієнко, Д.В. Літвінов здійснили аналізування результатів багаторічних
досліджень щодо рівня родючості ґрунту в короткоротаційних сівозмінах,
економічної та енергетичної ефективності [4, арк. 2]. З’ясовано, що застосування
органічної системи удобрення у чотирипільних сівозмінах стримувало розвиток
кореневих гнилей, септоріозу листя, щільність пшеничного трипса та злакових
попелиць, порівняно з органо-мінеральною системою удобрення [4, арк. 42].
Встановлено, що у господарствах з невеликою кількістю поголів’я тварин, або за
їх повної відсутності, обов’язковим для компенсування відсутності гною стало
впровадження поля сидерального пару, проміжних посівів, внесення побічної
продукції. Рекомендовано наступні варіанти сівозмін для застосування в
органічному землеробстві: сидеральний пар (гірчиця біла, редька олійна, бобовозлакові сумішки) – пшениця озима – буряки цукрові або соняшник + побічна
продукція попередника – ячмінь озимий + побічна продукція попередника –
кукурудза на зерно + побічна продукція попередника – овес + побічна продукція
попередника – кукурудза на силос + побічна продукція попередника – пшениця
озима [4, арк. 4].
Упродовж 2016–2018 рр. на Панфильській дослідній станції виконували
дослідження за темою: «Удосконалити різноротаційні сівозміни, що
забезпечують збереження і відтворення родючості ґрунту, підвищення
ефективності землекористування для різних ґрунтово-кліматичних та
господарських умов Лісостепу і Полісся» [5, арк. 1]. Співробітники лабораторії
сівозмін: доктор сільськогосподарських наук, професор П.І. Бойко; доктор
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Д.В. Літвінов;
кандидати сільськогосподарських наук Н.Г. Буслаєва, В.М. Верьовка,
Я.С. Цимбал розробили комплексну модель впливу змін клімату та
біокліматичного потенціалу на продуктивність зернових колосових культур –
пшениці озимої, пшениці ярої, ячменю ярого у різноротаційних сівозмінах для
умов нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України [5, арк. 4].
Зазначену модель реалізовано шляхом створення математичних моделей на
основі кореляційно-регресійного аналізу залежності урожайності зернових
колосових культур від метеорологічних умов [5, арк. 5].
Упродовж 2016–2018 рр. на Панфильській дослідній станції виконували
дослідження за темою: «Теоретично обґрунтувати і розробити системи сівозмін
для забезпечення відтворення та збереження родючості і продуктивних функцій
ґрунтів Лісостепу» [6, арк. 1]. Співробітники лабораторії сівозмін: доктор
сільськогосподарських
наук,
професор
П.І. Бойко;
доктор
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Д.В. Літвінов;
кандидат сільськогосподарських наук Я.С. Цимбал здійснили фенологічні
спостереження та догляд за посівами сільськогосподарських культур згідно з
технологіями вирощування, встановлено запас продуктивної вологи у ґрунті під
сільськогосподарськими культурами у час їх сівби, здійснено відбір ґрунтових
37

зразків та визначено рухомі форми біогенних елементів, закладено лляне
полотно для визначення целюлозо руйнівної активності ґрунту в посівах
сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах [6, арк. 2–3].
Встановлено, що найвищу продуктивність забезпечили восьмипільні сівозміни з
62,5% насиченням зерновими, 12,5–25,0% кормовими і 12,5% технічними
культурами, які забезпечили найбільший збір зернових, кормових одиниць та
перетравного протеїну [6, арк. 90].
Отже, на початку ХХІ ст. на чорноземах типових малогумусних
Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства НААН», яка
знаходиться у підзоні нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України,
виконували важливі дослідження щодо встановлення ефективності
різноротаційних сівозмін, практичне впровадження яких забезпечило
підвищення родючості ґрунту і збільшення виробництва якісної рослинницької
продукції.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАВОВНИЦТВА
В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Боровик В.О., Марченко Т.Ю.
Інститут зрошуваного землеробства НААН
(сел. Наддніпрянське Херсонської області)
Територія України відноситься до одного з самих північних регіонів
38

бавовносіяння, має більш ніж столітню історію випробувань і виробничого
досвіду з вирощування цієї культури.
Перші спроби сівби бавовнику в Україні розпочалися в 1827 р. насінням,
отриманим із Марселя. Сприятливі погодні умови року дозволили отримати
доморозний врожай сирцю. Посіви бавовнику, маючи більше аматорський
характер, проводились у різних районах України. Так, наприклад, у
Миколаївському повіті посівні площі його досягали 50 га, в Херсонському – 5 га
(врожай становив 4–5 ц/га).
Перші досліди по вивченню бавовнику в Україні були проведені в 1904–
1915 рр. під керівництвом відомого вченого В.Г. Ротмістрова. За його даними
урожайність у сприятливі роки становила 0,9–1,2 т/га і не поступалась у цьому
показнику більшості країн світу.
З початком Першої світової війни досліди з бавовником припинили і
відновили на Херсонській дослідній станції тільки в 1924 р. Результати
післявоєнних досліджень (1924–1928 рр.) показали економічну доцільність
вирощування цієї сільськогосподарської культури. І вже в 30-ті рр. бавовнику
присвоїли статус «культура Степу»: посівні площі його з 1930 до 1935 рр. зросли
маже у вісім разів.
Успішному впровадженню бавовнику в виробництво сприяло створення
скоростиглих сортів на базі Херсонської дослідної станції, яка згодом була
перетворена в науково-дослідний Інститут бавовництва (нині Інститут
зрошуваного землеробства НААН).
Для вирощування в Україні було рекомендовано найкращий з існуючих на
той час сорт Туркестанської селекційної станції – № 1306-Шредера, прийнятий
за стандарт у селекційній роботі. Сорт характеризувався довгим періодом
вегетації (138 діб), низьким виходом (32,7%) та малою довжиною волокна
(25,4 мм). Крім того, у виробництві застосовувались сорти, виведені в 1914 р. на
Голодностепській станції – № 182 Ак-Джура, № 169 Дехкан та ін., які також мали
довгий період вегетації та низькі показники якості волокна. З огляду на це, перед
ученими Української зональної станції бавовництва ставилась задача створення
сортів з добрими показниками якості волокна.
Згідно з вимогами того часу, коли ще не було зрошення, селекційна робота
з бавовником мала напрям виведення посухостійких сортів для неполивних
умов. Продуктивна робота селекціонера дала свої плоди: на початку сорокових
років створено низьку скоростиглих сортів: 3521 (автори Колосов А.А. та
Підозерький С.Н.); 6466 (автор Колосов А.А.), які сприяли успішному
впровадженню бавовнику у виробництво.
Уже в 1944 р. посіви бавовнику відновили на 212 тис. га: у 1946 р. його
висівали 289, а в 1947 р. – 542 господарства. У 1950 р. відкрито Міністерство
бавовництва в Україні, в 1954 р. збудовано найбільший в Європі Херсонський
бавовняний комбінат.
З введенням великих зрошуваних масивів в «Голодному степу» Середньої
Азії (1952–1958 рр.), де кліматичні умови, більша урожайність на поливі (в той
час зрошення в Україні не було), більша щільність сільського населення, схилили
важелі сировинної бази бавовництва СРСР до Середньоазіатських республік.
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І лише в 1993 р., за ініціативою керівництва Інституту, при підтримці
Управління легкої промисловості і Херсонського бавовняного комбінату,
відновлено роботи з наукового забезпечення національної програми бавовництва
в Україні. Серед наших досягнень кращими є формування бази даних генофонду
рослин бавовнику, створення двох скоростиглих середньоволокнистих сортів з
хорошими показниками якості волокна – Дніпровський 5 та Підозерський 4 та
розроблення технології їх вирощування
Починаючи з початку дев’яностих років минулого століття розвивається
якісно новий етап у селекційній роботі з бавовником. У цей час селекціонери
В.О. Боровик, Ю.О. Степанов, Т.Ю. Марченко, М.М. Ковтун під керівництвом
Т.Б. Немоловської спрямували свої зусилля на створення сортів для умов
зрошення з високою адаптаційною здатністю та показниками якості волокна, які
відповідали вимогам текстильного виробництва.
Ефективність цих досліджень значною мірою залежали від добре
підібраного і всебічно проаналізованого вихідного матеріалу. Генофонд
бавовнику (рід Gossypium) включає 282 зразки, їх зародкова плазма
походженням із 21 країни світу, представлена трьома видами: Gossypium
hirsutum – бавовник мексиканський або волосистий (279 шт.), Gossypium
arboretum – деревовидний або індійська гуза (1 шт.), Gossypium barbadense –
тонковолокнистий єгипетський (2 шт.). колекцію складають 127 селекційних
сортів, 59 місцевих зразків, 77 селекційних ліній та 11 синтетичних популяцій.
Кращим досягненням селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН
є створення більше 25 перспективних ліній і двох скороспілих середньо
волокнистих сортів бавовнику – Дніпровський 5 (посухостійкий, для умов
зрошення) та Підозерский 4, який характеризується хорошими показниками
якості волокна.
На жаль, на теперішній час бавовник як культура не поширена в Україні,
проте, враховуючи стратегічне значення його та досвід вирощування, наявності
в Україні необхідних ресурсів, можливо в короткий термін відновити
впровадження цієї культури в виробництво.
НАУКОВА ШКОЛА З ГОДІВЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН Г.О. БОГДАНОВА
Бородай І.С.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У розвиток вітчизняної зоотехнічної науки в другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст. вагомий внесок зробив доктор сільськогосподарських наук,
професор, академік УААН Григорій Олександрович Богданов (1930–2009).
Учений є автором багатьох наукових теоретичних і прикладних наукових
розробок, які знайшли широке практичне застосування в тваринництві.
Основним напрямом наукової діяльності вченого була годівля. Учений
актуалізував питання енергетичного, протеїнового та мінерального живлення
сільськогосподарських тварин. Розширив наукові дані щодо технології
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виробництва та використання кормів. Розробив кормові добавки для жуйних і
способи їх приготування, а також способи отримання замінників цільного
молока. Дослідив фізіологію та біохімію травлення та обміну речовин у свиней
та великої рогатої худоби за використання різних протеїнових кормів,
синтетичних амінокислот, небілкових азотистих речовин та вітамінів [1].
Г.О. Богданов приділяв значну увагу проблемі мінерального живлення
тварин, зокрема метаболізму фосфору та кальцію в організмі, впливу
мікроелементів на їхній розвиток. Під його керівництвом або безпосередньої
участі розроблено та видано нормативи та довідники з організації повноцінної
годівлі, підготовлено низку рекомендацій і інструкції з годівлі
сільськогосподарських тварин, раціонального використання кормів та
удосконалення технології їхнього силосування та хімічного консервування.
Учений запропонував нові методи організації та технології годівлі корів і
кормовиробництва на промислових комплексах з виробництва молока та
яловичини. Обґрунтував заходи з підвищення ефективності моніторингу в
тваринництві в умовах техногенного забруднення; здійснив оцінку наслідків
Чорнобильської катастрофи та науково обґрунтував контрзаходи щодо
відновлення тваринництва в найбільш забруднених радіонуклідами регіонах
України. Розробив препарати та способи для стимуляції статевої охоти у самок
сільськогосподарських тварин, способи визначення овуляції фолікулів у
яєчниках, способи отримання ембріонів у великої рогатої худоби для
трансплантації. Розширив уявлення про роль галузі тваринництва у виникненні
«парникового ефекту»; дослідив вплив годівлі на утворення метану в рубці
жуйних та запропонував шляхи його зменшення [3].
У різні періоди Г.О. Богданов доклав зусиль до організації дослідної справи
в тваринництві та вищої фахової освіти як завідувач відділу годівлі
сільськогосподарських тварин, а потім заступник директора, директор Науководослідного інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР, ректор
Харківського зооветеринарного інституту, Української сільськогосподарської
академії, завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин, віцепрезидент та президент Південного відділення ВАСГНІЛ, завідувач кафедри
технології виробництва молока та яловичини Національного аграрного
університету, академік-секретар відділення тваринництва, ветеринарної
медицини і переробки продукції УААН. Як керівник академічних установ,
закладів вищої фахової освіти, Г.О. Богданов очолював багатопланову роботу в
галузі зоотехнії, надавав науково-методичну допомогу ученим-зоотехнікам
країни, щороку брав участь у міжнародних, всесоюзних та республіканських
наукових конференціях, нарадах, симпозіумах [2].
Однією із заслуг вченого є організація наукової школи з годівлі
сільськогосподарських тварин, в активі якої 54 кандидати і 4 доктори наук.
Діяльність наукової школи спрямовувалася на розроблення проблем годівлі
тварин, запровадження ефективних технологій виробництва кормів та екології
тваринництва. Зокрема, комплекс досліджень з годівлі молодняку великої
рогатої худоби провели Л.П. Бугаєва, В.Є. Булгаков, Н.А. Гома, В.М. Кандиба,
Н.С. Пустова, Н.К. Шевченко. Встановили закономірності формування м’ясної
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продуктивності молодняку залежно від віку і факторів годівлі. Обґрунтували
ефективність використання гранульованих повнораціонних кормосумішок при
відгодівлі молодняку. З’ясували вплив на фізіологічний стан і продуктивність
молодняку великої рогатої худоби тривалого згодовування сечовини та
синтетичних азотистих речовин [1].
Основи годівлі різних статевовікових груп ВРХ розробили К.А. Власова,
Б. Дашнямин, О.І. Захаренко, П.І. Івашков, О.Г. Ігликов, В.С. Линник,
Н.І. Ліхтер, Ю.С. Кравченко, А.Н. Попова, Н.Г. Ященко та інші. Вивчили вплив
різноструктурних раціонів при інтенсивній відгодівлі бугайців, а також різного
рівня годівлі й протеїнового живлення на продуктивність та відтворну здатність
корів. Розробили основи інтенсивного вирощування телиць за використання
замінників молока. Обґрунтували ефективність використання в годівлі
високопродуктивних корів кормових фосфатів із різним вмістом фтору та ін.
Оригінальні дослідження з використання обезвожених кормів на збільшення
біологічної повноцінності раціонів годівлі молочної худоби проведено
Р.Ф. Сироткіною.
У розробленні основ годівлі і відгодівлі свиней на різних раціонах з
добавкою синтетичних амінокислот і біологічно активних речовин досягли
успіхів Б.М. Газієв, Г.С. Живновата, Ю.В. Засуха, І.Л. Іопа, В.М. Кандиба,
В.П. Короп, Є.І. Марчишина, В.І. Скорятіна, Н.І. Соколова, Н.І. Сотников,
А.І. Тищенко, В.В. Токарь, І.П. Чумаченко. Учені встановили дію біологічної
повноцінності протеїнової годівлі на обмін речовин і спермопродуктивність
кнурів, вивчили вплив різних строків відлучення кнурців на фізіологічний стан
статевої функції. Довели кормові переваги люпину, рапсового шроту, рослинних
протеїнових кормів, розробили методи їх використання при інтенсивній
відгодівлі свиней. Обґрунтували ефективність введення до раціонів молодняку
свиней на відгодівлі добавок лізину та метіоніну залежно від рівня та якості
протеїну [1].
До розроблення основ годівлі сільськогосподарської птиці доклали зусиль
Т.Н. Бирко, М.А. Діалло, В.М. Коробко, І.Ф. Палій та інші. Дослідниками
оптимізовано годівлю курчат-бройлерів при використанні різних енергетичних і
протеїнових кормів. Обґрунтовано ефективність використання в їх годівлі різних
джерел протеїну, комбікормів із нетрадиційними джерелами енергії та протеїну,
продукції переробки насіння ріпаку [1].
Окремі питання інтенсивного вирощування і відгодівлі молодняку овець
розроблено М.П. Закусіловим, Т.Б. Імангалієвою, В.В. Стороженком та іншими.
Зокрема, обґрунтовано ефективність використання стартових комбікормів і
повнораціонних кормосумішок у годівлі молодняку. Запропоновано схеми
годівлі ремонтних ярок і вівцематок при їх інтенсивному вирощуванні.
Таким чином, Г.О. Богданов зробив вагомий внесок у розробку теорії
годівлі сільськогосподарських тварин, вивчення фізіологічних та біохімічних
процесів травлення у свиней і великої рогатої худоби за використання кормів,
різних за вмістом протеїну, синтетичних амінокислот, небілкових азотних
речовин та вітамінів. Доклав зусиль до вирішення проблеми мінерального
живлення тварин, зокрема метаболізму фосфору та кальцію в організмі, впливу
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мікроелементів (кобальту, міді, марганцю) на їх розвиток. Одним із здобутків
ученого є розробка інтенсивних технологій виробництва і використання кормів.
Ученим засновано відому наукову школу, діяльність якої спрямовувалася на
розроблення проблем годівлі сільськогосподарських тварин, запровадження
ефективних технологій виробництва кормів та екології тваринництва тощо.
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ПРОФЕСОР К.Г. ШІНДЛЕР – ВЧЕНИЙ, ОСВІТЯНИН,
ВИПРОБОВУВАЧ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ МАШИН
Войтюк Д.Г., Деркач О.П.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
У 2019 р. виповнюється 150 років від дня народження професора Київського
політехнічного інституту імператора Олександра ІІ – Камілла Гавриловича
Шіндлера
(1869–1940).
Він
залишив
помітний
слід
в
історії
сільськогосподарської науки і техніки України початку ХХ ст. У його творчому
доробку понад 26 наукових праць. Визначальне місце серед них належить атласу
«Политипажи, эскизы и чертежи машин-орудий современнаго сельскаго
хозяйства». В атласі були широко представлені знаряддя і машини з найдавніших
часів і до початку ХХ ст., які становили цінний матеріал для розробки теорії
землеробських машин і знарядь. Особливе місце серед його праць належить
науковій праці «Теорія и конструкція пахотныхъ орудій», яка послужила
основою для розробки теорії деформації ґрунту робочими органами плуга.
Результатом успішного захисту цієї праці стало подання до присвоєння
К.Г. Шіндлеру наукового звання професора. Професором К.Г. Шіндлером
теоретично обґрунтовано доцільність використання різних типів полиць корпуса
плуга залежно від ґрунтово-кліматичних умов. Переважна більшість наукових
праць професора К.Г. Шіндлера мають наукове і практичне значення. Серед них
варто відзначити «Плуги оборотные и многокорпусные», «Паровые плуги», «О
барабане и подбарабанье молотилки», «Американские молотилки»,
«Узкоколейная разбросная сеялка» та інші.
Трудову діяльність на освітянський ниві К.Г. Шіндлер розпочинає у 1898 р.
з лаборанта і викладача креслення Харківського практичного технологічного
інституту (ХПТІ). У 1899 р. здібного і працездатного інженера К.Г. Шіндлера, за
рекомендацією директора Київського політехнічного інституту імператора
Олександра ІІ (КПІ) професора В.Л. Кирпичова, приймають на посаду
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в. о. екстраординарного професора кафедри прикладної механіки КПІ, де й
відбувається становлення його як науковця й викладача. В КПІ він на високому
науковому і методичному рівні викладає сільськогосподарську механіку на
сільськогосподарському
відділенні,
започатковує
спеціальний
курс
сільськогосподарського машинобудування на механічному відділенні, а також
читає курс з основ машинознавства на Київських сільськогосподарських курсах.
Професор К.Г. Шіндлер користувався значним авторитетом серед студентів та
професорсько-викладацького складу КПІ, володів неабиякими організаційними
здібностями. Про це свідчить той факт, що його неодноразово обирали деканом
сільськогосподарського (1904–1906 р.р.) та механічного (1909–1911 р.р.)
відділень Київського політехнічного інституту. Професором К.Г. Шіндлером
була запропонована система перепідготовки кадрів для мережі випробувальних
станцій шляхом започаткування спеціальних інститутів для осіб, які мали вищу
інженерну або сільськогосподарську освіту, яка послужила фундаментом для
організації сучасних курсів, факультетів чи інститутів підвищення кваліфікації.
Професор К.Г. Шіндлер – засновник випробувань сільськогосподарської
техніки на теренах України. Ним заснована у 1900 р. перша в Україні станція
випробувань землеробських машин і знарядь при Київському політехнічному
інституті та обґрунтовані її функції і завдання. Результати випробувань
землеробських машин і знарядь, отримані професором К.Г. Шіндлером, мали
теоретичну цінність при формуванні теорії землеробських машин та практичне
значення у рекомендаціях розробникам та користувачам землеробської техніки.
К.Г. Шіндлер започаткував тісний зв’язок між дослідником, виробником і
споживачем, впроваджуючи у виробництво результати випробувань
сільськогосподарської техніки, власні конструкторські удосконалення і розробки
та прилади і устаткування, що використовувались для проведення випробувань.
Ним були розроблені і впроваджені у виробництво: культурна поверхня полиці
для плуга ГПЗ, що виготовлявся товариством «Работник» на Олександрійському
заводі; полиці до корпусів «колоністського» та «новоросійського» плугів, що
виготовлялися Коломенським та Брянським паравозобудівними заводами.
Чільне місце в діяльності К.Г. Шіндлера займала громадська робота. Він був
головою правління Київського агрономічного товариства (1909–1911 р.р.),
членом Ради Київського політехнічного інституту (1899–1911 р.р.), членом
Київської
групи
«Союзу
професорів»
(1905 р.),
членом
Бюро
сільськогосподарської механіки Вченого Комітету Міністерства хліборобства
(1907–1911 р.р.), членом редколегії Повної енциклопедії російського сільського
господарства і дотичних з ним наук (1906–1908 pp.), членом редакційного
комітету сільськогосподарського і економічного журналу «Хозяйство» (1906–
1917 pp.).
В результаті проведеного нами дослідження встановлено, що професор
К.Г. Шіндлер був видатним вченим, освітянином та випробувачем
землеробських машин і знарядь в Україні.
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ПОЛТАВСЬКИЙ ПЕРІОД (1893–1933) У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРА П.Ф. ТУШКАНА
Воловодовська В.О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Особливе місце в історії становлення й розвитку аграрної науки та освіти в
Україні посідає постать неординарної особистості, справжнього українця,
знаного організатора сільськогосподарської дослідної справи й галузевої освіти
П.Ф. Тушкана (Тушканова) (1867–1942). Павло Федорович народився 29 червня
1867 р. у багатодітній сім’ї (11 дітей) державного селянина Федора Васильовича
та Катерини Яківни у слободі Богучари Заліманівської волості Богучарського
повіту Воронезької губернії. П.Ф. Тушкан єдиний з усіх отримав повну освіту.
Початкову – після закінчення місцевого міністерського двокласного училища.
Ще півтора роки навчався у технічній залізничній школі. За допомогою занять зі
старшою сестрою Оленою успішно склав вступний іспит до Воронезького
реального училища і з відзнакою закінчив його, отримавши знання із певним
технічним ухилом. У 1888 р. вступає на сільськогосподарське відділення
Петровської землеробської та лісової академії (нині – Російський державний
аграрний університет – Московська сільськогосподарська академія ім.
К.А. Тимірязєва). Із дипломом № 1401 І розряду від 4 березня 1893 р., ступенем
кандидата сільського господарства Павло Федорович закінчує Петровську
землеробську академію.
Як авторитетний і зважений агроном П.Ф. Тушкан уперше репрезентувався
на засіданні Полтавського товариства сільського господарства 17 листопада
1893 р., коли зробив повідомлення про результати дослідження селянських
хлібів Полтавщини, зібраних до губернської виставки 10–22 вересня 1893 р. На
прохання її Розпорядчого комітету їх зібрали земські начальники, вчителя,
земські управи і приватні особи. Вивчалися зразки семи польових культур: озима
пшениця, озиме жито, яра пшениця, ячмінь, овес, гречка і просо. Свої
дослідження П.Ф. Тушкан здійснив так: визначив вагу 100 зерен у грамах двома
пробами, відсоток схожого насіння і домішок, а потім розрахував господарську
гідність насіння й енергію проростання протягом 10 днів. У результаті отримав
низку досить важливих для практики висновків. Наприклад, шість – щодо
селянського жита з головною тезою, що сорти звичайного полтавського мають
по суті гарні властивості і лише безвідповідальна культура цього хліба і
відсутність очищування роблять з нього мало цінне для торгівлі і для посіву
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зерно. Не менш значущими виявилися висновки щодо інших хлібів, вирощених
на Полтавщині. Вони були високо оцінені спеціальною експертною комісією
виставки у складі: В. Д’якова, Г. Плодовського, Г. Соколова, Р. Ланського,
Г. Гаццарі, Г. Славінського, І. Ільїнського, І. Широких та П.Ф. Тушкана. Всього
на виставці у відділі рільництва оцінювали 478 зразків хлібів. З них 452 –
безпосередньо з дев’яти повітів Полтавської губернії й окремо від Полтавського
дослідного поля. У свою чергу, ця кількість поділилася надвоє: 198 зразків з
селянських господарств, а решта, 254 – від великих землевласників. Між іншим,
П.Ф. Тушкан разом із В.В. Тележинським (голова), Г.Ф. Пірсоном,
І.П. Ільінським, О.С. Садовником, священником Г. Поповиченком і В.С. Рибкою
увійшов до складу членів комісії цієї виставки з оцінки експонатів відділу
бджільництва. Галузь на той час знаходилася, за великим рахунком, у стані
занепаду і підтримувалася, насамперед, ентузіазмом окремих заможних
господарів. За розрахунками Бутлерова, ті щороку отримували біля 20–30 %
прибутків з витраченого капіталу і продовжували удосконалювати, передусім,
типи вуликів або їх рамкову систему. Проте найбільшим попитом серед
відвідувачів виставки користувалися питання пошуку шляхів підвищення
продуктивності хлібів. Тому не випадково напрацювання П.Ф. Тушкана з оцінки
зразків зерна викликали жвавий інтерес попри низку об’єктивних обставин.
Складними виявилися погодні умови у 1892–1893 рр., коли сходи погано
перезимували через пізні посіви, що призвело до їх суттєвої забур’яненості і, як
наслідок, – отримання врожаю низької якості. За таких обставин, військове
відомство країни відмовилося його закуповувати. У процесі вивчення зразків
тогорічного зерна П.Ф. Тушкан зробив важливий висновок, що місцеві сорти,
особливо пшениці типу «Старосвітська» (помісь червоної та білої безостої), є
більш адаптованими до умов Полтавської губернії. Водночас, на його думку,
чужорідні сорти після інтродукції здебільшого втрачали свої властивості,
передусім, борошняні. Замість цього отримували більшу скловидність та
збільшений вміст білка у зерні. Хоча, при цьому розмір зерна зменшувався, а
питома вага збільшувалася. Ці дослідження П.Ф. Тушкана стали піонерними для
Полтавщини, а опублікований у 1899 р. «Звіт» у вигляді статті тривалий час
вважався еталоном для насіннєзнавства. Сьогодні вони використовуються під
час моніторингових досліджень.
На підставі отриманих П.Ф. Тушканом результатів за пропозицією
президента товариства Д.К. Квітки зібрання вирішило надати переваги
використанню місцевих сортів жита і пшениці в експериментаторстві
Полтавського дослідного поля, а для порівняння висівати білу безосту озиму
пшеницю. Крім того, на засіданні було вирішено повідомлення П.Ф. Тушкана
надрукувати у звіті про виставку. З наступного засідання товариства, а саме:
15 грудня 1893 р. він стає повноцінним учасником прийняття всіх генеруючих
рішень щодо пошуку раціональних способів підвищення продуктивності полів
та ферм на широкій науковій основі. На останньому зібранні товариства
П.Ф. Тушкан узяв активну участь у розробці додаткової робочої програми для
Полтавського дослідного поля у зв’язку зі збільшенням його площі на 45 десятин
землі. Вона складалася з 11 пунктів. На першому місці стояли питання глибини
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обробітку ґрунту у трипільній сівозміні, далі – випробовування трьох видів парів
та внесення органічного й мінерального добрив, а також вплив попередників
(просапних культур) на врожай озимини. Окремо вивчалися кормові та
дикорослі трави. П.Ф. Тушкан підтримав ідею члена товариства В.І. Василенка
(попри думку більшості) щодо необхідності створення зразкового (показового)
селянського господарства на площі 3 десятини землі при Полтавському
дослідному полі. Однак після широкої дискусії погодився із загальним
висновком, що воно повинно бути організовано незалежно від дослідного поля,
оскільки дослідна інституція має не навчальну, а, насамперед, випробувальну
мету. Водночас зразкове селянське господарство потрібно розглядати як елемент
демонстрації у широкому землеробському середовищі всього кращого від
експериментаторства. Такий підхід розумного поєднання науки і виробництва
повністю відповідав баченню членів Полтавського товариства сільського
господарства майбутньої організації всіх складових високоефективного
вітчизняного сільського господарства.
З 27 жовтня 1895 р. по 12 травня 1897 р. П.Ф. Тушкан розпочав викладацьку
діяльністю у Полтавській школі садівництва та городництва (нині – Аграрноекономічний коледж Полтавської державної аграрної академії). Працюючи за
сумісництвом, він доклав чимало зусиль та умінь для становлення й розвитку
навчального закладу, який уже в 1899 р. заслужено реформувався в Полтавську
школу садівництва і городництва І розряду з трирічним терміном підготовки. В
1923 р. ця школа була приєднана до Полтавського агрокооперативного
технікуму.
Після передчасної смерті секретаря Полтавського товариства сільського
господарства П.А. Петрова П.Ф. Тушкана одноголосно обрано на його посаду з
17 серпня 1896 р. На ній він перебував до вересня 1899 р. Таким чином,
П.Ф. Тушкан став двадцятим секретарем цього уславленого творчого об’єднання
у справах подальшого розвитку вітчизняного аграрного сектору. Знову
продовжилася традиція запрошувати на цю посаду, як правило, випускників
Петровської землеробської та лісової академії. Перебуваючи на посаді секретаря,
йому вдалося сповна розкрити всі свої таланти. Певний час він за сумісництвом
виконував функції ще й секретаря офіційного друкованого органу цього
творчого об’єднання – журналу «Хуторянин».
З березня 1928 р П.Ф. Тушкан почав займатися викладацькою діяльністю у
Полтавському агрокооперативному політехнікумі, де його було призначено
професором, а з квітня 1928 р. ще й зав. агровідділом. На цій посаді П.Ф. Тушкан
перебуває до 25 лютого 1932 р. На час його призначення в технікумі працювали:
один професор І розряду, чотири – другого та ще 19 викладачів І розряду і 4 –
другого.
За активної участі П.Ф. Тушкана було закладено селекційне поле – перше
серед вищих аграрних навчальних закладів УСРР. Разом із В.І. Сазановим в
установі створили студентський науковий гурток, при якому діяли секції:
дослідного рільництва, економіко-агрономічна та інтенсивних культур. Серед
найбільш організаційних здобутків цього періоду творчості П.Ф. Тушкана слід
вважати участь у створенні у вересні 1928 р. кафедри землеробства (тепер –
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кафедра землеробства та агрохімії ім. В.І. Сазанова Полтавської державної
аграрної академії), яку ще й очолював. Незважаючи на існуючі реалії, Павлу
Федоровичу досить швидко вдалося все конструктивно налагодити,
застосувавши колосальний досвід і зв’язки. Досить швидко очолювана ним
кафедра стала однією з кращих у закладі. Він увійшов до складу Правління
Полтавського сільськогосподарського політехнікуму (13 членів), що
9 жовтня 1929 р. на виконання рішення методичної комісії НКО УСРР від 4 та
8 жовтня 1929 р. та, головне, – відповідного відомчого наказу 26 вересня 1929 р.,
ухвалили реорганізацію закладу в Полтавський сільськогосподарський інститут.
Відповідно до наказу № 40 від 12 грудня 1930 р. П.Ф. Тушкан працює вже в
Полтавському інституті свинарства і продовжує очолювати в ньому кафедру
кормодобування.
Під час викладання студентам курсу лекцій «Погодні врожаї на Україні»
П.Ф. Тушкан розпочинає вже системну підготовку свого, мабуть, найбільш
фундаментального дослідження під умовною назвою «Погодні врожаї (головні
посухи) на Україні», де вивчає дію посухи, зважаючи на загибель озимини в
1928 р. Однак стійка тенденція зниження врожаїв в УСРР спонукала науковців,
насамперед за вказівками влади, підійти до розв’язання проблеми
фундаментально зі змінами не лише методу досліджень, а навіть проведення
дотичних спостережень. Для цього були необхідні додаткові статистичні й
експериментальні дані, які в Полтаві, з об’єктивних причин, отримати було не
під силу. Існували й інші, навіть побутові проблеми сімейного характеру, що
потребували від’їзду з Полтави до Харкова, пов’язані з подальшим творчим
майбутнім як сина, так і сім’ї старшої доньки Єлизавети. У цей час якраз
республіканська влада на тлі розгортаючого колгоспного будівництва
потребувала фахівців його рівня. Тому, не випадково, наказом тепер уже
Полтавського зоотехнічного інституту від 1 вересня 1933 р. П.Ф. Тушкана
звільнено від обов’язків лектора курсу «Агротехніка» та професора кафедри
кормодобування. Тим самим, фактично завершився «полтавський» період
творчості П.Ф. Тушкана. Є підстави вважати, що він був надзвичайно успішним
у творчому плані і плідним на благо безперечної аграрної візитівки України –
Полтавщини. Зокрема, полтавці з нагоди святкування 40-річчя Полтавської
дослідної станції 29 травня 1925 р. внесли його разом з академіками
М.І. Вавиловим,
І.В. Якушкіним,
О.Н. Соколовським,
професорами
П.І. Широких, Т.В. Локтєм та іншими до плеяди відомих тепер агрономів, що
пройшли школу й науку Полтавського дослідного поля. Не в змозі бути
присутнім на урочистостях, П.Ф. Тушкан надіслав вітальну телеграму з
побажаннями подальших досягнень у сприятливих умовах робітниче-селянської
України. Безсумнівним є факт, що П.Ф. Тушкан відбувся і, головне, – ствердився
як визначний вітчизняний учений світового виміру саме на Полтавщині.
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НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ МЕХАНІЗАЦІЇ
ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
(за період 2-ї половини ХХ ст.)
Гайденко О.М.
Інститут сільського господарства Степу НААН (м. Кропивницький)
Початкові етапи наукових досліджень з питань механізації виробничих
процесів на Кіровоградщині, за період 1912–1956 рр., були вивчені та
представлені у наукових працях [1–3], наразі виникла необхідність детального
вивчення та висвітлення результатів наукових дослідження з питань механізації
виробничих процесів на Кіровоградщині за період 2-ї половини ХХ ст.
У зв’язку зі створенням в 1956 р. на базі Української науково-дослідної
станції олійних культур Кіровоградської державної сільськогосподарської
дослідної станції, відділ реорганізували у лабораторію механізації,
співробітники якого впроваджували квадратно-гніздовий спосіб сівби
соняшнику, кукурудзи, вдосконалювали машини та технологію, проводили
дослідження щодо нових прийомів одержання високих врожаїв цих культур.
Завдяки допомозі вчених ланкові механізованих ланок М.І. Небесний,
С.В. Бондар та І.А. Тарапака одержали по 65–70 ц/га кукурудзи, 21 ц/га
соняшнику. Вдосконалювалася і впроваджувалася на полях області прогресивна
технологія вирощування цукрових буряків з ефективним використанням
механізмів і рекомендованих прийомів агротехніки. Це дозволило колективним
господарствам підвищити урожай коренів в середньому по області з 203 до
234 ц/га. Затрати ручної праці на вирощуванні 1 ц коренів знизились на 26 %.
З приходом в лабораторію завідувача Л.В. Підвезеної ще більше уваги
приділялося вдосконаленню технології механізованого вирощування цукрових
буряків без затрат ручної праці. Разом з науковцями інших відділів і лабораторій
вони розробили і вдосконалили цілий ряд технологічних прийомів вирощування
цукрових буряків. Впровадивши їх у дослідному господарстві, ланковий
механізатор Л.І. Дудка одержав по 350 ц/га коренів. Затрати праці при
застосуванні цієї технології знизилися в 2,3 рази і склали 0,23 год робочого часу
на 1 ц буряків. У механізованій ланці В.П. Мельниченка, з с. Соколівське,
Кіровоградського р-ну при впровадженні цієї технології середній урожай
цукрових буряків за 9 років становив 240 ц/га [4].
У 1970–80 рр. співробітники лабораторії працювали в комплексі з іншими
відділами, а дослідження були спрямовані на удосконалення механізації
технологічних процесів в рослинництві та тваринництві. На базі перспективних
машин розроблена технологія вирощування просапних культур без затрат ручної
праці, потокова технологія очистки насіння зернових і зернобобових культур,
встановлено комплекс машин для механізації основних процесів в м’ясному
скотарстві (Підвезена Л.В., Матвєєв К.Д.), адаптована технологія виробництва
молока на промисловій основі з доїнням корів в молочному залі на доїльній
установці «Ялинка» (Швець В.А., Бобров В.В., Стусь К.І.).
У період широкого впровадження у сільськогосподарське виробництво
індустріальних технологій, робота науковців лабораторії була направлена на
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вдосконалення робочих органів сільськогосподарських машин та знарядь. В
результаті вдосконалення розкидачів мінеральних добрив 1РМГ-4 та НРУ-0,5
продуктивність та рівномірність розкидання в цих машин підвищилася
відповідно в 1,2–1,8 та в 1,3 рази. Для покращення якості внесення гербіцидів
створено експериментальний стенд та розроблено монограму для визначення
оптимальних параметрів різних типів розпилювачів. Крім того, співробітниками
постійно проводилась робота по навчанню та підвищенню кваліфікації
агрономів, інженерів, трактористів-машиністів, ланкових механізованих ланок
по питаннях комплектування, технологій та технічній наладці машиннотракторних агрегатів.
З 1989 р. робота в лабораторії механізації була спрямована на випробування
та науково-виробничу перевірку нової техніки та технологій в умовах
сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області. Одержані
експериментальні дані по перспективному способу збирання зернових
колосових культур методом очісування. В результаті збирання зерна цим
способом, втрати не перевищували 1 %, травмованого зерна не більше 6–7 %,
лабораторна схожість при цьому становила 96 %. В ті часи цей спосіб збирання
зернових культур знайшов застосування при виробництві таких машин.
Розроблені жатки до зернозбиральних комбайнів СК-5, Лан, Джон Дір. По даних
наукових установ застосування цих жаток (ЖОН-4, ЖОН-6) підвищувало
продуктивність комбайнів в 2-2,5 рази [5].
На базі зернозбирального комбайна «Єнисей»-1200, адаптована валкова
технологія збирання ранніх зернових культур в умовах Кіровоградської області.
В порівнянні з потоковою, застосування цієї технології забезпечує підвищення
продуктивності машин на 15%, зниження експлуатаційних та приведених затрат
– 33%, затрат праці – 18,5%, питомих витрат палива на 15 %.
Поряд з механізацією збирання зернових культур науковці працювали
також над питаннями механізації збирання кормових культур. Так, перевірка
кормозбирального комбайна КДП-300 «Полісся» виробництва «Гомсільмаш»,
дозволила встановити його доцільність застосування в нашій зоні при
скошуванні зелених кормів, заготівлі силосу, сінажу (рис. 1). Встановлено, що
цей комбайн при заготівлі силосу не може працювати на забур’янених площах, а
тільки на чистих від бур’янів посівах кукурудзи. В процесі заготівлі кормів
виявлено ряд конструктивних недоліків машин, в результаті чого розроблені
пропозиції щодо її вдосконалення.
В ґрунтово-кліматичних умовах області співробітниками лабораторії
(Стусь К.І., Темченко А.М., Діхтяр В.І., Скалецкий Ю.М.) проведена
експлуатаційно-технологічна оцінка експериментальних ґрунтообробних
знарядь: плуга ПНЯ-4-40 зі змінними корпусами КУ-40, розпушувача ПРК-3-40,
робочих органів типу «Параплау» – ПРН-31000 тощо. Встановлено, що при
дефіциті вологи плуг ПНЯ-4-40 зі змінними корпусами КУ-40, розпушувач ПРН31000 забезпечували технологічний процес обробітку з якісним кришенням
ґрунту.
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Рис. 1. Випробування кормозбирального комбайна КДП-300 «Полісся»

В результаті випробування сівалки прямого посіву СЗПП-4 встановлено, що
ця сівалка може застосуватися при прямій сівбі зернових культур, підсіві
багаторічних трав, озимих та інших зернових і зернобобових культур, а за
результатами досліджень розроблено пропозиції по удосконаленню конструкції
цієї машини.
З розвитком фермерських господарств в лабораторії проводилась наукововиробнича перевірка повного комплексу знарядь для цих господарств, який
включає начіпну борону НБ-5, культиватор КРН-2,8, плуги ПН-2-30, ПН-3-30 та
косарку КІР-1,2 для скошування батьківських форм гібридної кукурудзи.
Вивчалися і комбіновані машини для обробітку ґрунту (ПЩН-2,5 та АРП-3), які
показали високі агротехнічні та експлуатаційні показники. В процесі досліджень
виявлено конструктивні недоліки та визначено місце застосування машин і
знарядь в технологічному процесі при підготовці ґрунту.
Поглиблено проводилися дослідження по особливостях використання
техніки і в процесі реформування агропромислового комплексу, яке
характеризується виникненням різних за площею, формою власності, технічною
забезпеченістю та економічною спроможністю господарств. Проводили
дослідження щодо ефективності використання техніки у господарствах
фермерів, одноосібників, селянсько-фермерських кооперативів, агрофірмах,
агропромислових об’єднаннях тощо. Така робота викликала нові форми
досліджень по використанню машин в господарствах, на міжгосподарській
основі, з урахуванням нових земельних відносин [1, 5].
Наприкінці 1990-х та до початку 2000-х років науковці лабораторії
механізації (Стусь К.І., Темченко А.М., Шаповалова С.А. та Прудкун С.В.)
працювали над проблемами використання техніки в умовах, коли рівень зносу
МТП в сільськогосподарських підприємствах складав 90–95%, а коефіцієнт
готовності знизився до 0,6 і практично майже не оновлювалася матеріальнотехнічна база господарств. Встановлено, що в цих умовах великі резерви
підвищення ефективності експлуатації техніки в формуваннях типу МТС,
збирально-транспортних загонах, створених на основі високопродуктивних
вузькоспеціалізованих машин. При їх використанні годинна продуктивність
техніки підвищується в 1,5–2 рази, а її середній виробіток у 3–5 разів, порівняно
із середніми даними експлуатації таких же машин в окремих господарствах.
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Враховуючи економічний стан різних сільськогосподарських формувань, наука
і практика свідчить, що досить ефективним в цих умовах є багатозмінне
використання техніки, що забезпечить виконання сільськогосподарських робіт в
оптимальні агростроки [1, 2, 5].
Отже, за літературними джерелами досліджено основні історичні етапи
становлення та розвитку дослідної справи з питань механізації виробничих
процесів на Кіровоградщині (за період 2-ї половини ХХ століття). Встановлено,
що науковці проводили дослідження щодо вивчення технологічних прийомів
вирощування олійних культур, впроваджували квадратно-гніздовий спосіб сівби
просапних культур, вдосконалювали технології механізованого вирощування
цукрових буряків, проводили аналіз організаційних форм використання техніки
в нових умовах землекористування.
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М.П. ЧИРВИНСЬКИЙ – ОДИН З ОСНОВОПОЛОЖНИКІВ
ЗООТЕХНІЧНОЇ НАУКИ
Гамалія В.М., Руда С.П.
Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ)
31 серпня 1898 р. у Києві відбулася важлива подія: розпочалися заняття у
Київському політехнічному інституті, і з першого ж року після його відкриття на
агрономічному відділенні стала працювати кафедра загальної зоотехнії, керувати
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якою і водночас займати посаду в.о. декана цього відділення було запрошено
професора М.П. Чирвинського [5].
Микола Петрович Чирвинський народився 10 травня 1848 р. у Чернігові.
Рано втративши батька, здібний хлопець зміг вступити до кадетського корпусу у
Воронежі. Як кращий учень, згодом він був зарахований до Петербурзького
військово-інженерного училища, яке закінчив зі званням військового інженера.
Проте військова кар’єра Миколу не зацікавила, і в 1868 р. він вступив до
Петербурзького землеробського інституту. Водночас Чирвинський, як вільний
слухач, відвідував лекції з анатомії та фізіології у Військово-медичній академії.
Роки студентства були нелегкими: він повинен був працювати лаборантом на
кафедрі технічної хімії, щоб допомагати матері та сестрі, які жили у селі, а також
брату, який через революційну діяльність перебував у засланні в Архангельській
області.
У 1878 р. М.П. Чирвинський був запрошений на посаду приват-доцента
кафедри загальної зоотехнії Петровської землеробської та лісової академії в
Москві. Така кафедра була першою у вітчизняній агрономічній школі, і він став
першим в Росії викладачем курсу «Загальне тваринництво» [3]. Цей курс став
основою для створення Чирвинським відповідного підручника для студентів
вищих агрономічних навчальних установ, що витримав п’ять перевидань і був
настільною книгою кількох поколінь майбутніх аграріїв. У цьому підручнику
М.П. Чирвинський виділив три наступні складові зоотехнії: «Одна з них
займається вивченням кормових засобів, того сирого матеріалу, який повинен
перероблятися в організмі тварин. В цій частині, поряд із вивченням кормових
засобів, викладено також умови їхнього перетворення у тваринні продукти.
Друга частина зайнята вивченням властивостей самих тварин і тих прийомів, за
допомогою яких заводчик досягає зміни цих властивостей у бажаному для нього
напрямі. І, нарешті, третя знайомить нас з тими умовами, які так чи інакше
впливають на здоров’я тварин, і з тими прийомами, завдяки яким ми можемо до
певної міри захищати тварин від шкідливих зовнішніх впливів і зберігати їхнє
здоров’я. Ці три розділи носять назви: 1-ий – вчення про годівлю, 2-ий – вчення
про розведення тварин, і 3-ій – зоогігієна» [7, c. 5].
Як вважав Микола Петрович, постановка нового курсу і проведення для
пов’язаних з його тематикою наукових досліджень не можливі без модернізації
кафедри, організації при ній музею, кабінету, лабораторії та дослідного
господарства з кормовою базою. В 1880 р. він розпочав піонерські дослідження
з годування сільськогосподарських тварин і в 1882 р. захистив магістерську
дисертацію «Про утворення жиру в тваринному організмі». На той час у
зоотехнії була поширена думка про те, що жир в організмі тварини утворюється
не з вуглеводів, а з жирів, які входять до її харчового раціону. М.П. Чирвинський
показав, що кількість жиру, утвореного у тварини, помітно вища від тої, яку вона
отримує з кормів. Отже, синтез жиру у сільськогосподарських тварин
відбувається за надлишку вуглеводистих кормів і може з’являтися за рахунок
вуглеводів. Такий висновок мав велике значення як для розвитку основ
зоотехнічної науки, так і для практики м’ясного тваринництва.
Після захисту магістерської дисертації М.П. Чирвинський був призначений
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екстраординарним, а в 1893 р. – ординарним професором Петровської
сільськогосподарської академії. В 1883–1884 рр. професор Чирвинський брав
участь в обстеженні стану тваринництва в ряді губерній Росії, ініційованому
академіком О.Ф. Міддендорфом. Експедиція дослідила території Пермської,
Вологодської, Курської, Чернігівської, Воронезької, Астраханської губерній,
Тверської, Кубанської та Донської областей, Привіслянського краю і Царства
Польського. Перше масштабне обстеження виявило всі недоліки стану
тогочасної тваринницької справи: низьку продуктивність і породистість худоби,
слабку кормову базу, незадовільні умови годівлі та утримання. Спільна робота
разом з відомим ученим надала новий імпульс працям Чирвинського. На основі
досліджень, проведених під час, експедиції, він дійшов наступного висновку:
вибір тієї чи іншої породи худоби для поліпшення тваринництва можна
проводити тільки в такому господарстві, де гарантоване добре годування тварин.
Згодом, у 1901 р., виступаючи на І з’їзді сільськогосподарської дослідної справи
в Росії, він вперше підняв питання щодо необхідності дослідження кормів у
країні [4].
1 лютого 1894 р. Петровську академію через студентські заворушення було
закрито. Влітку цього ж року на її основі було відкрито Московський
сільськогосподарський інститут, але колишніх професорів до цього закладу не
брали через їхню поблажливість до вільнодумства студентів. Микола Петрович
отримав запрошення на посаду члена вченої ради Вченого комітету Міністерства
землеробства та державного майна у Петербурзі. Як експерт-спеціаліст з
сільськогосподарських тварин, він проводив необхідні експертизи в різних
регіонах Росії, брав участь в організації сільськогосподарських виставок.
Щодо Київського політехнічного інституту, то з цією установою професор
Чирвинський був пов’язаний ще до її відкриття. В 1897 р. його запросили до
участі у особливій нараді при Міністерстві фінансів, де він разом з
Д.І. Менделєєвим, В.І. Ковалевським, В.Л. Кирпичовим та іншими редагував
проект положення про КПІ. Потім він спостерігав за ходом будівництва
інституту, разом з іншими викладачами облаштовував навколо неї парк, де
висаджував цінні породи дерев. По закінченні будівництва родина Чирвинських
переїхала до службової квартири на території інституту.
У 1902 р. М.П. Чирвинський підняв питання щодо необхідності заснування
при інституті зразкової дослідної вівчарні, де проходитиме порівняльне
вивчення порід овець із жорсткою вовною, а також навчального скотного двору,
де проводитимуться заняття зі студентами. Вівчарню було збудовано у
Козелецькому повіті Чернігівської губернії у маєтку, подарованому Київському
політехнічному інституту письменником та педагогом П.П. Білецьким-Носенко,
родичем М.П. Чирвинського. У стаціонарних умовах стало можливим
слідкувати за розвитком тварини від моменту її народження у зареєстрованих
умовах утримання, збирати колекцію кістяків та вовни, робити фотознімки.
Фактично саме Чирвинським вперше будо обґрунтовано та реалізовано на
практиці використання живих об’єктів як неодмінного елементу навчального
процесу [1, арк. 108]. У дослідній вівчарні КПІ він продовжив розпочаті у
Петербурзі та Москві досліди з вивчення залежності росту і розвитку тварин від
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умов годування, клімату та інших факторів. Результати цих досліджень він
вперше опублікував в 1909 р. [8], а згодом, із введенням нових даних, в 1915 р. у
співавторстві з В.Б Єлагіним [6].
У Київському політехнічному інституті професор Чирвинський мав також
багато адміністративних навантажень. З перших днів після відкриття інституту
він – вчений секретар Ради; впродовж двох термінів – декан
сільськогосподарського відділення; в 1905–1906 рр. – перший директор, обраний
після отримання автономії університетами та інститутами, третій директор КПІ
після В.Л. Кирпичова та М.І. Коновалова. Директорство М.П. Чирвинського
(вересень 1905 – червень 1906 рр.) припало на важкий період для вищих
навчальних закладів Російської імперії. За словами його колег, впродовж цього
періоду він стійко захищав принципи академічної свободи та автономії. На
засіданнях Ради не без його активної участі приймались рішення щодо
неможливості відновлення навчального процесу до зміни державного устрою;
припинення нагляду інспекції над студентами; протест з приводу введення до
інституту поліцейських та військових частин; протести проти розгулу кривавого
терору та свавілля самодержавства.
Таких поглядів М.П. Чирвинський притримувався і в наступні роки, про що
свідчить лист Міністра внутрішніх справ П.А. Столипіна від 26 лютого 1909 р.,
в якому різко засуджується «протиправний характер політичних поглядів
більшості професорів. До таких, за відомостями, отриманими Міністерством
внутрішніх справ, нині належать професори Вагнер, Тихвинський, Нечаєв,
Артем’єв, Рузський, Вотчал, Ключарьов, Чирвинський і нинішній директор
Дементьєв» [2, c. 237]. Коли на початку 1911 р. по всіх вищих навчальних
закладах Росії прокотилася хвиля протесту проти циркуляра міністра освіти
щодо ліквідації автономії вищої школи, М.П. Чирвинський, Ю.М. Вагнер,
Є.П. Вотчал і ще 14 професорів поставили свої підписи під протестом,
надісланим до міністерства. У відповідь на це міністерство усунуло з посади
трьох деканів відділень і винесло догану всім викладачам, які висловили
незадоволення політикою держави стосовно вищої школи.
Імперіалістична війна важко позначилася на житті Київського
політехнічного інституту. Чимало студентів були мобілізовані або добровільно
пішли на фронт. В приміщенні інституту відкрився американський госпіталь, на
території в різний час розміщувалися військові частини гетьмана, Петлюри,
білополяків, німців. Навчальний процес частково призупинився, наукова робота
ледве жевріла. Інститут не опалювався навіть взимку, і деякі професори
проводили заняття зі студентами у власних квартирах. В 1916 р.
М.П. Чирвинський вийшов у відставку, залишивши за собою доцентський курс з
вівчарства. Помер він 5 січня 1920 р. у Новочеркаську.
М.П. Чирвинський заслужив право називатися одним із засновників
зоотехнічної науки. Він вперше запропонував методику експериментального
дослідження росту, розвитку та обміну речовин у тварин, вікових змін їхнього
тіла. Працями М.П. Чирвинського та низки інших вітчизняних вчених вперше у
світовій зоотехнії було розроблено вчення про формування типу тварин в
онтогенезі під впливом умов зовнішнього середовища, яке до цього часу не
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втратило свого значення. Встановлений М.П. Чирвинським закон, за яким
несприятливі умови відбиваються, перш за все, на тих частинах і тканинах
організму, які в даний період мають найбільшу енергію росту, і виведені з цього
закону поняття інфантилізму, ембріоналізму та неотенії, і донині входять до всіх
підручників з тваринництва. Класичні дослідження М.П. Чирвинського,
виконані на різних видах сільськогосподарських тварин, розкривають умови
життя тварин, необхідні для підвищення їхньої продуктивності.
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ ВЧЕННЯ М.І. ВАВИЛОВА
ПРО ЦЕНТРИ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН
Гамалія К.М.
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ)
Перша гіпотеза, висунута В.І. Вавиловим стосовно центрів походження
культурних рослин, була опублікована ним на початку 20-х рр. ХХ ст. Описуючи
центри формоутворення найдавніших сільськогосподарських культур, він
зазначав: «Всі культурні рослини можна розбити на дві групи: основні давні, які
людина знає тільки як чисті, тільки у культурному стані. Це пшениця, полба,
ячмінь, рис, соя, льон – первісні. І група вторинних культур – всі, що засмічували
первинні: жито, овес, коріандр та ін.» [1, с. 303]. У цій роботі Вавилов вже дійшов
думки про те, що не в місцях великих річкових цивілізацій, як це вважали раніше,
а в гірських районах у давнині зосереджувались найрізноманітніші сорти і форми
культурних рослин: «…періоду великих культур, що об’єднували
багатоплемінні склади населення, передував природний добір уособленого
життя в замкнених районах, і гірські райони слугували чудовим притулком…
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З’ясування центрів формоутворення та походження культурних рослин дозволяє
підійти об’єктивно до деяких культурно-історичних проблем, до встановлення
основних вогнищ людської культури» [1, с. 304].
У 1926 р. М.І. Вавилов опублікував гіпотезу центрів походження
культурних рослин у більш повному вигляді. Процес утворення культурних
рослин він пояснює таким чином: «Найближчі дикі та родоначальні форми треба
шукати в умовах місцеперебування, близьких до культури… Цей факт пояснює,
як виникли «первісні» культурні рослини. Для нас немає сумніву, що вже у самій
природі, у вихідних формах диких рослин …закладена була екологічна
тенденція, яка змусила людину використовувати даний вид. Цілком очевидно,
що людина брала те, що йшло їй назустріч. Для багатьох рослин процес
входження в культуру відбувався значною мірою поза бажання землероба»
[2, c. 125]. Обстоюючи свою правоту, вчений посилається на останні наукові
досягнення, що свідчать про достовірність його висновків: «Величезне число
ендемічних культурних рослин…в Індії, Китаї, Мексиці, Перу є об’єктивним
доказом давності землеробства в цих країнах, хоч би й всупереч відсутності
відповідних археологічних знахідок…Найновіші знахідки у Пенджабі, Синді та
Китаї підтверджують наші ботаніко-географічні висновки» [2, с. 137].
Теоретично обґрунтована ідея центрів походження культурних рослин стала
науковою основою для цілеспрямованих пошуків культурних рослин, вона була
широко використана ботаніками у практичних цілях. Проте сам М.І. Вавилов
чітко розумів її значення і для історії культури, про що писав: «З’ясування
центрів формоутворення і походження культурних рослин дозволяє підійти
об’єктивно і до встановлення основних вогнищ людської культури. Суперечки
про те, чи є автономною єгипетська культура, чи не запозичувала вона елементи
культури від Месопотамії або навпаки, питання щодо автономії китайської та
індійської культур вирішуються об’єктивно дослідженням сортів культурних
рослин… Вивчивши детально вогнища формоутворення найголовніших
культурних рослин, ботанік в змозі внести істотні поправки в уявлення істориків
і археологів» [2, c. 136–137]. Згодом у вступі до монографії «П’ять континентів»
він казав про те, що намагався об’єднати важко поєднуване – географію,
ботаніку, агрономію, історію культури [3]. У його уявленні Південно-Західна
Азія у другій половині ХХ ст. ще залишається діючою лабораторією, в якій
можна спостерігати еволюційний процес: «Археологічні документи, історичні
дані, типи агротехніки, склад культурних рослин, різко виражена диференціація
населення за мовою, побутом, географічним уособленням – все це є тією
основою, на якій можуть бути зрозумілими початкові етапи сучасної
землеробської культури» [2, c. 10]. У свою чергу, вивчення найдавніших вогнищ
поширення культурних рослин допоможе більш чітко висвітлити історію
походження людської культури, засновану на артефактах у вигляді пірамід,
намогильних написів, малюнків і барельєфів, які збереглися до нашого часу.
За свідченням відомого археолога В.М. Массона, останні археологічні
знахідки дозволяють внести деякі корективи у виділені Вавиловим центри, проте
в цілому його теорія «знаходить подальше підтвердження, і, що найголовніше,
повністю підтверджується положення про поліцентричний характер процесу
57

виникнення землеробства, положення, пристрасним прибічником якого був цей
блискучий дослідник. Нові археологічні матеріали дозволяють казати про
існування принаймні чотирьох самостійних і вельми давніх вогнищ формування
сільськогосподарських культур, при чому всі ці вогнища вже були виділені у
схемі М.І. Вавилова» [5, с. 10].
Упродовж майже століття, що пройшло після першої публікації
М.І. Вавилова про центри походження культурних рослин, археологія значно
змінилася, її можливості помітно розширилися. До її роботи тепер причетні
експерти з багатьох галузей науки: зоологи ідентифікують знайдені залишки
тварин, ботаніки – рослин; каменярі імітують предмети давньої техніки; хіміки
аналізують склад плям и залиши органіки у кістках та кераміці; кліматологи та
геологи дають оцінку тогочасному клімату і характеристику його змін;
палінологи вивчають процес вегетації рослин; агрономи визначають порівняльну
цінність сільськогосподарських культур давнини; антропологи вивчають
людські скелети для визначення стану здоров’я, рівня смертності та інших
демографічних параметрів давніх людей [10].
Вивчення об’єктів, знайдених ученими-археологами, провадиться нині із
використанням найновіших наукових прийомів і методів. Застосування
аерофотозйомки, дендрохронології, радіо-вуглецевого методу датування,
спорово-пилкового аналізу та молекулярно-генетичних методів дозволяє
визначити процес виникнення і поширення сільськогосподарських культур з
високим ступенем точності [7]. «Комп’ютерні технології, – зазначає англійський
антрополог та ассиріолог Г. Лейк, – допомагають зберігати і класифікувати
величезний обсяг інформації; нанотехнології дозволяють уточнити опис
археологічних знахідок. Змінилися не тільки технології, а й характер питань, що
цікавлять істориків і археологів: різноманітність культур, взаємовідносини
центру і периферії, соціальні відносини, правлячі структури, економічні системи,
екологічні зміни і гендерні проблеми» [11, c. 17].
Про розширення проблемного поля сучасної археології говорив також
американський археоботанік, генетик і колекціонер рослин Джек Харлан, який
констатував, що фокус археологічних досліджень поступово змістився від
мистецтва та історії до вивчення культури побуту: як люди жили та вмирали у
певному місті та у певний час, що вони їли, яких рослин та тварин
використовували у господарстві, що вдягали, якими були їхні житла, як довго
вони жили, якою був тоді стан медицини, як складалися їх взаємовідносини
тощо. Багато уваги приділив цей учений розвитку ідей Вавилова, якого вважав
своїм учителем і про якого казав: «…він був гігантом серед дослідників
походження і доместикації культурних рослин. Всі, хто цікавиться цією
проблемою, являються його учнями» [6, c. 761].
Напрям робіт Дж. Харлана визначився давно, оскільки він продовжував
праці свого батька, Г. Харлана, агронома і генетика. Після слухання довгих
дискусій між батьком та М.І. Вавиловим, що гостював в їх домі, інтерес
Дж. Харлана до археологічних аспектів еволюції рослин та їх доместикації
посилився і зберігався впродовж усього життя. Високо оцінюючи роботу
М.І. Вавилова 1926 р., Дж. Харлан вважав, що вона стала важливою віхою в
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історії вивчення походження культурних рослин і донині зберігає своє значення,
хоча на той час це було блискуче осяяння, що базувалося більше на інтуїції, ніж
на конкретних фактах. На основі власних досліджень Дж. Харлан дійшов
висновку про те, що землеробство є результатом довгої коеволюції між
рослиною і людиною, і висунув ідею коеволюції культурних рослин і цивілізації:
«Коеволюція зернових культур і людини у натуральній сільськогосподарській
економіці є одним із найбільш цікавих предметів вивчення для еволюціоніста в
тому випадку, якщо він цікавиться роллю рослин в еволюції загальнолюдської
культури» [8, c. 8].
Подібно до Вавилова, Дж. Харлан вважав, що для вивчення процесів
становлення і розвитку загальнолюдської культури чимале значення має
виявлення центрів походження сільськогосподарських рослин. Удосконалення
сучасної археологічної техніки, вважав він, розширило арсенал інформації про
людей минувшини, про стиль їхнього життя, стан здоров’я і церемоніальні
заходи. Картина походження сільського господарства, яка вже практично
з’ясована, надала можливість уточнити час і місце існування давніх культур.
Положення, обстоювані Дж. Харланом, стали логічним розвитком висновку,
зробленого М.І. Вавиловим у 1926 р. : «Ботаніко-географічний аналіз дозволяє,
таким чином, внести доповнення при вирішенні питань історії загальної
культури людства, особливо землеробської культури» [2, c. 157].
Як вважав Дж. Харлан, концепція Вавилова не є абсолютом і потребує
подальшої розробки. Віддаючи належне точності визначення ним трьох центрів
походження рослин (Перу, Мексика і Палестина), Харлан підкреслив певні
невизначеності, що мали місце в інших центрах. Уважно прочитавши роботи
Вавилова, він виявив, що описані ним центри походження є також центрами
різноманітності. Синтезувавши власні дослідження, Дж. Харлан обґрунтував
поняття про «нецентри» як доповнення до центрів Вавилова, у класичній праці
«Походження рослинництва. Центри і нецентри» [6]. Він припускав, що
агрокультура виникла незалежно у трьох різних регіонах і в кожному із них
поряд з центрами існували нецентри, де доместикаційна активність простягалася
на 5-10 тисяч кілометрів. Одна з таких систем включала центр на Ближньому
Сході і нецентр в Африці; друга – центр у Північному Китаї і нецентр у
Південно-Східній Азії; третій вміщував Центральну Америку і
північноамериканський нецентр. «Неможливо, – казав Дж. Харлан, – вказати час
і місце виникнення феномену культурного рослинництва, оскільки воно
проходило неодномоментно».
Вчення М.І. Вавилова про центри походження культурних рослин, яке ще за
його життя отримало високу оцінку серед вітчизняних та зарубіжних учених,
зберігає своє значення і донині. Як вважає спеціаліст в галузі генетики рослин
М.П. Гончаров: «В нинішній час ідея центрів походження дуже важлива і в
методичному плані, оскільки дозволяє звузити пошук районів введення в
культуру тих чи інших доместикованих рослин» [4]. Проте культурно-історичне
значення цього вчення потребує подальшої поглибленої розробки.
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ПРОФЕСОР О.К. ЛАПІН (1894–1937):
АГРАРНО-НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Глазунов Г.О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Земля була і, незаперечно, постає основним активом українських аграріїв.
Для долі України розвиток сільськогосподарської науки залишається певною
запорукою подальшого аграрного поступу. Фахівці, що працюють у сфері
організації сільськогосподарського господарства й аграрного виробництва,
забезпечують основу народногосподарського життя країни.
Про життьову долю аграрія-науковця О.К. Лапіна, який працював
керуючим справами Наркомату земельних справ УРСР (у 1920 рр.), йдеться в
нашій публікації. Його науково-організаційна діяльність – як професора,
досліджується вперше.
Лапін Олександр Кіндратович народився 21 лютого 1894 р. в с. Балаклія (на
той час – Смілянська волость, Черкаський повіт, Київська губернія), у родині
селянина, росіянин за національністю, як повідомляла анкета Наркомату
землеробства УСРР. Початкову освіту здобув у місцевій церковно-парафіяльній
школі. У 1914 р. закінчив – Новозибківське середнє сільськогосподарське
технічне училище (нині – Брянська область РФ). Вищу освіту отримав у
Московському кооперативному інституті.
До лютневої революції 1917 р. навчався самостійно та давав уроки сусідам,
водночас працював на цукрових заводах. У 1916 р. був мобілізований на війську
службу (в добу Першої світової війни), навчався військовій справі в Одесі, вже
офіцером служив у Катеринославі. Військову службу проходив, доки його не
обрали до складу Ради солдатських депутатів (лютий 1917 р.). У перехідну
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революційну добу – працював секретарем губернського виконавчого комітету
Катеринославської губернії. Він був свідком, коли тогочасна есеро-меншовицька
більшість Катеринославської губернії відхилила резолюцію більшовиків про
перехід влади до Рад, зірвавши таким чином встановлення радянської влади у
Катеринославі у жовтневі дні 1917 р. Втім, Катеринославська Рада реалізовувала
соціалістичні перетворення. Наприкінці січня 1918 р. в Катеринославі був
проведений губернський з’їзд селянських депутатів, який прийняв резолюцію
про злиття Рад робітничих й солдатських депутатів з радами селянських
депутатів та схвалила політику радянських урядів Росії та України. О.К. Лапіна
заарештувала німецька влада, втім на його життєвий шлях вплинули обставини
української революції 1917–1921 рр. У жовтні 1919 р. він вступив до лав КП(б)
України.
Після демобілізації з лав Червоної Армії Олександр Кіндратович працював
заступником
начальника
губернського
земельного
управління
Катеринославської губернії. У жовтні 1923 р. він перейшов на чиновницьку
роботу в апарат наркомату на посаду управляючого справами наркомату, а в 1924
р. його призначили керівником адміністративно-організаційного відділу
Наркомату землеробства УСРР.
В ту непросту добу аграрний фахівець О.К. Лапін виконував доручення в
Наркомземі, відповідно до організаційно-адміністративних функції, був
неодноразово відряджений в Запорізьку, Катеринославську, Полтавську,
Київську, Донецьку, Одеську губернії. Діяв як член видавничо-редакційної
комісії наркомату, наприклад, перебував у складі комісії, що займалася
реформуванням аграрної галузі. При перегляді штатного розпису наркомату
очолював атестаційну комісію Наркомзему УСРР. Він також отримував
доручення Наркомзему, коли займався додатковою підмогою у складі Наркомату
робітничо-селянської інспекції УСРР (наприклад, на Поділлі) [1]. Предметною
була робота комісії наркомату при обговоренні діяльності радгоспів
Катеринославщини. О.К. Лапін доповідав з аналітичним аналізом, позитивними
й негативними висновками про передачу господарств до складу
Укррадгоспоб’єднання. Наркомат узагальнив звіт та схвалив відповідне рішення
на засіданні колегії Наркомзему УСРР від 27 червня 1925 р. [2].
Потім, за направленням Наркомзему УСРР, керував Цукровим науководослідним інститутом у м. Києві, після того – насінницьким управлінням
Цукротресту, був директором НДІ селекції у Києві (в 1926–1930 рр.).
Аграрний спеціаліст О.К. Лапін вже набув досвіду у військовій справі та
практики керівництва у системі наркомату землеробства. Нещодавно йому
виповнилося 30 років, наближалася мрія – долучитися до когорти вченихаграріїв.
Значну роль відігравав творець вчення про світові центри походження
культурних рослин М.І. Вавилов (1887–1943). Майбутній академік УСРР (1929
р.) доводив, що величезні простори землі, сповна придатні для землеробства – не
освоєні людиною. Використанню землеробських ресурсів затримував розвиток
продуктивних сил, особливо землеробства, що виявилося в обстановці світової
аграрної кризи (1930 р.). Тому майбутнє людства – «организованное на
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социалистических началах», опанує нові колосальні ресурси землі для
рослинництва. За думкою засновника (1920 р.) та незмінного директора
Всесоюзного
інституту
рослинництва
(ВІР)
Всесоюзної
академії
сільськогосподарських наук ім. Леніна М.І. Вавилова в них і перебувала
реалізація землеробських ресурсів земної кулі. Він доводив, що головні масиви
рослинництва, за думкою вченого-генетика, ботаніка та селекціонера,
зосереджувалися в СРСР – на Україні, в Північному Кавказі та в Поволжі.
Автором зазначеного посилання – щодо рослинництва, був вчений-рослинник
М.І. Вавілов [3].
Покладаючись на захоплюючу перспективу, Олександр Лапін очолив
наукову установу, коли став директором Пушкінської дослідної станції
Всесоюзного інституту рослинництва. Дослідна частина Всесоюзного НДІ
рослинництва й нині розташована упродовж Катлинського шляху поблизу
м. Ленінграда (нині – м. Санкт-Петербург). Подальший науковий шлях
О.К. Лапіна також можна назвати діяльним, бо він отримав звання професора,
коли працював в академічній системі ВАСГНІЛу.
За повідомленнями відкритих заходів інформації, 17 липня 1937 р.
О.К. Лапіна заарештували. Виїзна сесія – 30 листопада 1937 р., Військової колегії
Верховного суду СРСР в м. Ленінграді засудила його за політичними
звинуваченнями (ст. 58-7-8-11 КК РРФСР) до вищої міри покарання, професора
розстріляли в той же день. Реабілітований професор О.К. Лапін посмертно.
Академіка М.І. Вавилова заарештували у серпні 1940 р. При підборі кадрів,
пояснював слідчим директор НДІ, він керувався принципом підбору спеціалістів
найвищої кваліфікації та, як правило, залучав найбільш знаних фахівців для
керування науковими підрозділами інституту. Він вважав, що підбирав керівні
кадри, які були «преданны советской власти».
Аграрний фахівець О.К. Лапін добре знав військову справу, отримав
організаційно-адміністративну практику, працюючи в системі Наркомату
землеробства УСРР.
Видатну роль у життєвій школі О.К. Лапіна відіграв аграрій-рослинник
М.І. Вавилов. Майбутнє людства, організоване на нових – соціалістичних
засадах, стверджував творець світових центрів походження рослинних культур,
опановувати нові колосальні ресурси землі для рослинництва. Це й вирішило
остаточну життєву мрію О.К. Лапіна – вивчати досвід аграрних науковціврослинників.
Було б дивно, якщо б політичні репресії не торкнулися історії України.
Кількісно історіографія радянської доби дослідила й аграрну науку країни, в лоні
якої зазнала непоправних утисків когорта вчених, серед них – професор
О.К. Лапін та його наставник – академік М.І. Вавилов й багато-багато інших
аграріїв-українців.
Джерела та література
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УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ВИВЧЕННЯ
ПОЛЬСЬКОГО ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.В. ДОКУЧАЄВА (1816–1914 рр.)
Голікова О.М.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
(п/в «Докучаєвське-2» Харківського району Харківської області)
Харківський НАУ імені В.В. Докучаєва є найстарішим в Україні та
четвертим в Європі аграрним ЗВО. Його засновано в Королівстві Польському
5 жовтня 1816 р як Інститут землеробського господарства в Маримонті,
неподалік Варшави. Цей інститут є початковою точкою в становленні вищої
аграрної освіти і науки сучасних України, Польщі та Росії. За понад 200 років
існування в цьому закладі вищої освіти підготовлено більше 100 тисяч фахівців
з агрономічних спеціальностей та лісівництва для України і багатьох країн світу.
Сучасний ХНАУ є прямим правонаступником Інституту землеробського
господарства в Маримонті. У розвитку навчального закладу в Польщі можна
виділити кілька етапів. Перший етап: 1816–1861 рр. – маримонтський, коли
Інститут знаходився в передмісті Варшави і розвивався згідно з польськими
освітніми традиціями під жорстким контролем російської влади.
Маримонтський етап поділяється на два періоди: 1) 1816–1840 рр. – час
існування навчального закладу як Інституту землеробського господарства в
Маримонті, із включенням до цього етапу історії іншого спеціального ЗВО –
Лісівничої школи у Варшаві (синонімічні назви – інститут, училище), заснованої
17 жовтня 1816 р.; 2) 1840–1861 рр. – діяльність Інституту сільського
господарства та лісівництва в Маримонті. Цей заклад створено шляхом
об’єднання Інституту землеробського господарства з Лісівничою школою у
Варшаві.
Другий етап: 1862–1914 рр. – ново-олександрійський, коли інститут був
розташований за 120 км на південь від Варшави в містечку Пулави (у 1842–
1918 рр. – посад Нова Олександрія) Люблінської губернії. У 1862 р. тут відкрили
Політехнічний і землеробсько-лісний інститут, який 1869 р. було реорганізовано
в Ново-Олександрійський інститут сільського господарства та лісівництва. На
початку Першої світової війни інститут, що опинився у зоні воєнних дій, було
евакуйовано до Харкова. Навчальний заклад зберігав назву «НовоОлександрійський інститут сільського господарства та лісівництва» й перебував
у Харкові на правах евакуйованого до весни 1921 р., коли Постановою
Раднаркому УСРР його було перейменовано у «Харківський інститут сільського
господарства та лісівництва».
Важливим джерелом з вивчення польського періоду історії інституту є
установчі документи – статути, положення про внутрішню організацію тощо. Ці
документи було вивезено з Польщі на початку Першої світової війни, й до 1970 р.
вони зберігалися в архіві тодішнього ХСГІ, коли їх було передано до Держаного
архіву Харківської області (далі – ДАХО). Упорядкований на той час опис
документів засвідчив, що передані до ДАХО матеріали за 1816–1919 рр.
сформовано з розсипу окремих документів різних часів. Статути і положення про
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внутрішню організацію ЗВО від 1816, 1818, 1820, 1835, 1857, 1862, 1865, 1869,
1894 рр. сьогодні представлено у фонді 669 «Ново-Олександрійський інститут
сільського господарства та лісівництва» [1].
Попри те, що інститут у Польщі відіграв особливу роль у розвитку
європейської вищої аграрної освіти і науки в ХІХ ст., в українській історіографії
на сьогодні немає комплексного системного дослідження його установчих
документів. Поодинокі посилання на деякі з них містяться у монографіях з історії
ХНАУ [2, 3, 4]. Однак в жодному з цих видань не наведено порівняльного аналізу
установчих документів на різних етапах розвитку ЗВО.
Мета публікації полягає у спробі короткого аналізу установчих документів
інституту часів розташування його в Польщі, з дослідженням деяких сутнісних
трансформацій, що були ними спричинені.
У 1816 р. з ініціативи громадськості, за Указами російського імператора
Олександра І було засновано декілька ЗВО в Польщі. Серед них – Інститут
землеробського господарства в Маримонті та Лісівнича школа у Варшаві.
Першою почала працювати Лісівнича школа. Її урочисто відкрили
26 березня 1818 р. у Варшавському Королівському університеті, заснованому за
указом імператора Олександра І у 1816 р. Заняття в Інституті землеробського
господарства почалися 30 серпня 1820 р. у колишньому палаці королеви Польщі
Марії Собеської, дружини короля Яна ІІІ Собеського, в Маримонті.
Статут Лісівничої школи затвердили 20 січня 1818 р на засіданні
Адміністративної Ради у Варшаві. У цьому документі міститься посилання на
указ Олександра І про заснування Лісівничого училища у Варшаві від 17 жовтня
1816 р. Положення про внутрішню організацію Ради Лісівничого училища
затверджено 20 березня 1818 р. на засіданні цієї Ради [6]. Ці документи складено
на час існування Королівства Польського як автономного державного утворення
у складі Російської імперії, відповідно до підписаної Олександром І
Конституційної Хартії (1815 р.). Значення цих документів, поряд з іншим,
полягає в тому, що вони дозволять чітко встановити дату появи найстарішого в
України лісівничого ЗВО. Докладний аналіз Статуту і Положення здійснено
авторкою цієї публікації у статті «Варшавське лісівниче училище (1816 р. засн.)
та його роль у становленні вищої лісівничої освіти в Україні [7].
Засади функціонування Інституту в Маримонті було визначено у «Статуті
інституту і сільськогосподарської школи при інституті», затвердженому
12 вересня 1820 р.» [8]. За Статутом, рівень підготовки спеціалістів визначався
тими обов’язками, які вони мали виконувати після завершення навчання. У
першому класі готували старост, десятників, старших батраків [8, арк. 1]; у
другому – писарів, підстарост, економів [8, арк. 2]; у третьому – управляючих
великими маєтками, зокрема землевласників, орендарів, головних економів [8,
арк. 3]. Польська мова залишалася домінуючою у навчальному закладі. Однак у
Статуті зауважено: «Усі науки по можливості викладатимуться національною
мовою, однак, з огляду на те, що найкращі твори з сільського господарства
написано німецькою мовою, в третьому класі, коли учням це буде по силах,
науки можуть викладатися німецькою мовою» [8, арк. 8 зв.].
Під час антиросійського повстання 1830–1831 рр. Інститут землеробства в
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Маримонті та Лісівниче училище у Варшаві опинилися в центрі революційних
подій. Значно скоротилася чисельність учнів «обох інститутів» [9, арк. 4 зв.]. У
1832 р. уряд призупинив їхнє фінансування.
Через три роки Рада управління Королівства Польського визнала за
необхідне поновити роботу Інституту. 13 жовтня 1835 р. затверджено «Статут
(Положення) про землеробський інститут в Маримонті». Інститут мав готувати
досвідчених господарів вищого та нижчого розрядів, здатних за допомоги
«вивчення теорії і набуття практики обрати ... найвірніший шлях у досягненні
передбачуваної у землеробській промисловості цілі, яка полягає у можливому
прирощенні чистого прибутку» [10, арк. 1]. Після повстання 1830 р. починається
повільна русифікація аграрної освіти у Польщі. Уперше російську мову
запроваджено до навчальних програм за Статутом 1835 р. [10, арк. 4 зв.].
За Положенням про інститут сільського господарства і лісівництва в
Маримонті від 31 серпня 1840 р. було створено два відділення: землеробське і
лісівниче. Спочатку обома відділеннями керував директор; згодом введено
посаду директора відділення. Водночас завідування певними дисциплінами
покладалося на професорів, які їх викладали [11, 3 зв.]. Лісівниче відділення
Інституту почало працювати 1 січня 1841 р. Після об’єднання Інституту в
Маримонті з Лісівничою школою русифікація тривала. Відповідно до
Положення 1840 р., яке власноруч затвердив російський імператор Микола І,
серед наук, що викладалися в інституті передбачено вивчення російської мови
[11, арк. 5].
Новий Статут інституту в Маримонті затверджено 29 грудня 1857 р. [13].
Його прийняття спричинили радикалізація студентських настроїв і нарікання з
боку попечителя Варшавського навчального округу на низьку якість підготовки
спеціалістів. За Статутом 1857 р. суттєво посилились вимоги до вступників.
Право навчатися в інституті мали лише особи, які закінчили повний курс гімназії
чи реального училища. Як результат, різко скоротився прийом студентів. Якщо
в 1857 р. Інститут закінчили 139 осіб, то в 1859 р. – 10, а у 1861 – 40 осіб.
Водночас за новим Статутом упроваджено посаду «інспектора за вихованцями»,
обов’язком якого було забезпечення «неослабного нагляду за поведінкою
студентів і за порядком в інституті [12, арк. 8]». Статут 1857 р. виключив
самостійне існування лісівничого відділення. Російську мову було включено до
головних дисциплін, що свідчило про посилення русифікації освіти в
Королівстві Польському [12, арк. 4 зв].
8 червня 1869 р. російський імператор Олександр ІІ затвердив Статут НовоОлександрійського інституту сільського господарства і лісівництва [13].
Інститут створено на місці колишнього Політехнічного і землеробсько-лісного
інституту, який діяв в Новій Олександрії згідно Статуту від 20 травня 1862 р. [14]
і який було закрито внаслідок польського Січневого повстання 1863 р.
Ще 1864 р. російський уряд визначився щодо необхідності реорганізації
інституту в Ново-Олександрії. У наступні роки проведено ревізію матеріальної
бази і розроблено проект нового Статуту (1865 р.) [15]. Проектом Статуту
передбачалось вивчення російської мови протягом усіх трьох років навчання.
Проте домінуючою залишалась польська мова (за винятком «політичної
65

економії, статистики і Законів Імперії і Царства, що стосуються сільського
господарства і лісівництва», які мали викладатися російською мовою) [15, арк.
3 зв., 4].
Однак Статут Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і
лісівництва, підписаний імператором Олександром ІІ 8 червня 1869 р., суттєво
розширив сферу функціонування російської мови: «В інституті, як у викладанні,
так і у всіх в цілому випробуваннях, творах, під час публічних заходів і у
діловодстві, використовується російська мова» [13, арк. 2 зв.]. Інститут, що
знаходився в кордонах етнічної Польщі, перестав слугувати потребам розвитку
польського краю і перетворився на впливовий російський центр аграрної освіти
і науки.
Новий Статут, затверджений імператором Олександром ІІІ 24 червня
1894 р., цілком відображав зміст реформаторських зусиль професора
В.В. Докучаєва в очолюваному ним Ново-Олександрійському інституті [16].
Розроблений вченим план з реорганізації інституту був втіленням ідеалу всього
його життя: наука для життя і практика лише на основі науки. Вченим
запроваджено викладання цілої низки нових дисциплін, на принципово нову
основу поставлено проведення практичних занять. Інститут було зрівняно в
правах з іншими вищими спеціальними навчальними закладами імперії.
Вивчення статутних документів аграрного ЗВО у Польщі у ХІХ ст. має
тривати, адже його історія становить цінний пласт загальноєвропейського
процесу формування вищої аграрної освіти і науки.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДСЕКЦІЇ «ГУРТОК ВИНАХІДНИКІВ»
ПРИ КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ТОВАРИСТВІ
ІНЖЕНЕРІВ І АГРОНОМІВ (1915–1917 рр.)
Гордієнко Л.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Особливе місце у вивченні досвіду минулих поколінь займає дослідження
діяльності наукових товариств, які були покликані сприяти розвитку та
поширенню академічних, дисциплінарних, професійних знань.
Досить потужним науковим осередком на початку ХХ ст. було Київське
політехнічне товариство інженерів і агрономів (КПТІА) [1, с. 73], що діяло при
Київському політехнічному інституті Імператора Олександра ІІ з 1911 р. До його
складу за перший рік існування увійшло 297 осіб (провідних вчених, викладачів,
студентів, випускників вузу) [2, c. 25; 3, с. 3].
Його засновниками стали відомі вчені-інженери: П.Е. Бутенко,
І.Ф. Пономарьов, Б.Г. Сахновський, І.А. Фещенко-Чопівський та інші. Збори
вважалися Вищим органом товариства, а його виконавчим органом було
Правління. До дійсних членів Товариства приймалися педагогічні працівники та
особи, які закінчили Київський політехнічний інститут Імператора Олександра
ІІ.
Метою Товариства було об’єднання випускників Інституту та
популяризація його діяльності. Друкованим органом КПТІА став щомісячний
журнал «Бюлетені Київського політехнічного товариства інженерів і агрономів».
У процесі дослідження з’ясовано, що при Товаристві діяли 4 секції (за
прототипом діючих відділень Інституту): агрономічна, інженерна, механічна,
хімічна, а також довідкове (з 1912 р.) та технічно-консультативне бюро (з
1913 р.). Окремо функціонувала підсекція «Гурток винахідників» (1915–
1917 рр.) та Курси для інженерів. Підсекція «Гурток винахідників» була
організована у лютому 1915 р. за ініціативи члена Київського політехнічного
товариства інженерів і агрономів С.В. Маєвського.
У даній праці автором представлено основні положення, що регламентували
діяльність підсекції «Гурток винахідників», яка була відкрита на основі
інструкції, затвердженої Загальними зборами Товариства і діяла відповідно до
неї [4].
Гурток займався популяризацією винахідної справи в Російській імперії,
науковим сприянням членам гуртка шляхом спільного обговорення доповідей
про нові винаходи та ідеї, їх критику і розробку, практичною допомогою у
патентуванні винаходів. Гурток винахідників проявив свою діяльність через
читання на своїх зборах докладів про нові винаходи, роботу експертних комісій
з розгляду винаходів, а також поклавши початок створенню бібліотеки та
дослідницької майстерні для винахідників.
За звітний період з 19 лютого 1915 р. до 19 лютого 1917 р. відбулося
17 загальних зборів Гуртка, на яких були прочитані такі доповіді:
21.02.1915 р. – інженера С.В. Маєвського «Прилади для автоматичної
зйомки плану і профілів пройденого колесом екіпажу шляху»;
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02.03.1915 р. – Г. Лихотинського «Прилад для автоматичної експозиції при
фотографуванні»;
20.03.1915 р. – інженера І.Б. Комарницького «Про патентування винаходів»;
12.11.1916 р. – Т.С. Ляпіна «Використання народних винаходів»;
19.11.1916 р. – Г.М. Рогозинського «Самописний радіотелеграф»;
14.01.1917 р. – інженера Беньковського «Зенітна пушка»;
10.02.1917 р. – Г. Борнгаупт «Дизель-мотор для автомобілів» та інші [5, c. 5–
6].
Засідання гуртка відвідували не тільки члени, а і стороння багаточисельна
публіка, тому проходили вони досить жваво. В період з червня 1915 року до
вересня 1916 р. діяльність гуртка була перервана у зв’язку з обставинами
військового часу.
Діяльність експертної комісії «Гуртка винахідників» була особливо корисна
для технічно непідготовлених винахідників, які витрачали свою працю і енергію
на розробку теоретично помилкових питань, як наприклад, вічні двигуни. Із робіт
експертної комісії можна відмітити розглянуті такі винаходи як: «Прилад для
автоматичної подачі води в котлах», «Парова турбіна», «Буквений телеграф»
Лапіна, «Саморухома в землі міна Рудницького», «Дерев’яна підошва для взуття
солдат», «Солом’яні чоботи, що заміняють собою валянці».
«Гурток винахідників» делегував на З’їзд винахідників у Москву інженера
Ю.В. Ланге [6, c. 6]. Йому було доручено підтримати на з’їзді такі побажання
гуртка: просити урядових субсидій для винахідних організацій і винагород для
винахідників із народу, прагнути до покращення патентних законів і
прискоренню видачі патентів, вказати на необхідність організації у великих
містах довідкових бібліотек з питань винаходів і нагадати про бажання в
найближчий час приєднатися до міжнародної конвенції з винахідництва.
При гуртку був організований відділ народних винаходів, який очолив
Т.С. Ляпін [5, c. 6]. С.В. Маєвському було доручено звернутися до фабрик і
заводів щодо сприяння в організації майстерні для проведення дослідів та
розробок винаходів.
Бюро гуртка зверталося до Київської губернської земської управи з
проханням про виділення субсидії в розмірі 1.200 руб. для ведення справ і
допомоги винахідникам. За пропозицією Комітету військово-технічної допомоги
було прийнято рішення проводити спільні засідання Гуртка винахідників і
Комітету військово-технічної допомоги.
У цілях подальшого розвитку практичної діяльності Гуртка винахідників
розроблявся проект статуту самостійної організації винахідників, з усіма
допоміжними установами для успішної її діяльності. За короткий час свого
існування (4 місяці) відділ народних винаходів отримав у письмовій та усній
формі 501 заяву про винаходи. За своїм характером всі ці винаходи були
розподілені на 4 групи:
1. Винаходи, направлені на боротьбу із силами природи і використанням їх
– 235.
2. Удосконалення військової техніки – 126.
3. Винаходи, що можуть бути застосовані як у військовий, так і в мирний
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час – 98.
4. Вічний рух – 42.
Усі пропозиції були детально розглянуті та оцінені спеціальною комісією
під керівництвом інженера І.Н. Шаламова і увійшли до праці під назвою:
«Народна ініціатива і винахідливість», частина якої планувалася бути
надрукованою.
17 січня 1916 р. постановою зборів гуртка була заснована бібліотека для
винахідників. Її очолив Т.С. Ляпін. На той час у бібліотеку надійшло 53 книги,
які подарували члени гуртка.
Південноросійським машинобудівним заводом було надано в користування
гуртка повне обладнання станками та інструментами для невеликої майстерні.
Лабораторія професора К.К. Семінського відвела для приміщення майстерні дві
кімнати в будівлі Політехнічного інституту. Гурток мав невеликі кошти (1.200
руб. асигнувало Губернське земські збори, 100 руб. пожертвував завод «Недли і
Унгерман») для ведення справ. Таким чином, був покладений початок
заснуванню дослідницької майстерні для винахідників.
Керувало справами Бюро гуртка, яке складалося із голови (інженер
Коробцов Б.Г.) та 5 членів (інженер Маєвський С.В., інженер Родович І.І.,
інженер Пригоровський Е.Е., Імгарт В.П., Рогозинський М.І.), що обиралися
зборами гуртка терміном на 2 роки. Секретарями гуртка були: Г. Лихотинський
та І.Л. Щаснев.
Гурток існував за рахунок спеціального капіталу, який складався з
добровільних внесків винахідників, плати за розгляд винаходів Комісією
спеціалістів і консультантів за призначенням Бюро, доходів від лекцій та
виставок, видавництва гуртком журналу, добровільних пожертвувань грошима,
книгами, інструментами, відрахувань по кошторису КПТІА.
Отже, в подальшому планується більш детальне вивчення діяльності
«Гуртка винахідників», який діяв при Київському політехнічному товаристві
інженерів і агрономів.
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3. Отчёт о деятельности Киевского политехнического общества инженеров и агрономов
за 1915 год. Год 1-й / Киевское политехническое общество инженеров и агрономов. Киев, 1912.
40 с.
4. Временная инструкция Кружка изобретателей при Киевском политехническом
общества инженеров и агрономов. Бюллетени Киевского политехнического общества
инженеров и агрономов. 1917. № 1. С. 8–10.
5. Отчёт о деятельности подсекции Киевского политехнического общества инженеров
и агрономов «Кружок изобретателей-любителей». Бюллетени Киевского политехнического
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
(1918–1927) У ВИТОКІВ ГАЛУЗЕВОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ
Грищенко Т.Р.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Жовтнева революція 1917 р. суттєво змінила устрій трудового селянства.
Йому було передано у користування 96% усіх орних земель, що становило 88%
від загальної площі УСРР [1, c. 5]. Поширення сільськогосподарських знань і
агрономічної допомоги населенню набули визначної ваги. Державні земельні
органи, галузеві школи і громадські об’єднання згуртовували свої зусилля задля
подолання «агрикультурної відсталості»: ознайомлювали з перевагами
землевпорядкування; кращими машинами; рослинами вищого ґатунку;
породистими розплідниками, заходами боротьби зі шкідниками тощо. Багато
уваги приділялося організації людей на селі в сільськогосподарські колективи,
комуни, кооперативи та ін. За таких обставин спеціальна фахова література стала
дуже затребуваною. Хоча, здебільшого вона була «… надто розпорошена, а
користатися нею нелегко і незручно» [1, c. 5].
У 1925 р. вітчизняне видавництво «Книгоспілка» звернулося до
«… основоположника агрономічної літератури для українського селянства» [2]
проф. А. Терниченка з проханням сформувати склад авторів і під його редакцією
упорядкувати великий галузевий довідник. «Популярна сільськогосподарська
енциклопедія» (такою була робоча назва проекту), мала охопити всі галузі
сільського господарства з яскравими ілюстраціями. До складання заохочувалися
«… найліпші знавці сільського господарства – професори й агрономи». Обсяг
енциклопедії передбачався біля 800 сторінок. Видання планувалося здійснити
влітку 1926 р. [3].
На думку дослідниці енциклопедичного книговидання Н. Черниш, це
завдання було зумовлено тим, що навесні 1924 р. Комісія для складання
«Енциклопедичного словника» при Всеукраїнській академії наук, заснована в
січні 1921 р. під головуванням Я. Стебницького, «… фактично припинила свою
роботу з економічних та політичних причин». Однак на основі її досліджень у
цей період розпочалася активна підготовка низки галузевих українських
енциклопедій [4, c. 207], зокрема й сільськогосподарської.
Науково-популярний порадник для сільських господарів України
«Енциклопедія сільського господарства» за редакцією проф. А. Терниченка
побачив світ в 1927 р. у видавництві «Книгоспілка» обсягом 710 сторінок [5].
Видання з коленкоровою палітуркою, орнаментально-шрифтовим тисненням
золотом на корінці. В його упорядкуванні взяли участь відомі тогочасні знавці
галузевого дослідництва: В. Биків (ветеринарія); І. Брик (сільське будівництво);
М. Гершопів, П. Попов (землевпорядкування); Г. Гулак (молочарство);
М. Гудим-Левкович
(скотарство);
О. Дубницький
(ветеринарія);
П. Завистовський (рибництво); П. Євтушенко (організація господарства);
М. Кушніренко
(економіка
господарства);
І. Ланоногів
(скотарство);
А. Литвиненко (сільськогосподарський кредит); Ю. Мазанівський (лісівництво);
М. Мартинів (садівництво); В. Нестерводський (бджільництво, шовківництво);
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І. Омельченко (колективізація); К. Панченко (кооперація); П. Прибильський
(машинізація); О. Сачківська (хатнє господарство); Л. Сепченко (скотарство);
А. Терниченко (хліборобство); Д. Шевчук (лісівництво); О. Щадилів (цукрові
буряки); А. Ярошевич (економіка сільського господарства). Весь матеріал
опрацьовувався колективно Бібліографічною комісією Київської філії
Сільськогосподарського наукового комітету України, «… при чому фахівцірецензенти, здебільшого, взяли активну участь в редагуванні статтів, дали багато
цінних додатків та зауважень» [1, c. 6]. Через технічно-видавничі причини не
вдалося наповнити видання великою кількістю ілюстрацій, як передбачалося
спочатку. Хоча, його редактор А. Терниченко зауважував, що після кожного
розділу подана рекомендована література, де «… читачі знайдуть і потрібні
технічні подробиці та роз’яснення, і відповідні малюнки до спеціяльних статей»
[1, c. 6].
Запропонована
популярна
сільськогосподарська
енциклопедія
призначалася для господарюючого селянства. Вона здобула таку назву, тому що
охопила всі галузі сільського господарства, а матеріал представлений стисло і
послідовно. Видання складається з таких розділів: 1) «Сільське господарство по
районах України»; 2) «Хліборобство на Україні»; 3) «Наші сіножаті та як їх
поліпшувати»; 4) «Садівництво на Україні»; 5) «Городництво»; 6) «Інтенсивні
культури»; 7) «Лісове господарство України»; 8) «Скотарство на Україні»;
9) «Птахівництво»;
10) «Ветеринарні
поради»;
11) «Пасічництво»;
12) «Шовківництво»; 13) «Рибне господарство»; 14) «Молочарство й переробка
молока»; 15) «Хатнє господарство»; 16) «Технічна переробка с.-г. припасів»;
17) «Електрика в сільському господарстві»; 18) «Сільське будівництво»;
19) «Меліорація земель»; 20) «Землеурядження»; 21) «Як самому землю
зміряти»; 22) «Земельне законодавство»; 23) «Організація трудового сільського
господарства»; 24) «Рахівництво в трудовому с. г.»; 25) «Кооперація на селі»;
26) «С.-г. кредит на Україні»; 27) «Колективізація в сільському господарстві»;
28) «Страхування в сільському господарстві»; 29) «Агрономічна допомога на
Україні»; 30) «Сільське господарство за кордоном»; 31) «Спостереження
погоди»; 32) «Професійна спілка робітників землі та лісу»; 33) «Справочні
відомості».
У розділі «Агрономічна допомога на Україні» в матеріалі про
сільськогосподарські школи зазначається про те, що в Україні тривалий час
працював Сільськогосподарський науковий комітет України «… як об’єднуючий
осередок, постійний, а не такий часовий, як-от з’їзди та наради…, як громадськонаукова агрикультурна установа…» [6, c. 673]. Окремо розміщено статтю
«Сільсько-Господарський Науковий Комітет України», де подаються стислі
відомості про установу і наголошується, що без його участі «… не вирішалася ні
одна поважна справа відродження й поліпшення нашого сільського
господарства» й додавалося: «Не тільки Наркомзем, але й инші урядові установи
раз-у-раз звикли звертатися за допомогою й порадою до Наукового Комітету та
його робочих частин». З-поміж іншого зауважується про те, що він рецензує всю
галузеву літературу, що «… мають видавати наші державні та кооперативні
видавництва» [7].
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На переконання укладачів, вдалося сформувати порадник, якого так
потребувало тогочасне українське селянство. Енциклопедія стала останньою
великою працею її редактора А. Терниченка. Він доклав чимало зусиль до її
появи, але сам, на жаль, не дочекався друкованого примірника. Останні кілька
аркушів вже опубліковували після смерті вченого.
Сьогодні з рідкісним виданням «Енциклопедія сільського господарства»
можна ознайомитися в фондах Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського. 7 червня 2018 р. примірник «Енциклопедії сільського
господарства» з’явився на одному з аукціонів стародруків зі стартовою ціною
300 $, як книга, що становить наукову, історико-культурну цінність та
колекційний інтерес. В анотації до лоту зазначається, що «… це перше
україномовне
науково-популярне
енциклопедичне
видання
на
сільськогосподарську тематику. Матеріали книги перевірено Бібліографічною
комісією Сільськогосподарського наукового комітету України…» [8, c. 33].
Дослідники енциклопедичної справи наголошують, що енциклопедія є
своєрідним свідченням духовної зрілості нації і створюються на етапі її
найвищого злету, збігаючи в часі з активізацією суспільного життя в державі
[9, c. 5]. Саме таким періодом стала друга половина 20-х рр. минулого століття у
розвитку галузевого дослідництва й аграрної науки. Сільськогосподарський
науковий комітет України як провідний координаційний центр зробив вагомий
внесок у становлення вітчизняної галузевої енциклопедистики.
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ПЕРИПЕТІЇ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНОГО
ФАХІВЦЯ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА К.Г. ШИНДЛЕРА
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Гутник М.В., Скляр В.М.
НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
Наприкінці ХІХ ст. на теренах України було відкрито два вищих технічних
закладів – Харківський практичний технологічний інститут (1885 р., з 1898 р.
Харківський технологічний інститут) та Київський політехнічний інститут
(1898 р.). Створення системи вищої технічної освіти стикнулося з гострою
нестачею кваліфікованих викладацьких кадрів. Значна частина професорів
одночасно працювали у декількох навчальних закладах. Зокрема, перші
викладачі ХТІ були запрошені на роботу з Санкт-Петербурзького практичного
технологічного інституту та Харківського університету. Пізніше саме ХТІ став
«донором» викладацьких кадрів для інших закладів Російської імперії. Серед
таких викладачів є Камілл (Каміль) Гавриїлович Шиндлер, який працював
спочатку а ХТІ, а пізніше в КПІ.
Народився майбутній учений 18 травня (2 червня) 1869 р. у родині Гавриїла
Шиндлера та Емілії Мюллер, мав швейцарське підданство. Навчався у
Тверському реальному училищі та потім здобував освіту у Московському
вищому технічному училищі. У 1893–1895 рр. Камілл Гавриїлович працював
механіком цукрового заводу недалеко від Липецька. Впродовж 1895 р.
опановував конструкції та робочі процеси землеробських машин й знарядь у
Німеччині, Австро-Угорщині та Швейцарії. Вже наступного року вчений керував
практичними заняттями студентів із сільськогосподарських машин у
Московському сільгоспінститут [1].
У 1896–1897 рр. К.Г. Шиндлер був відряджений з науковими цілями у
Німеччину, Францію, Великобританію та навіть Північну Америку. Протягом
цих 1,5 років науковець працював на фермах, у цехах заводів
сільськогосподарського машинобудування, де безпосередньо на практиці
знайомився з передовим досвідом закордонних колег [2, арк. 3].
З червня 1898 р. за запрошенням директора ХТІ почав працювати у цьому
навчальному закладі на посаді лаборанта сільськогосподарської станції та
викладача креслення. Саме К.Г. Шиндлер ініціював дослідження впливу
технології механічної обробки ґрунту та функціонального удосконалення
землеробського знаряддя на продуктивність обробки та врожайність [3, арк. 85].
На відміну від ХТІ, у новоствореному Київському політехнічному інституті
від самого початку було створено сільськогосподарське відділення. Тому за
запрошенням В.Л. Кирпичова у 1899 р. лаборант К.Г. Шиндлер переїхав до
Києва. Тут йому запропонували посаду екстраординарного професора
прикладної
механіки.
Молодий
вчений
викладав
механіку
на
сільськогосподарському відділенні та спецкурс із сільськогосподарського
машинобудування на механічному відділенні. Окрім того, до його обов’язків
входили роботи з організації станції для випробувань землеробських знарядь та
машин. Вже за рік таку станцію було створено. Київська міська управа для
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розвитку досліджень надала КПІ ділянку землі у 30 десятин. Станція дала
можливість системно досліджувати роботу сільськогосподарських машин.
Студенти інституту наочно спостерігали роботу такої техніки [4].
Варто підкреслити, що у 1904 р. професора К.Г. Шиндлера обрано деканом
сільськогосподарського відділення КПІ. На цій посаді вчений запропонував нову
систему перепідготовки кадрів для осіб, які мали вищу інженерну чи
сільськогосподарську освіту. Зробив значний внесок у теорію деформації ґрунту
при обробці його плугом. На початку 1911 р. К.Г. Шиндлера, як і двох інших
деканів, було звільнено із політичних міркувань. Формальним приводом став
організаційно-господарський конфлікт між деканами і директором інституту. З
квітня 1911 по грудень 1916 рр. науковець був директором Правління фірми
«Робітник», де керував виробництвом землеробських машин і знарядь на
Коломенському машинобудівному заводі та товариства Рязанських заводів.
Створений К.Г. Шиндлером плуг для товариства «Робітник» показав кращі
результати, порівняно з вітчизняними і зарубіжними аналогами того часу.
Професор вніс низку удосконалень у ґрунтообробні знаряддя, при огляді
всеросійських і міжнародних виставок преса відзначала їх як оригінальні [5].
У 1917–1919 рр. Камілл Гавриїлович працював у Московському Народному
банку
з
організації
та
забезпечення
кооперативів
знаряддями
сільськогосподарської промисловості. З червня 1919 й до 1921 рр. професор
К.Г. Шиндлер перебував переважно у Великій Британії та Швейцарії. Тобто тоді
фактично розпочалася його еміграція. Перебуваючи у Західній Європі
К.Г. Шиндлер був уповноваженим Всеросійської закупівельної спілки
сільськогосподарської корпорації, а також директором британської компанії
SELOSAYUG LIMITED. Проте, ця компанія не досягла успіху у своїй
комерційній діяльності. Восени 1921 р. професор переїхав до Чехословацької
республіки, у якій і прожив до кінця свого життя. На той час Чехословаччині
відводилася роль економічного посередника між Росією та Західною Європою.
У м. Празі вчений налагодив зв’язки із російською еміграцією кооперативного,
агрономічного й академічного спрямування [6]. Наприкінці листопада 1922 р.
створено комісію з курсів щодо сільського господарства при Руському інституті
під головуванням К.Г. Шиндлера. Зокрема, вчений прочитав лекцію
«Виробництво
сільськогосподарських
машин
як
особлива
галузь
промисловості». Попри бездоганний склад лекторів й доволі значну рекламу цих
курсів (інформація широко розповсюджувалася завдяки афішам, листівкам,
іменним запрошенням), відвідуваність занять залишалася на низькому рівні. До
того ж, лекції в інституті читалися російською мовою, всупереч початковому
задуму, що робило їх незрозумілими для багатьох чехів. Тому, в організації
лекційної роботи інститут явно програвав своєму головному конкуренту –
Російському народному університету. Пізніше К.Г. Шиндлер читав лекції у
Російському інституті сільськогосподарської кооперації, а також в Українській
господарській академії в м. Подебради на кафедрі сільськогосподарського
машинобудування [7, с. 37].
У 1927 р. померла дружина професора – Єлизавета Опанасівна Шиндлер. Це
значно підірвало здоров’я тоді вже не молодого вченого. У наступні роки
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професор був головою відділення природничих та агрономічних наук навчальної
колегії при комітеті із забезпечення російських студентів у Чехословаччині,
входив до складу правління Російської академічної групи.
4 жовтня 1940 р. професора не стало. Похований К.Г. Шиндлер на
Ольшанському цвинтарі у м. Празі поряд з дружиною [8, с. 395]. Могила
науковця як і більшість поховань на цьому цвинтарі перебуває у занедбаному
стані.
Отже, Камілл Гавриїлович прожив складне життя, деякі його вчинки
неоднозначно висвітлювалися як за радянських часів так й у сучасну добу.
Однак, не варто принижувати заслуги вченого у розгортанні досліджень у галузі
сільського господарства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
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НАВЧАЛЬНO-НАУКOВА І ДOСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВАСИЛЯ АНТOНOВИЧА НЕСТЕPВOДСЬКOГO (1882–1977)
Дейнека М.Г.
Націoнальна наукoва сільськoгoспoдаpська бібліoтека НААН (м. Київ)
У беpезні 2019 p. минулo 137 poків від дня наpoдження Василя Антoнoвича
Нестеpвoдськoгo, життя і діяльність якoгo є пpикладoм незміннoгo служіння
улюбленій спpаві, туpбoтам укpаїнськoгo бджільництва в істopичний пеpіoд,
кoли сім’ї на пасіках пеpеселяли з дуплянoк у pамкoві вулики та poзpoблялись і
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втілювались системи і метoди ведення галузі.
З іменем таланoвитoгo вченoгo та педагoга Василя Антoнoвича
Нестеpвoдськoгo (1882–1977) пoв’язані станoвлення в Укpаїні пpoмислoвoгo
бджільництва та ствopення кpупних деpжавних пасік. В йoгo oсoбі такoж маємo
невтoмнoгo opганізатopа oсвітньoгo пpoцесу, зусиллями якoгo бджільництвo
введенo дo poзpяду oбoв’язкoвих дисциплін у pяді вищих та сеpедніх
сільськoгoспoдаpських навчальних закладів.
В.А. Нестеpвoдський пpилучився дo бджільництва в 1909 p. після
закінчення спеціальних куpсів пpи Уманськoму училищі садівництва і
землеpoбства. Йoгo вчителем був визнаний фахівець у цій галузі, автop низки
наукoвих пpаць, щo видавалися poсійськoю та укpаїнськoю мoвами, пpoфесop
І.І. Кopабльoв. У 1912 p. за йoгo запpoшенням Василь Антoнoвич залишається на
пoсаді викладача цьoгo ж закладу, де poзгopтає активну oсвітню та дoслідницьку
діяльність. У 1914 p. oпублікoванo йoгo пеpшу наукoву пpацю «Пеpегін бджіл»
[10].
В.А. Нестеpвoдський бpав участь у opганізації зpазкoвo-учбoвoї пасіки та
музею, щo функціoнували пpи училищі. Oстанній уже на тoй час він вміщував
кoлекцію вуликів pізнoгo типу, геpбаpій медoнoсних тваpин та інвентаp, який
викopистoвували пpи дoгляді за бджoлами. Здoбутки пасіки Уманськoгo
училища садівництва і землеpoбства демoнстpувалися на Всеpoсійській виставці
в Мoскві 1912 p., де були відзначені зoлoтoю медаллю [1].
Упpoдoвж 1917–1922 pр. Василь Антoнoвич читає куpс бджільництва у
Деpгачівськoму сеpедньoму училищі садівництва і землеpoбства, щo на
Хаpківщині. Найбільшим йoгo наукoвим дoсягненням цьoгo пеpіoду була
oпублікoвана в 1919 p. мoнoгpафія «Пчелoвoдствo», яка стала теopетичним і
пpактичним узагальненням актуальним пpoблем poзведення бджіл [3].
Свідченням глибoкoгo визнання наукoвoгo автopитету вченoгo булo
запpoшення йoгo дo пеpших галузевих навчальних закладів м. Києва –
нoвoствopених
сільськoгoспoдаpськoгo
та
ветеpинаpнo-зooтехнічнoгo
інститутів, де в 1923–1930 pр. він читав спеціальний куpс з бджільництва.
Вoднoчас В.А. Нестеpвoдський завідував ствopенoю ним базoю для пpактичних
занять – Гoлoсіївськoю пасікoю. Завдяки йoгo кpoпіткій пpаці вoна здoбула
статус навчальнo-дoсліднoї устанoви і стала oдним із oсеpедків викoнання
пpoгpами дoсліджень з бджільництва в Укpаїні. За ініціативoю вченoгo бджoлині
сім’ї пеpеселили у pамкoві вулики pізних систем, пoчали вигoтoвляти штучну
вoщину за дoпoмoгoю вальців кoнстpукції Лoмакіна, вивoдити племінних матoк
[12].
Пеpші підсумки opганізаційнoї та наукoвo-дoсліднoї poбoти пасіки детальнo
викладені Василем Антoнoвичем у статті «Гoлoсіївська дoслідна пасіка та її
пpаця»
(1927),
вміщеній
дo
3-гo
тoму
«Записoк
Київськoгo
сільськoгoспoдаpськoгo інституту». У цій poбoті він навoдить дані щoдo
вивчення медoзбopів з pізних нектаpoнoсних poслин та інтенсивнoсті льoту
бджіл пpoтягoм дня за дoпoмoгoю скoнстpуйoванoгo ним лічильника і пpиладусамoписця, пеpеселення бджіл з дуплянoк і утpимання сімей у pамкoвих вуликах,
пoліпшення пpoдуктивних якoстей місцевих бджіл [2]. Вoднoчас видаються йoгo
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підpучник «Пасіка» (1926) та пpактичне кеpівництвo «Як викoхати та вибpати
дoбpу бджoлину матку» (1927) як узагальнення pезультатів пpoведених ним
наукoвo-виpoбничих дoслідів, щo стали в нагoді кількoм пoкoлінням пасічників
і спеціалістів [4, 5].
Oбіймаючи у 1931–1941 pр. пoсаду спеціаліста з питань бджільництва
Київськoгo плoдoсoюзу та Укpсадвинтpесту, учений дoклав чималo зусиль дo
opганізації пасік у великих деpжавних гoспoдаpствах та піднесення племіннoї
спpави. Пoвсякчас пеpекoнливo дoвoдив дoцільність і пеpеваги чистoпopoднoгo
poзведення укpаїнських степoвих бджіл, вважаючи їх «чудoвим твopінням
пpиpoди». Він писав, щo «наша бджoла гаpна й ваpта уваги за її властивoсті, її
хвалять навіть чужі люди, а дoвжинoю сисальця вoна наближається дo
дoвгoсисальцевих, тoму нам нема чoгo мpіяти пpo якусь чужoземну бджoлу, а
кoхатись у свoїй і дoбopoм (селекцією) пoліпшувати її» [2, с. 199–202].
У poки Дpугoї світoвoї війни Гoлoсіївську пасіку булo пoвністю знищенo, а
Київський сільськoгoспoдаpський інститут евакуйoванo за poзпopядженням
Наpкoмзему УPСP дo Алма-Ати, де йoгo oб’єднали з Казахським
сільськoгoспoдаpським інститутoм. В.А. Нестеpвoдський упpoдoвж 1941–
1944 pр. залишався на батьківщині, викладав пасічництвo в Бoяpськoму
технікумі бджільництва [10, с. 140–141].
У післявoєнний пеpіoд виникла гoстpа пoтpеба у poзшиpеній підгoтoвці
кадpів pізнoгo pівня кваліфікації для віднoвлення пopуйнoванoї галузі.
Відпoвіднo дo пoстанoви Pади Наpoдних Кoмісаpів УРСР від 19 тpавня 1945 p.
«Пpo захoди пo віднoвленню та poзвитку бджільництва в Укpаїні» була
opганізoвана кафедpа бджільництва в Київськoму сільськoгoспoдаpськoму
інституті. Для завідування нею та читання куpсу бджільництва запpoшенo
Василя Антoнoвича Нестеpвoдськoгo.
Учений віднoвив Гoлoсіївську пасіку, opганізував навчальний музей і
лабopатopію. Цей пеpіoд йoгo життєдіяльнoсті видався напpoчуд плідним і на
наукoвій ниві. У 1947 p. він захистив кандидатську дисеpтацію і oдеpжав звання
дoцента. Винайшoв електpичний лічильник для pеєстpації льoту бджіл, poзpoбив
мoдель пoхіднoї лабopатopії для аналізу меду на падь, запpoпoнував нoву
кoнстpукцію вулика тoщo. Написав низку пpаць, зoкpема «Кoчoве
бджільництвo» (1940), «Як oдеpжати більше poїв, меду та вoску» (1950),
«Зимівля бджіл» (1952), в яких на oснoві власних спoстеpежень і дoсліджень
poзкpив питання кopмoвoї бази для бджіл, дoгляду за ними навесні та влітку,
підгoтoвки пасіки дo зимівлі, бopoтьби з хвopoбами бджіл тoщo [6, 7, 8].
Хoча наприкінці 1948 p. внаслідoк oб’єднання дpібних стpуктуpних oдиниць
кафедpу бджільництва як самoстійну oдиницю булo ліквідoванo, викладання
куpсу тpивалo пpи кафедpі тваpинництва (в oкpемі пеpіoди пpи кафедpах
зooлoгії, загальнoї ентoмoлoгії, дpібнoгo тваpинництва), а наукoва poбoта – на
Гoлoсіївській дoслідній пасіці. Зацікавленість у вивченні бджoли, oсoбисті якoсті
Василя Антoнoвича, уважне й чуйне ставлення йoгo дo студентів пpиваблювали
мoлoдь на пасіку.
Василь Антoнoвич шиpoкo залучав дo наукoвoї poбoти аспіpантів та
студентів, хoча пoвнoю міpoю пpoявити талант і енеpгію йoму пеpешкoджала
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втpата зopу. Пеpшими аспіpантами з бджільництва стали В.П. Пoліщук,
М.І. Чеpгик, O.Й. Іванченкo, заpахoвані на кафедpу зooтехнії, якoю завідував
М.М. Кoлесник. Спільнo з дoцентoм В.А. Нестеpвoдським він здійснював
наукoве кеpівництвo дoслідженнями з тем дисеpтаційних poбіт аспіpантів.
Мoлoді дoслідники дoпoмагали вченoму у пpoведенні пpактичних занять із
студентами на пасіці [11, с. 3–4].
З 1955 p. Василя Антoнoвича oбиpають пoчесним членoм кафедpи
спеціальнoї зooтехнії Укpаїнськoї сільськoгoспoдаpськoї академії, а в 1966 p.
вихoдить найбільш знакoва для всієї йoгo наукoвoї діяльнoсті мoнoгpафія
«Opганізація пасік та дoгляд за бджoлами» (1966), яка є pезультатoм
узагальнення більш ніж 50-pічнoгo дoсвіду poбoти вченoгo. Ця книга детальнo
висвітлює oснoвні мoменти пpактики бджільництва, вoна витpимала два видання
і дo цьoгo часу залишається настільним пoсібникoм кoжнoгo бджoляpа [9].
Кафедpу бджільництва у складі зooінженеpнoгo факультету Націoнальнoгo
агpаpнoгo унівеpситету булo віднoвленo лише в 1988 p. У знак визнання заслуг
її фундатopа їй пpисвoєнo ім’я В.А. Нестеpвoдськoгo. Тpивалий час завідування
кафедpoю здійснював учень і пoслідoвник Василя Антoнoвича, дoктop
сільськoгoспoдаpських наук, академік Академії наук Вищoї шкoли
В.П. Пoліщук. Учений poзвинув напpями, закладені йoгo вчителем, зoкpема
здійснював кoмплекс дoсліджень з селекції та pепpoдукції бджіл укpаїнськoї
степoвoї пopoди, oчoлював експеpтизу дoсліджень з бджільництва в кpаїні,
кеpував підгoтoвкoю наукoвo-педагoгічних кадpів. Йoгo зусиллями
oбґpунтoванo неoбхідність підвищення кoмплекснoї пpoдуктивнoсті бджoлиних
сімей, oхopoни медoнoснoї бджoли як важливoї частки екoлoгії.
Джеpела та літеpатуpа
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ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ОСНОВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В УМАНСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ У 1960-х роках
Джагунова О.І.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(м. Умань Черкаської області)
Розвиток народного господарства УРСР, зокрема її освітньої ланки у 1950–
1957 рр., відбувався у прямій залежності від соціально-економічних та
суспільно-політичних змін, що здійснювалися у країні.
Одним із основних принципів організації роботи закладів народної освіти
було проголошено так званий трудовий принцип, суть якого полягала у
створенні нової вищої радянської освіти, яка тісно пов’язана з життям та
практикою соціалістичного будівництва. Так, в «Законі про п’ятирічний план
відновлення і розвитку народного господарства СРСР на 1946–1950 рр.»
зазначено «довести кількість студентів вищих навчальних закладах в 1950 р. до
674 тис. чоловік і учнів в спеціальних середніх навчальних закладах до 1280 тис.
чоловік. Розширити підготовку вчителів для початкових та середніх шкіл;
підвищити якість підготовки кадрів вищої і середньої кваліфікації» [1, с. 135].
Зрозуміло, що здійснення реформ у середній школі призвело до змін у
підготовці педагогічних кадрів. Постановою Ради Міністрів УРСР «Про
додаткові заходи по впорядкуванню підготовки вчительських кадрів в учбових
закладах Української РСР» від 20 червня 1956 р. вводилися комплексні
спеціальності за напрямом підготовки на природничо-географічних та
природничих факультетах «Учитель біології та основ сільського господарства»
[1, с. 137].
Відповідно до вищезгаданого наказу Ради Міністрів УРСР, в Уманському
педагогічному інституті на природничому факультеті було відкрито
спеціальність «Біологія та основи сільського господарства» та створено кафедру
основ сільського господарства [2, арк. 24]. Проте, у звіті про наукову діяльність
Уманського педагогічного інституту за 1962 р. кафедра уже називається
«кафедра основ с/г виробництва», припускаємо, що повна назва кафедри
«кафедра основ сільськогосподарського виробництва» [3, арк. 4].
Кафедру очолив доцент Б.П. Ігнатьєв У її складі працювало 8 викладачів, із
них: 5 кандидатів наук. Навчально-виховна робота кафедри, як один із основних
видів діяльності, була направлена на покращення підготовки вчителя біології і
виробничого навчання. Програми і робочі плани усіх курсів, які викладали
викладачі кафедри, а також теми і зміст всіх лекцій контролювалися
керівництвом інституту і обговорювалися на засіданнях кафедри та Ради
інституту.
Ще один вид діяльності кафедри – польові та навчальні практики,
наприклад, із курсів землеробства та ґрунтознавства (2 тижні). Сівозміни
вивчаються шляхом безпосередньої участі студентів в роботах на полях ще
одного структурного підрозділу інституту – агробіостанції [4, арк. 26].
У складі кафедри функціонували такі кабінети і класи:
1. рослинництва;
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2. генетики;
3. землеробства;
4. тваринництва і дарвінізму;
5. тракторний клас;
6. автомобільний клас [2, арк. 24].
У 1962 р. кафедра основ сільського господарства виконувала комплексну
тему «Лабораторно-практичні заняття з тваринництва (для педінституту)»
[3, арк. 4]. А у 1966 р. це вже інша комплексна проблема, яка координується
Інститутом фізіології рослин АН УРСР. «Шляхи і закономірності
індивідуального розвитку рослинного організму» у руслі якої вивчаються і
проводяться експериментальні дослідження вже аж із двох тем:
1. «Фізіолого-біохімічні особливості розвитку рослин картоплі в
залежності від скоростиглості сорту та умов агротехніки» (доцент Ґедзь С.М.);
2. «Вплив гербіцидів на доступність для рослин елементів живлення»
(Казидуб Г.О.) [5, арк. 32].
Відповідно до плану роботи в зимово-весняний період проведена серія
дослідів в лабораторних умовах над бульбами і частково рослинами картоплі. У
весняно-літній період були закладені лабораторно-вегетаційні і польові досліди.
Потім по фазах розвитку рослин проводились аналізи: визначення вмісту
розчинних (глюкози, сахарози) і нерозчинних (крохмаль) вуглеводів. Одночасно
досліджували активність ферментів інвертази і амілази, які беруть участь у
перетворенні вуглеводів в картоплі [5, арк. 32–33].
За згадуваний період вийшли з друку написані викладачами кафедри
навчальні посібники:
1. «Основи сільськогосподарського виробництва (для студентівзаочників)», автори Г.О. Казидуб, О.І. Єріна, С.М. Ґедзь та А.І. Вдовіна;
2. «Основи сільськогосподарських знань і практичні роботи на навчальнодослідній ділянці» (для учнів педучилищ), автори Г.О. Казидуб та О.І. Єріна.
3. «Організація і методика проведення практичних занять по тракторах і
автомобілях в педінститутах та школах з виробничим навчанням», автор
М.О. Кулик та інші [3, арк. 20].
Крім того членами кафедри було опубліковано близько 20 наукових статей
переважно у республіканських та всесоюзних журналах і збірниках.
Отже, після відкриття спеціальності «Біологія та основи сільського
господарства» та організації кафедри основ сільськогосподарського
виробництва в Уманському педагогічному інституті, можемо говорити про
покращення якості підготовки вчителів відповідної спеціальності – біології та
інших спеціалістів природничого напрямку Крім того, організація та діяльність
кафедри сприяла розвитку сільськогосподарської науки та освіти, хоч і в руслі
педагогічного напряму.
Джерела та література
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3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі –
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РОЗВИТОК ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
наприкінці XIX ст.
Дмитрієва Х.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У 1897 р. цукрова промисловість в Російській імперії святкувала сторіччя з
часу заснування. Піонерами цієї галузі були Блонкеннагель, Герард і Мальцев.
До цього на території Росії користувалися виключно тростинним цукром.
Тривалий період бурякоцукрова промисловість існувала тільки завдячуючи
державній підтримці. Перші рафінадні заводи з’явилися у 50-х роках XIX ст. і
вже наприкінці 90-х років виробництвом цукру займалося 270 заводів, які
щорічно випускали більше 30 млн пудів (1 пуд = 16,38 кг) цього харчового
продукту. На території України культивуванням буряків займалися у
Херсонській, Волинській, Київській, Подільській, Полтавській, Харківській та
Чернігівській губерніях. У 1848 р. вперше було встановлено акциз на цукор. За
50 років він дійшов до 1 руб. 75 коп. золотом із пуда [1]. Відповідно й
збільшувалася площа посівів цукрових буряків (у 1881 р. – 223 тис. десятин, у
1895 р. – 320 тис. десятин (1 десятина = 1,09 га), річний виробіток цукру (1881 р.
– 15,878 тис. пудів, у 1895 р. – 39,79 тис. пудів), урожай усіх заводів (1881 р. –
22,063 тис. берковців, 1895 р. – 33,845 тис. берковців (1 берковець = 164 кг) тощо
[2].
Еволюція вітчизняної бурякоцукрової промисловості відбувалася за
рахунок розвитку двох її складових – вирощування та переробки буряків. Метою
обидвох було отримання максимально можливої кількості цукру. Плантацій –
шляхом одержання найвищого урожаю буряків з великим відсотком цукру,
заводів – шляхом технічного вдосконалення переробки сировини. Здебільшого
цукрові заводи діяли при маєтках великих землевласників, проте незначна їхня
кількість існувала як самостійні структури для задоволення потреб селян та
приватних осіб [3]. Слід зауважити, що збільшення кількості цукрових заводів
вимагало розширення виробничого процесу. Можливість розраховувати на
значні прибутки спонукала їх пропонувати сільським господарям кращі умови
вирощування буряків, у першу чергу шляхом видачі авансу під майбутні буряки.
Як наслідок, це викликало погоню за розширенням посівних площ під цією
культурою і через посилений попит на необхідну землю – підвищення на неї
орендної плати. Таке екстенсивне ведення сільського господарства, як показала
практика, призвело до отримання низьких врожаїв цукрових буряків і слабкого
науково-технічного забезпечення виробництва. Натомість в країні існувала
низка успішних маєтків, де завдяки впровадженню відповідних систем
землеробства, застосування добрив, селекції тощо досягали врожаю цукрових
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буряків 25–30 т/га. Сюди слід віднести Шполянський, Бужанський,
Ольховецький маєтки Звенигородського повіту Київської губернії, Кальницький
і Собський заводи в Липовецькому повіті Київської губернії та ін. [4].
Аналізуючи середню урожайність цукрових буряків за 10 років, слід
зауважити її незначне пониження, у той же час відсоток цукру в соку підвищився.
Це, у свою чергу, свідчить про початок селекційних робіт (на той час шляхом
штучного добору) на вітчизняних дослідних станціях, направлених на створення
сортів цукрових буряків з високою цукристістю коренеплодів. Зокрема, в
українських губерніях це виражалося наступними показниками (табл. 1) [5]:
Таблиця 1
1886 р.
Назва губернії
Херсонська
Волинська
Київська
Подільська
Полтавська
Харківська
Чернігівська

Врожай
буряку
(т/га)
17,9
19,8
21,1
17,7
22
-

1895 р.

% цукру в
коренеплоді
14,27
14,34
15,11
14,4
15,25
-

Врожай
буряку
(т/га)
18,8
16,6
18,5
17,7
15
18,7
14,3

% цукру в
коренеплоді
16,43
15,7
16,28
15,48
15,39
16,67
14,33

Порівнюючи наведені у таблиці дані з аналогічними показниками німецьких
господарств, чітко простежується перевага останніх. Багаторічні досліди з
вирощування цукрових буряків, проведені фірмами Клейванцлебен та Вільморен
дали змогу отримувати значно вищий урожай цієї культури (30,5–47 т/га) з
цукристістю коренеплодів 17–18 %. Таким чином, розвиток бурякоцукрової
промисловості на українських землях відставав від західноєвропейських країн.
Деякою мірою це, як зазначено вище, було пов’язано з гонитвою за збільшенням
кількості цукрових заводів і розширенням їхнього виробництва, а питання
підвищення врожайності у нас відступало на задній план. За словами професора
агрономії С.М. Богданова, причина низьких врожаїв і невисокої якості цукрових
буряків полягала у недосконалій техніці землеробства цієї культури, а також у
небажанні власників заводу збільшувати витрати заради покращання і
здешевлення сировини [4]. Серед перших спроб Міністерства землеробства щодо
врегулювання бурякоцукрової промисловість у Російській імперії було
прийняття 20 листопада 1895 р. спеціальних заходів, які у той же час і
передбачали впорядкування культури землеробства [6]. Падіння врожаю
цукрових буряків на думку видатного організатора сільськогосподарської
дослідної справи С.Л. Франкфурта призвело також до заснування у 1897 р.
Всеросійського товариства цукрозаводчиків із підпорядкованою мережею
дослідних полів [7].
Отже, останнє десятиріччя XIX ст. в розвитку вітчизняної бурякоцукрової
промисловості позначилося усвідомленням великих землевласників та власників
цукроварень у необхідності впровадження наукових основ ведення землеробства
та виведення нових високоврожайних сортів цукрових буряків. З їхньої
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ініціативи на території України створювалися спеціальні дослідні установи та
фахові об’єднання, які своїми завданнями декларували покращання якості
бурякової сировини, здешевлення вартості виробництва цукру, впровадження
наукових підходів щодо створення нових сортів і розповсюдження насіннєвого
матеріалу.
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ЯГОТИНСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА РОБОТИ
ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ
ПРОФЕСОРА М.О. ТЮЛЕНЄВА
Довгорук Ю.О.
Панфильська дослідна станція Інституту землеробства НААН
(с. Панфили Яготинського району Київської області)
Маловідомим фактом в історії аграрної науки залишається життя і робота
на Супійській дослідній меліоративній болотній станції (тепер Панфильська
дослідна станція ІЗ НААН) в період 1930–1940-х рр. професора Миколи
Олександровича Тюленєва (1889–1969 рр.) – видатного українського вченого в
галузі агромеліорації, доктора наук, професора, члена-кореспондента Академії
наук УРСР, автора понад 250 наукових і науково-популярних праць із питань
сільськогосподарського освоєння осушених торфоболотних ґрунтів.
Супійська станція розташовувалася на осушеному болоті Супій поблизу
м. Яготина. Точна дата початку роботи вченого на станції невідома, але вже з
1930-х рр. він в своїх друкованих працях згадує про застосовані на практиці
методи осушування даного болота а отже, він відвідував ці місця, починаючи з
1936 р., коли була заснована наукова установа. Також відомо те, що паралельно
з науковою роботою з 1940 р. вчений займається педагогічною роботою в
Київському гідромеліоративному інституті:
займає посаду декана
агромеліоративного факультету та завідувача кафедри. Станом на 1941 р. він
працює на станції керівником осушувальних робіт. Тут він і застає початок війни.
Професор Тюленєв залишається на окупованій території і продовжує свою
наукову роботу. Спочатку восени 1941 р. йому навіть не було де жити і він
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власноруч вирив земляку та поставивши там саморобну пічку прожив зиму 1941–
1942 рр. А в 1942–1943 рр. вже винаймав квартиру в м. Яготині неподалік
цукрового заводу.
Про постановку науково-дослідної роботи установи якою займався
науковий колектив під керівництвом саме М.О. Тюленєв відомо те, що
тематичний план досліджень на 1941 р. продовжував плани попередніх
передвоєнних років і складався з наступних тем: І. Вивчення системи обробки і
угноєння в сівозміні (10 польових дослідів); ІІ. Вивчення агротехніки лучних
трав та сортовипробування культур травопільної сівозміни (12 польових
дослідів); ІІІ. Детальне осушення кротовим дренажем в виробничих умовах
(виконувалося на площі болота). Але значна частина намічених на 1941 р.
досліджень не була виконана в зв’язку з тим, що переважна більшість чоловіків
працюючих на станції як фахівців, так і робітників була мобілізована на війну, а
решту співробітників мобілізували для будівництва військових об’єктів: шляхів,
аеродромів, протитанкових ровів та ін. Внаслідок цього стало неможливо
доглядати та обліковувати дослідні посіви і проводити спостереження. Тому
більшість розпочатих робіт і посівів була залишена і підтримувалася лише
невелика їх площа. Отже, після цього робота малочисельного персоналу в
зазначений період звелася лише до виконання однієї теми: «Вивчення
агротехніки сільськогосподарських культур на осушеному торф’яному ґрунті».
Виконання науково-дослідної роботи в 1942 р. проводили наступні
співробітники:
- Д.І. Сергеєв – директор станції;
- М.О. Тюленєв – керівник сектору осушення від Водного інституту;
- С.А. Паляничко – науковий керівник станції;
- М.М. Малинка – спеціаліст агроном;
- Д.І. Соломко – спеціаліст агрохімік;
- О.І. Сорокопуд – старший технік;
- З.А. Паляничко – молодший технік;
- А.І. Паляничко – метеорологічний спостерігач.
Весною 1943 р. склад співробітників дещо розширився і вже включав в себе
3-х студентів-практикантів Водного інституту з Києва: Г.О. Ненько,
Г.І. Шкаруло, Л.М. Тюріну.
У період окупації відома друкована праця вченого «Використання боліт як
сільськогосподарських угідь» видана в яготинській газеті «Рідна нива»
№ 27 від 13 серпня 1942 р. Автор на прикладі досліджень на осушених ґрунтах
болота Супій показує доцільність та необхідність ведення меліораційних робіт.
У вересні 1943 р. внаслідок артилерійських обстрілів радянської артилерії
будівля установи була частково зруйнована. Проведена повторна мобілізація до
лав Червоної Армії всіх придатних до служби працівників (в тому числі і
директора Паляничка С.А.) фактично припинила роботу станції до весни 1944 р.
Після повернення радянської влади в 1943 р. Д.І. Сергеєв не був репресований і
продовжував займати посаду директора станції. Така ж щаслива доля чекала і на
професора М.О. Тюленєва (який в 1948 р. став навіть членом-кореспондентом
Академії наук УРСР). Очевидно це могло бути пов’язано з співпрацею вченого з
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радянським підпіллям та партизанським загоном ім. Щорса, що діяв на теренах
Яготинщини в період німецько-фашистської окупації.
Необхідно зазначити що в 1930–1950-х рр. виходить низка
фундаментальних праць професора М.О. Тюленева так чи інакше пов’язаних з
Супійською дослідною станцією. А саме: «Зведення результатів роботи
болотних опорних пунктів УРСР» (1936), «Культура цукрових буряків на
осушених торфових ґрунтах України» (1938), «Осушення та освоєння боліт і
заболочених земель» (1952), «Вирощування картоплі, овочевих та кормових
культур на осушених болотах України» (1952), «Сіяні луки та пасовища на
осушених торфових ґрунтах» (1953) і ін. У них автор на конкретних прикладах
робіт на болоті Супій показує застосування нових на той час методів осушення
боліт та подальшого використання їх для потреб сільського господарства.
Розроблена ним методика дослідів на торфоболотних ґрунтах була прийнята
науковими установами всього Радянського Союзу для застосування на практиці.
Його праці вивчають і до нині в фахових сільськогосподарських ВУЗах нашої
країни та за кордоном.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ
У ВИЩИХ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Збаравська Л.Ю.
Подільський державний аграрно-технічний університет
(м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області)
Для розв’язання складних проблем фахової підготовки майбутніх
інженерів-аграріїв в нових соціально-економічних умовах важливе значення має
дослідження становлення і розвитку освіти у вищих аграрно-технічних
навчальних закладах України на різних історичних етапах. Науковий аналіз
історичних фактів допоміг виявити все те позитивне, що виправдало себе, а
також осмислити причини допущених серйозних помилок, які доцільно
враховувати в процесі розбудови національної системи аграрної освіти. Сучасне
осмислення історико-педагогічних матеріалів має велике значення для пошуку
шляхів підвищення рівня фахової підготовки фахівців аграрно-технічної галузі,
нових форм цього процесу в умовах переходу до кредитно-модульної системи
навчання студентів. Аналізуючи архівні документи, матеріали періодичної
преси, матеріали досліджень Д.О. Мельничука [5], Г.Ф. Бєлякова [2],
В.І. Лугового [3], В.К. Майбороди [4], ми дійшли висновку, що розвиток освіти
у вищих аграрно-технічних навчальних закладах України відбувався періодично.
В основу періодизації було покладено соціально-економічні, політичні та
історичні події, педагогічні погляди тих часів, які впливали на формування та
зміст системи фахової підготовки аграріїв.
Вища сільськогосподарська освіта виникла в Україні в XIX ст. Одним із
перших закладів вищої сільськогосподарської освіти в Україні був заснований за
її межами Харківський сільськогосподарський інститут. Його започаткували в
1816 р. поблизу Варшави (що була тоді під Росією) в Маримонті, як інститут
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сільського господарства і лісництва. В 1836 р. його переведено до Нової
Олександрії (тепер Пулава, Польща), а в 1914 р. на початку війни евакуйовано
до Харкова й перейменовано на Харківський сільськогосподарський інститут
(нині – це Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, що
готує фахівців з семи спеціальностей).
У 1851 р. у Харкові на базі практичної ветеринарної школи (заснована в
1835 р.) відкривається перше в Україні вище ветеринарне училище першого
розряду (ветеринарний інститут), що став одним із центрів розвитку вищої
ветеринарної освіти в Росії. Приблизно в цей час відкриваються
сільськогосподарські училища в Умані та Херсоні, що стали згодом базою для
відкриття аналогічних технікумів, а з часом й інститутів, а на Західній Україні –
у Львові відкривається академія ветеринарної медицини (1881) та рільнича
академія в Дублянах (1886). Важливою подією для Центральної України стало
відкриття в 1898 р. сільськогосподарського відділення в складі Київського
політехнічного інституту (КПІ) [2]. Таким чином, наприкінці XIX ст. в Україні
було засновано сім сільськогосподарських навчальних закладів, з них три – на
заході України, поза межами Російської Імперії.
Після Першої світової та громадянської війни в різних містах України було
відкрито ще 10 вищих сільськогосподарських навчальних закладів – Кам’янецьПодільський,
Одеський,
Білоцерківський,
Полтавський,
Луганський,
Житомирський, Дніпропетровський, Київський ветеринарний, Кримський,
Мелітопольський та Харківський механізації та електрифікації сільського
господарства, а у 80-х роках – ще Сумський, Вінницький та Миколаївський
сільськогосподарські інститути. У кожного з цих вищих навчальних закладів
своя історія, досягнення, реорганізації, причину яких на віддалі часу важко
зрозуміти. Наприклад, у 1918 р. за Універсалом Гетьмана П. Скоропадського в
Кам’янці-Подільському було відкрито університет, до роботи в якому
долучилося багато відомих українських вчених, а серед студентів університету
було багато вчорашніх січових стрільців. У 1921 р. університет реорганізовують
на два самостійних інститути – педагогічний та сільськогосподарський. В 1934 р.
сільськогосподарський інститут знову реформують, його агрономічний
факультет перебазовують до Житомира, а зоотехнічний – до Херсона. Лише в
1954 р. інститут повернувся назад до Кам’янця-Подільського. Перші заняття в
Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті розпочалися лише в
листопаді 1918 р., що було пов’язане з гострою проблемою нестачі
професорсько-викладацьких кадрів. Якщо у травні 1919 р. у інституті працювало
17 осіб, то влітку 1920 р. професорсько-викладацький склад інституту
нараховував уже 65 осіб. Основними формами навчального процесу були лекції,
практичні і лабораторні заняття. Тижневий обсяг навантаження складав 56 год.
У другій половині 1960-х – першій половині 1970-х років у інституті
відкриваються нові факультети: механізації сільського господарства,
підвищення кваліфікації (1966 р.), економічний (1972 р.). У березні 1965 р.
відбувся Пленум ЦК КПРС, на якому критично проаналізували розвиток
сільського господарства. Пленум розробив «нову аграрну» політику, що
передбачала
здійснення
завдань
із
технічного
переозброєння
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сільськогосподарського виробництва. В 1965–1970 рр. індустріалізації
колгоспного виробництва була приділена значна увага. Саме в цей час здійснено
важливі кроки у механізації тваринницьких ферм. Індустріалізація сільського
господарства вимагала нових спеціалістів, в т. ч. з вищою освітою. В другій
половині 1960–1970-х рр. держава виділяє значні асигнування на розширення
матеріальної бази вищих навчальних закладів аграрної освіти та підготовку
кадрів.
Усе
це
дало
змогу
ректору
Кам’янець-Подільського
сільськогосподарського інституту, доктору біологічних наук, професору Семену
Сергійовичу Сербіну при підтримці Хмельницького обласного комітету КПУ
поставити питання перед Міністерством сільського господарства СРСР про
підготовку інженерів-механіків сільського господарства в інституті. Кам’янецьПодільський став десятим містом в Україні, після Києва, Кіровограда,
Дніпропетровська, Мелітополя, Луганська, Сімферополя, Львова, Полтави і
Харкова, де готували таких спеціалістів. Згідно з наказом Міністерства
сільського господарства СРСР від 23 лютого 1966 р. за № 47, з 1 вересня 1966 р.
в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті розпочалася
підготовка інженерів-механіків сільського господарства. Підготовка інженерівмеханіків розпочалася 1 вересня 1966 р. на відділенні механізації сільського
господарства, яке існувало в складі агрономічного факультету. Керував
відділенням доцент А.М. Печериця, а в 1970 р. воно було перетворене на
самостійний
факультет. Спеціальність інженера-механіка
сільського
господарства відразу стала популярною серед молоді. В перші два роки на
відділення приймали по 50 чол. Це диктувалося слабкою матеріально-технічною
базою та недостатньо кількістю викладацького складу. Навчання проходило в
підвальному приміщенні головного корпусу інституту, а в 1967 р. збудовано
павільйон сільськогосподарських машин. Процес навчання в інституті
здійснювався за навчальними планами і типовими робочими програмами, які
надсилалися з Москви [1]. Навчальний процес забезпечували загальноосвітні,
суспільно-політичні та три спеціальні кафедри: тракторів і автомобілів,
експлуатації машинно-тракторного парку, механізації та електрифікації
сільського господарства. Для підготовки великої армії кваліфікованих
працівників сільського господарства потрібно було пристосувати навчальні
заклади різних типів та форм до потреб народного господарства й державного
будівництва, індустріалізації країни, об’єднавши їх за принципом вертикалі: від
нижчої професійної школи до вищої. Саме для цього університети було
реорганізовано в інститути. У вересні 1922 р. на базі агрономічного факультету
Київського
політехнічного
інституту
було
відкрито
самостійний
сільськогосподарський інститут. Перші роки радянської влади навчання було
платним, але «пролетарська частина студентства» звільнялася від плати. Згодом
для них було введено стипендії. У березні 1925 р. Київський
сільськогосподарський інститут повністю відділився від КПІ. Протягом 1926–
1930 рр. у Голосієві було споруджено чотири навчальних корпуси, приміщення
для майстерень, два студентські гуртожитки і два житлові будинки. У 1929 р.
Київський сільськогосподарський інститут (нині Національний аграрний
університет) перебазувався в Голосіїв. У період 1920–1930 рр. керівництво СРСР
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прийняло план відбудови господарства на основі електрифікації. Це вплинуло і
на зростання ролі фізики у підготовці фахівців – кількість годин на її викладання
порівняно з 1921–1922 навчальним роком збільшилась у 1,7 раз.
У повоєнний період значно зросли набори до вищих аграрно-технічних
навчальних закладів, розширився спектр їх діяльності, значно зріс рівень
наукової роботи. 1 липня 1954 р. Постановою Ради Міністрів СРСР на базі
Київського сільськогосподарського та лісогосподарського інститутів було
створено новий навчальний заклад – Українську сільськогосподарську академію.
В 1957 р. до її складу включено і ветеринарний інститут. Згодом відкрилися ще
нові факультети. У 1992 р. академію перетворено на Національний аграрний
університет, а згодом на Національний університет біоресурсів і
природокористування (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня
2008 р.).
Водночас 9 областей України не мали на своїй території
сільськогосподарських інститутів і отримували фахівців сільського господарства
із числа випускників вищих навчальних закладів, розміщених в інших регіонах.
Порівняно менше навчальних закладів аграрного профілю до середньозваженої
величини мали північні адміністративні райони України, що створювало певні
труднощі в забезпеченні господарств кадрами. З цих причин у досліджуваний
період в Сумській, Вінницькій і Миколаївській областях були створені філіали
від Харківського, Київського і Дніпропетровського вищих навчальних закладів
аграрного профілю відповідно, які в подальшому поступово перетворились у
самостійні сільськогосподарські інститути. За пропозиціями областей також
відкрилися факультети сільськогосподарського спрямування в інститутах
Міністерства освіти. Так, підготовку інженерів-механіків сільського
господарства і агрономів почали здійснювати в Кіровоградському інституті
сільськогосподарського машинобудування, економістів і бухгалтерів –
Тернопільському інституті народного господарства та Українському інституті
водного господарства тощо. Нині після проведеного реформування в Україні є
Національний аграрний університет, 7 державних аграрних університетів,
4 аграрних академії та 11 інститутів.
У цілому, на цьому етапі формування окремі ланки фізичної освіти були
певною мірою дезінтегрованими, а методи навчання і виховання переважно
ідеологічними, базовий зміст освіти не відповідав світовим стандартам.
Навчальні заклади орієнтувалися не на яскраві індивідуальності, а на середній
рівень; закріплювалася масовість, посередність у змісті та формах навчальновиховного процесу, у свідомості та ціннісних орієнтаціях. Радянська система
фізичної освіти протиставлялася зарубіжній, чим відкидався синтез вітчизняного
і світового досвіду. Наслідком таких дій стала криза в системі вищої аграрнотехнічної освіти. Таким чином, проведене дослідження показало, що система
освіти України завжди віддзеркалювала рівень культури, економіку, суспільний
лад у державі тощо. На етапах істотних змін у суспільстві реформувалася й
освіта, зокрема фізична, виявляючи свої закономірності та спільні тенденції.
Найголовнішими із них можна вважати: зумовленість розвитку фізичної освіти
у вищих аграрно-технічних навчальних закладах історичним, політичним та
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соціальним аспектами; збереження національних традицій та звичаїв у
становленні майбутнього аграрія та його фахової підготовки; переконань та
поглядів, його статусу, ролі, компетентності та професійних функцій.
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ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИРІШУВАННЯ ПРОБЛЕМИ
ЕРОЗІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ НА ЛУГАНЩИНІ
Зубов А.О., Зубов О.Р.
Інститут агроекології та природокористування НААН (м. Київ)
Забезпечення населення достатньою кількістю продуктів харчування є
найважливішим завданням агропромислового комплексу України, запорукою її
продовольчої безпеки. Однак рішення цього завдання ускладнюється втратою
родючих земель, викликаною ерозією ґрунтів. Дуже актуальна ця проблема і для
краю Луганського – батьківщини Володимира Івановича Даля («Козака
Луганського») – великого етнографа і письменника, який присвятив значну
частину своєї літературної творчості селянській праці та побуту.
Наслідком ерозії є зростання в Україні площі деградованих земель, які
характеризуються зниженням урожайності сільгоспкультур від 10 до 60%, а в
цілому втрати рослинництва перевищують 9–12 млн т зернових одиниць [8].
Як відомо, нормальна, або геологічна, ерозія (денудація) протікає повільно,
не знижуючи родючості ґрунтів завдяки відносно сталому співвідношенню
взаємодіючих компонентів ландшафту і, на думку М.Дж. Кіркбі згідно [1], є
нормальною умовою його розвитку. Згідно Г.П. Сурмача [9] інтенсивне
формування рослинного покриву (чому навіть є своє визначення в словнику Даля
– «матореть») і пов’язаного з ним розвитку ґрунтів, що почався після останнього
заледеніння у кінці останнього пізньочетвертичного ерозійно-акумулятивного
циклу, перервало його при незавершеному розчленуванні території і
«законсервувало» тодішній рельєф у вигляді сучасної лощинно-балкової мережі.
Це, в свою чергу, створило передумови для інтенсивного прояву антропогенної
ерозії в результаті господарської діяльності людини [9, 6].
За визначенням Беннетта і Лоудермілка [1], ерозія ґрунтів так само стара, як
і землеробство. Ще Геродот у V ст. до н. е. писав про каламутність води в річках
Скіфії [4]. Це найбільш раннє повідомлення про змив ґрунту. Відомості про яри
на території Русі містяться в літописах XIV ст. У Писцових книгах XVI ст.
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даються кількісні показники наявності «смойных земель» [4].
Початок розвитку науки про ерозію ґрунтів та заходи щодо її попередження
– ерозієзнавство пов’язують з ім’ям М.В. Ломоносова, який неодноразово писав
про руйнування ґрунтів водами поверхневого стоку після інтенсивних або
тривалих дощів [4]. Перші практичні кроки щодо запобігання ерозійних процесів
в Російській імперії пов’язані з іменами вчених ХVIII ст. Ще в 1771 р.
М.І. Афонін пропонував для запобігання ерозії нарізувати борозни поперек
схилів. Про важливість поперечного напрямку оранки на схилових землях писав
С. Друковцев, а в 1781 р. А.Т. Болотов застосував водовідвідні канави [4].
Подібні споруди пізніше – в 1840 р. створював М.І. Шишка, а в 1891–1914 рр.
П.В. Янковський використовував земляні валики, розташовані вздовж
горизонталей [4]. Важливе місце у вивченні механізму дії водної та вітрової
ерозії та розробці заходів з боротьби з ними належить роботам В.Р. Вільямса,
Г.М. Висоцького, В.В. Докучаєва, А.А. Ізмаїльського, П.А. Костичева.
У ХІХ ст. активні роботи в області степового лісорозведення з метою
боротьби з вітрової ерозією і засухами виконувалися І.М. Данилевським,
В.Я. Ломиковським, І. та Н. Шатіловими, В.Є. фон Граффом, К.Є. Генком [2, 6,
4].
У кінці ХІХ ст. П.П. Тіхобразов уперше в Росії запропонував і застосував
для затримання на полях талих вод земляні вали з широкою основою [6], що
набули широкого поширення у США. В.М. Борткевич розробив спосіб боротьби
з яружною ерозією шляхом створення водозатримуючих валів-канав [4].
В.В. Докучаєв, діяльність якого тісно була пов’язана і з Донбасом, вперше
вказав на необхідність використання для боротьби з ерозією і дефляцією
комплексної системи заходів [3]. Наступний етап розвитку ерозієзнавства
ознаменувався створенням у Новосільє (Орловська обл.) першої в світі досліднояружної станції. Її організатор і керівник О.С. Козменко зі співробітніками у 30–
40-і рр. XX ст. сформулював положення комплексу протиерозійних заходів, що
включає
організаційно-господарські,
агротехнічні,
лісомеліоратівні,
гідротехнічні прийоми [7].
Важливою віхою формування державного підходу до вирішенню проблеми
ерозії ґрунтів в Україні стала широко відома Постанова від 20.10.1948 р. «Про
план полезахисних лісових насаджень, ... у степових і лісостепових районах
європейської частини СРСР», за якою було намічено створити протягом 1950–
1965 рр. Державні лісові смуги вздовж ряду річок, у т. ч. й Сіверського Дінця, на
вододілах, рівнинах степової, напівпустельної зон Південного сходу
Європейської части СРСР загальною протяжністю 5320 км и площею 117,9 тис.
га, закріпити й заліснити піски на площі 322 тис. га [5]. Після смерті Сталіна у
1953 р. роботи загальмувалися, але зроблено було чимало, зокрема практично усі
системи лісових смуг, які ми бачимо на просторах Луганщини. Розорення і
активне освоєння цілинних земель Казахстану і викликаний цим «вибух»
масштабних і катастрофічних вітроерозійних проявів, привели до прийняття
20 березня 1967 р. відомої постанови «О неотложных мерах по защите почв от
ветровой и водной эрозии». Результатом цієї постанови для Луганщини стало
створення в 1972 р. у Ворошиловграді (назва Луганська на той час) Українського
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НДІ захисту ґрунтів від ерозії (УНДІЗГЕ), одного з низки створених тоді
наукових установ і дослідних станцій, лабораторій і кафедр, покликаних
вирішувати проблему охорони ґрунтів. Деякій період до середини 90-х рр. цей
інститут, у 1992 р. перейменований на Інститут охорони ґрунтів УААН, вів
координацію ґрунтоохоронної наукової тематики в Україні.
Вибір Ворошиловграду був обумовлений крайнім ступенем гостроти
проблеми ерозії, властивої Луганській області з її пересіченим рельєфом,
кліматичними особливостями, високою розораністю угідь, крутизною орних
земель і високим відсотком еродованих сільгоспугідь (66,1%). Ідея
О.С. Козменка щодо об’єднання всіх протиерозійних заходів у єдину систему
(протиерозійний комплекс) для повного захисту ґрунтів у подальшому була
детально розроблена в роботах ВНДІ землеробства і захисту ґрунтів від ерозії
(Курськ), ВНДІ виноградарства і виноробства (Новочеркаськ), ВНДІ
агролісомеліорації (Волгоград), Інституту землеробства (Київ), Інституту
охорони ґрунтів (колишній УНІІЗПЕ, Луганськ) і ряду інших установ України.
Закономірним етапом розвитку ідеї протиерозійного комплексу в 70-ті роки
стала розробка наукових основ створення ґрунтозахисних систем землеробства,
які від комплексу заходів відрізняються більшою повнотою та
взаємоузгодженістю елементів [4]. У назву систем землеробства все частіше
почали вводити визначення «меліоративна». З’явилися різні варіанти назви і
практичної реалізації ґрунтозахисних меліоративних систем землеробства [6].
Найбільш завершеною з них стала «Грунтозахисна система землеробства з
контурно-меліоративною організацією территории», за розробку базової моделі
якої в Інституті землеробства УААН та впровадження (у колгоспі «Заповіт
Ілліча» Обухівського району Київської області) Постановою Кабміну № 355 від
14.12.1991 р. були удостоєні державної премії України в галузі науки и техніки
В.Ф. Сайко, О.Г. Тараріко, Л.Я. Новаковський, М.Н. Нагорний, М.К. Шикула,
О.Г. Денисенко, В.М. Москаленко, К.І. Райський.
Відмінною рисою цієї системи є реалізація концепції «екологічного
імперативу» [10], яка характеризується рядом науково-обґрунтованих обмежень
антропогенного впливу на природне середовище. Це заборона на вирощування
просапних культур на схилах крутизною понад 3 градуси, максимальне
врахування ґрунтово-ландшафтних чинників, перехід від прямолінійнопрямокутної до контурної організації території, заміна відвального обробітку
ґрунтозахисним, обмеження насичення сівозмін окремими культурами з
урахуванням ґрунтово-ландшафтних факторів [10].
Значний внесок у розвиток ідеї контурно-меліоративного землеробства
(КМЗ) внесли й інші науково-дослідні установи України, у тому числі колишній
Інститут охорони ґрунтів [11].
Проблеми ерозії в більшій чи меншій мірі були присвячені дослідження
багатьох відділів Інституту, флагманом серед яких став відділ протиерозійних
комплексів, очолюваний в 1977–1996 рр. д. с.-г. н. Н.М. Шелякіним, нині
покійним. У 1997–1998 рр. відділ очолював д. с.-г. н. В.О. Белоліпський. З
1999 по 2004 рр. – вже у складі Луганського інституту агропромислового
виробництва УААН (ЛІАПВ), який в 1997 р. став правонаступником Інституту
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охорони ґрунтів, відділ, перейменований на лабораторію захисту ґрунтів від
ерозії, очолював д. с.-г. н. О.Р. Зубов, а з 2004 по 2014 р. – к. с.-г. н. В.І. Тарасов.
Яка ж наукова і практична спадщина колишнього інституту? У 1972–
1991 рр. зусиллями багатьох його підрозділів – лабораторії корінної меліорації,
відділу ґрунтозахисної агротехніки, лабораторій лісо- та лугомеліорації, відділу
протиерозійних комплексів у ДГ «Ударник» Лутугинського району, практично
на всій площі господарства було закладено масштабний науковий об’єкт –
протиерозійну контурно-меліоративну організацію території. В рамках цього
проекту було впроваджено велику кількість різноманітних систем
ґрунтозахисних заходів постійної дії (МПД) – лісосмуг і гідротехнічних споруд.
На території ДГ до 2002 р. проводилися регулярні дослідження, на підставі
яких були написані кандидатські дисертації В.І. Тарасова, А.М. Джоса,
докторські дисертації М.М. Шелякіна, В.О. Белоліпского, кандидатська і
докторська дисертації О.Р. Зубова. В наступні роки дослідження й упровадження
КМЗ перемістилися в дослідне господарство ЛІАПВ «Металіст».
Комплексні гідрологічні спостереження проводилися на стокових
майданчиках, розташованих на схилах улоговин, на улоговинних водозборах,
оснащених водозливами і самописними пристроями. Контролювався стік з
водозбору балки Плоска площею понад 2000 га та з водозбору балки Калмицький
Яр, велися спостереження за рівнем і витратою води в р. Вільхова.
Ця багаторівнева система дала дослідникам велику кількість інформації, яка
втілилася у численні статті та винаходи, монографії, методичні рекомендації зі
створення протиерозійних комплексів та впровадження ґрунтозахисної системи
землеробства з контурно-меліоративною організацією території, в «Національну
програму охорони земель на 1997–2010 рр.», «Програму впровадження екологоландшафтної системи землеробства в Луганській області на період до 2015 р.»,
ряд інших нормативних актів і програмних документів. Запроектовано системи
КМЗ на території господарств і цілих районів в Донецькій, Запорізькій,
Житомирській областях. Система КМЗ у ДГ «Ударник» стала місцем проведення
декількох Республіканських і Всесоюзних конференцій. У 2001 р. її відвідував
президент Європейського товариства охорони ґрунтів (ESSC) д-р Ріхтер
(Німеччина).
Унікальна експериментальна база в колишньому ДГ «Ударник» разом із
новими об’єктами, створеними відділом ґрунтозахисної меліорації та
агроекології в с.-г. підприємстві «Металіст» нині не діє, втративши опіки будьякої наукової установи, але хочеться сподіватися, що не назавжди.
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НАУКОВИЙ ВНЕСОК В.П. РИЖЕНКА ТА ЙОГО ПОСЛІДОВНИКІВ
У РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ ІМУНОБІОЛОГІЇ УКРАЇНИ
Іващенко Н.В.
Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ)
Вагомий внесок у розвиток ветеринарної імунобіології України мають
наукові праці Риженка Василя Петровича (1932–2015) і його послідовників із
питань профілактики інфекційних захворювань, діагностики та лікування
сільськогосподарських тварин. В.П. Риженко очолював пріоритетні напрями
фундаментальних та прикладних досліджень із обґрунтування біотехнології
виготовлення та вивчення впливу на організм щеплених тварин
мультикомпонентних вакцин проти анаеробних та змішаних інфекцій.
Наукова діяльність В.П. Риженка – видатного вченого, доктора
ветеринарних наук, професора, члена-кореспондента НААН, академіка
Української технологічної академії, Заслуженого діяча науки і техніки України,
завідувача лабораторії анаеробних інфекцій Інституту ветеринарної медицини
НААН, ветерана Великої Вітчизняної війни заслуговує на окреме дослідження.
В.П. Риженко – випускник Української сільськогосподарської академії
(нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ). Наукова діяльність вченого розпочалася у 1966 р. У 1969 р. він захистив
кандидатську дисертацію на тему: «Гуморальные показатели иммунитета у
свиней, комплексно привитых против чумы, рожи, паратифа и пастереллеза» у
Всесоюзному інституті експериментальної ветеринарії (м. Москва). З 1969 по
1971 рр. учений був асистентом кафедри епізоотології Української
сільськогосподарської академії; у 1971–1976 рр. – помічником міністра м’ясної і
молочної промисловості України; у 1976–1981 рр. – доцентом, завідувачем
кафедри тваринництва Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів і
спеціалістів Міністерства харчової промисловості України. Протягом 1981–
1982 рр. вчений – старший науковий співробітник лабораторії групових обробок
тварин Українського науково-дослідного ветеринарного інституту (нині –
Інститут ветеринарної медицини); у 1983–1992 рр. – головний спеціаліст93

консультант Інституту ветеринарної медицини Республіки Куба. У 1992 р.
В.П. Риженко зайняв посаду завідувача лабораторії з розробки технології
виготовлення інактивованої вакцини проти класичної чуми свиней та виконував
обов’язки професора кафедри епізоотології Національного аграрного
університету (за сумісництвом). У цьому ж році в Національному аграрному
університеті (м. Київ) захистив докторську дисертацію на тему: «Бациллярная
иктерогемоглобинурия крупного рогатого скота». Вченим було опубліковано
340 наукових праць, з них понад 50 – за кордоном. Новизну наукових розробок
захищено 68 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи СРСР,
Республіки Куба та України. Під керівництвом В.П. Риженка було захищено
1 докторську та 6 кандидатських дисертацій. Учений був членом спеціалізованої
вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Біотехнологія», а також
членом Держфармкомісії (секція біопрепаратів). У 2002 р. його було обрано
членом-кореспондентом УААН відділення ветеринарної медицини та зоотехнії а
також дійсним членом Української технологічної академії. За внесок у науку,
підготовку кадрів і високий професіоналізм В.П. Риженко нагороджений двома
орденами, чотирма медалями та відзнаками – «Відмінник аграрної освіти і
науки», знаком Пошани, відзнаками УААН та УТА, багатьма дипломами та
грамотами. У 2006 р. йому було присвоєно почесне звання заслуженого діяча
науки і техніки України. Також В.П. Риженка було обрано почесним членом
Спілки мікробіологів Куби та вченої ради Інституту ветеринарної медицини
Республіки Куба [1; 2; 5; 6].
Основний науковий внесок ученого у розвиток ветеринарної імунобіології
полягає у створенні:
- методів одночасного щеплення свиней проти найпоширеніших хвороб:
класичної чуми, сальмонельозу, бешихи, пастерельозу, колібактеріозу,
диплококової інфекції;
- сучасних вакцин проти бацилярної гемоглобінурії великої рогатої худоби
та інших хвороб (Республіки Куба, 1983–1992 рр.);
- асоційованих інактивованих вакцин для профілактики анаеробних
інфекцій та асоційованих аеробних інфекцій;
- імуностимулюючих препаратів і пробіотиків;
- створення мультикомпонентних вакцин із нанопрепаратами.
Крім того, вченим була розроблена концепція розвитку лабораторії
анаеробних інфекцій на 2011–2025 рр., яка сприятиме успішному вирішенню
актуальних проблем, зумовлених анаеробними мікроорганізмами.
Зважаючи на епізоотичну ситуацію у тваринництві України щодо
анаеробних інфекцій, під керівництвом В.П. Риженка, в Інституті ветеринарної
медицини в грудні 1996 р. було створено лабораторію анаеробних інфекцій. У
жовтні 2004 р. при лабораторії було сформовано Науково-дослідний референсцентр з вивчення та профілактики анаеробних інфекцій. Це єдиний в Україні
науковий підрозділ, колектив якого здійснює фундаментальні і прикладні
наукові дослідження з проблем патології тварин і птиці, зумовленої анаеробними
мікроорганізмами.
Напрями діяльності лабораторії анаеробних інфекцій та Науково94

дослідного референс-центру спрямовані на вирішення перш за все таких завдань:
- проведення
моніторингу
епізоотичної
ситуації,
координація,
прогнозування можливого поширення інфекції та її наслідків щодо анаеробних
інфекцій на території України;
- розроблення, удосконалення та вивчення ефективності чинних та нових
засобів діагностики і профілактики анаеробних інфекцій тварин, вивчення
питань щодо ефективності їх застосування;
- розроблення інструктивно-нормативної документації та експертиза
нормативних документів для забезпечення благополуччя території України щодо
анаеробних інфекцій;
- науково-методичне та консультативно-інформаційне забезпечення робіт із
питань діагностики та профілактики анаеробних інфекцій тварин шляхом
проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок;
- співробітництво з вітчизняними та закордонними науковими установами і
організаціями з питань анаеробних інфекцій.
Серед основних здобутків Лабораторії: вивчення еко-географічного
поширення та особливості перебігу епізоотичного процесу за анаеробних
інфекцій тварин на території України. Таким чином, було встановлено, що
інфекції перебігають переважно як змішані анаеробно-аеробні, а їх спалахи
нерідко пов’язані з імпортом тварин [1; 3; 4; 5].
За вивчення чутливості понад 900 моно- та асоційованих культур
мікроорганізмів до 18–34 антибактеріальних препаратів було встановлено, що
більшість із них чутливі лише до 4–8 антибактеріальних препаратів, тому
виникає сумнів щодо доцільності їх широкого застосування, а це спонукає до
необхідності застосування імунобіологічних ветеринарних препаратів із
профілактичною метою, особливо у молочному скотарстві. Діагностика цих
хвороб громіздка і недостатньо ефективна. Складність діагностики,
профілактики і лікування анаеробних інфекцій зумовлена тривалою
персистенцією збудника в організмі тварин, тяжкою інтоксикацією організму,
коротким перебігом і високою летальністю [1].
Проведення діагностичної роботи полягає у необхідності швидкого
реагування на епізоотичну ситуацію, що склалась у деяких господарствах
України. В результаті діяльності Лабораторії під керівництвом В.П. Риженка, в
Україні було створено і успішно апробовано понад 25 біопрепаратів проти
анаеробної ентеротоксемії, сальмонельозу, колібактеріозу, лістеріозу тварин
тощо. Більшість із цих ветеринарних імунобіологічних препаратів є
аутовакцинами («Вельшісан», «Сальмосан», «Актиносан», «Некросальм»,
«Колісальм», «Лістерікол», «Поліавісан» тощо).
Особливістю цих вакцин є те, що їм притаманні як профілактичні так і
лікувальні властивості. Більшість цих вакцин виготовляються як аутовакцини,
що забезпечує їх високу специфічну ефективність для конкретного господарства.
Економічна ефективність за застосування цих вакцинних препаратів проти
анаеробних інфекцій визначається мільйонами гривень. Оргкомітетом виставки
«Агро-2008» вакцина «Актиносан» була нагороджена золотою медаллю [1].
Включення до складу вакцин імуностимулюючих засобів природного
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походження позитивно впливає на імуногенез та створює можливість для
застосування більшості розроблених вакцин з лікувальною метою. Зібрана
лабораторією колекція епізоотичних штамів мікроорганізмів, циркулюючих на
території України, створює передумови для розробки технології виготовлення
варіантів асоційованих вакцин з урахуванням епізоотичної ситуації в окремих
господарствах або регіонах держави.
Частина інтелектуальної власності колективу Лабораторії використовується
в умовах Інституту, а більшість розробок – у господарствах різних форм
власності з високими показниками економічної ефективності, що визначається
мільйонами гривень.
Таким чином, нами виокремлено результати наукових досліджень
В.П. Риженка та його послідовників, які виявили основні закономірності
розвитку окремих інфекційних захворювань, що у подальшому стало значним
теоретичним підґрунтям ефективного вирішення питань їх імунопрофілактики,
діагностики та лікування.
Установлено, що успішна апробація ветеринарних імунобіологічних
препаратів, розроблених під керівництвом вченого, виготовлених за конкретної
епізоотичної ситуації є передумовою обґрунтування наукового супроводу для
забезпечення епізоотичного благополуччя держави. Це сприяє усуненню
залежності України від імпорту засобів специфічної профілактики
сільськогосподарських тварин та птиці від багатьох анаеробних інфекцій.
Колектив лабораторії анаеробних інфекцій очолює науковий напрямок в
Україні зі створення мультикомпонентних інактивованих вакцин, придатних для
застосування з профілактичною та лікувальною метою. Відповідно, вперше в
Україні була сформована школа науковців, які успішно вирішують нагальні
потреби з проблем анаеробних та змішаних інфекцій.
Результатом наукової діяльності В.П. Риженка та його послідовників стала
науково-методична і практична допомога сотням господарств України. Завдяки
використанню розроблених науковцями аутовакцин в лабораторії анаеробних
інфекцій Інституту ветеринарної медицини, поліпшилася епізоотична ситуація у
тваринництві та скоротилися економічні витрати.
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УРСР
(60–70-ті роки ХХ ст.)
Капралюк О.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У 60-х роках ХХ ст. в Україну щороку від всесоюзних і республіканських
видавництв надходило близько 700 книжок та брошур, понад 700 журналів і
видань з сільськогосподарської тематики, а також галузевої літератури з 75 країн
світу на 60 мовах. За таких умов великого значення набуло створення
спеціалізованих служб, завданням яких було оперативне інформування наукових
працівників, керівників і спеціалістів з сільського господарства про досягнення
вітчизняної та світової науки і практики з актуальних питань шляхом видання
інформаційних матеріалів на основі відповідної систематизації та узагальнення
першоджерел. З цією метою інформаційні служби вивчали опубліковані та
неопубліковані літературні джерела (книги, журнали, звіти науково-дослідних
установ, доповіді, описи до винаходів та ін.), що дало можливість встановити, які
з них містили найбільш цінну інформацію і які в першу чергу могли зацікавити
користувачів.
Інформаційне
обслуговування
керівників
і
спеціалістів
сільськогосподарських організацій, науково-дослідних установ, колгоспів і
радгоспів у республіці було покладено безпосередньо на Український науководослідний інститут науково-технічної інформації та техніко-економічних
досліджень (УкрНДІНТІ). З цією метою при ньому в 1969 р. було створено відділ
інформації з сільського господарства, що здійснював свою роботу на базі
використання єдиного Республіканського довідково-інформаційного фонду
(РДІФ). Цей фонд створював як УкрНДІНТІ, так і його шість міжгалузевих
територіальних центрів (Ворошиловоградський, Запорізький, Київський,
Львівський, Одеський, Харківський), які також мали відділи інформації з
сільського господарства.
Значна увага приділялася створенню мережі місцевих органів науковотехнічної інформації (в областях, районах, колгоспах і радгоспах) про що
йшлося, зокрема, на республіканській нараді з проблеми «Вдосконалення
інформаційної діяльності органів науково-технічної інформації і пропаганди в
УРСР», проведеній 29–31 травня 1973 р. у Києві. Нараду було організовано
Держпланом УРСР, УкрНДІНТІ, а також Українською республіканською та
Київською обласною радами науково-технічних товариств.
Розгортанню роботи в обласних центрах республіки певною мірою сприяли
міжгалузеві територіальні інформцентри, які мали змогу оперативніше
задовольняти інформаційні запити підприємств і встановлювати з ними
зворотній зв’язок, тому кількість таких центрів у майбутньому планувалося
збільшити. В областях, де інформцентрів не було планувалося створити групи
науково-технічної інформації із сектором інформації з сільського господарства.
Передбачалося, що б цей сектор у своїй роботі використовував фонди
універсальних обласних бібліотек системи Міністерства культури УРСР, в яких,
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починаючи з 1966 р., функціонували відділи обслуговування працівників
сільського господарства. Це, у свою чергу, сприяло б збагаченню фондів
бібліотек за рахунок поповнення їх спеціальними виданнями, а також широкого
надходження матеріалів вторинної інформації: реферативних журналів,
аналітичних оглядів літератури, експрес-інформації, науково-допоміжних
бібліографічних посібників, які видавалися Всесоюзним науково-дослідним
інститутом інформації і техніко-економічних досліджень з сільського
господарства, Центральним науково-дослідним інститутом інформації і технікоекономічних досліджень Всесоюзного об’єднання «Союзсільгосптехніка»,
УкрНДІНТІ, центральними науковими сільськогосподарськими бібліотеками
ВАСГНІЛ, його Південного відділення тощо.
Для раціональної організації системи поширення сільськогосподарської
інформації і пропаганди важливою була районна ланка. Проте, оскільки вона на
той момент була відсутньою, то необхідно було провести експеримент, його
аналіз та узагальнення. З цього погляду заслуговував на увагу досвід
Беляєвського райкому КП України Одеської області, де за допомогою Одеського
інформцентра було створено Раду сприяння науково-технічному прогресу в
сільському господарстві та методичний кабінет науково-технічної інформації.
Рада, очолювана секретарем районного комітету партії, об’єднувала провідних
спеціалістів районного управління сільського господарства та керівників
колгоспів і радгоспів.
Одеський інформцентр комплектував методичний кабінет матеріалами про
досягнення вітчизняної та зарубіжної науки, передовий виробничий досвід,
проводив тематичні виставки, організовував дні патентної інформації тощо. Всі
інформаційні матеріали вивчалися спеціалістами Ради, найефективніші
досягнення науки, техніки й передового досвіду рекомендувалися до
впровадження. Остаточна програма з впровадження досвіду опрацьовувалася
Радою у вигляді плану із зазначенням очікуваного економічного ефекту.
У зв’язку з відсутністю низових інформорганів у сільському господарстві
УкрНДІНТІ значну увагу приділяв створенню таких служб в колгоспах і
радгоспах, надаючи їм організаційну й методичну допомогу на підставі
координаційного плану Міністерства сільського господарства УРСР,
Міністерства Радгоспів УРСР та УкрНДІНТІ. На допомогу низовим органам
інформації Київським відділенням УкрНДІНТІ було опрацьовано проект
«Положення про бюро науково-технічної та економічної інформації у колгоспах,
радгоспах, на підприємствах і в організаціях сільськогосподарського
виробництва» та низка інших інструктивних і методичних матеріалів, що були
апробовані в колгоспах і радгоспах Київської області й рекомендовані до
використання.
Поряд
із
організацією
та
впорядкуванням
мережі
органів
сільськогосподарської інформації важливу роль відігравали пошуки
прогресивних форм і методів інформаційного забезпечення працівників
сільського господарства.
УкрНДІНТІ з 1971 р. запроваджено нову форму комплексного забезпечення
користувачів інформації – «Договір для сільськогосподарських підприємств,
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організацій, колгоспів і радгоспів». Комплексне тематичне забезпечення було
диференційовано за галузями сільського господарства і складалося з
обслуговування в режимах вибірного розповсюдження інформації (ВРІ) та
«Запит-відповідь»; видання сигнальної інформації про поточні надходження до
РДІФ; створення і видання вторинної інформації у вигляді аналітичних і
порівнювальних оглядів за темами, які мали важливе значення для розвитку
сільського господарства УРСР, а також інформаційних повідомлень про новини
науки, техніки й економіки.
Важливим елементом інформаційного забезпечення було ВРІ, головна суть
якого полягала у тому, що абонентам оперативно і своєчасно повідомляли про
наявні джерела інформації та їхній зміст. Від традиційного індивідуального
бібліографічного обслуговування система ВРІ відрізнялася постійно діючим
зворотним зв’язком інформаційного працівника з абонентом, що давало змогу
регулярно уточнювати його інформаційні потреби й коригувати роботу системи
обслуговування. Крім того, зворотний зв’язок забезпечував контроль за
використанням інформації аж до визначення економічного ефекту.
Інформаційне обслуговування за системою «Запит-відповідь» – це, як
правило, було одноразове тематичне забезпечення інформаційними матеріалами
або технічною документацією. Обидва режими надавали абонентам широкі
можливості для одержання копій потрібних документів.
Провідне місце у комплексному обслуговуванні працівників сільського
господарства займала друкована продукція УкрНДІНТІ та його міжгалузевих
територіальних інформцентрів. Вона видавалася під загальною назвою
«Інформкомплекс» у формі оглядів, експрес-інформації та листків міжгалузевої
інформації. З питань сільського господарства УкрНДІНТІ випускав 7 серій:
«Землеробство та агрохімія», «Рослинництво», «Тваринництво», «Польове
кормовиробництво», «Механізація та електрифікація», «Охорона природи и
природних ресурсів», де висвітлювався передовий вітчизняний та зарубіжний
досвід або подавався техніко-економічний аналіз досягнень науки і виробництва.
На відміну від УкрНДІНТІ, міжгалузеві територіальні інформцентри видавали
переважно інформаційні листки з описом передового досвіду.
Вся сукупність зазначених форм і методів інформаційного забезпечення
працівників сільського господарства виявилась досить ефективною, про що
свідчить збільшення кількості сільськогосподарських підприємств і організацій,
які користувалися постійним комплексним інформаційним забезпеченням: у
1972 р. було 5020 абонентів, а в 1973 р. вже 6193.
Джерела та література
1. Бєляков М. І., Довгопола О. П. Вдосконалювати діяльність органів науково-технічної
інформації по сільському господарству в Українській РСР. Вісник сільськогосподарської
науки. 1973. № 9. С. 111–113.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ
Карбівська У.М., Турак Р.О.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)
Питання раціонального еколого-збалансованого використання осушених
земель займають одне з провідних місць у теорії та практиці меліоративного
землеробства. Гідроморфні ґрунти в межах Івано-Франківської області займають
понад 65% і поширені у 3 природних зонах: Західний Лісостеп, Передкарпаття
та гірська частина Карпат. Для підвищення їх родючості у 60–80 роках минулого
століття були проведені широкомасштабні меліоративні роботи. Тривале
осушення і подальше використання меліорованих земель призвело до змін у
природних процесах, які мають різне спрямування, в т. ч. пов’язане з
деградацією ґрунтів та ускладненнями їхнього екологічного стану.
Аналіз архівних та літературних джерел вказуює на те, що проблемою
осушення перезволожених і заболочених земель західних областей України
учені займались ще з другої половини XVIII ст. Перші відомості про типи
Верхнодністровських боліт і методи їх осушення подані в роботах Б. Блоцького
(1894), М. Корнеля (1898), А. Корнеля (1901, 1903). В цей час меліоративні
роботи на Прикарпатті проводилися в обмежених розмірах оскільки вимагали
великих затрат. Осушення території проводили відкритими каналами для
регулювання водно-повітряного режиму під сінокосами та пасовищами з
подальшою можливістю осушення під зернові та овочеві культури. Також
проводилися деякі заходи з регулювання стоку та захисту осушених земель від
повеней.
Від 1952 р. дослідження на осушуваних землях здійснював інститут
«Укрдіпроводгосп» та його філії. Результати досліджень наведені у багатьох
звітах щодо вишукувальних робіт (Попов О.М., Денисенко Л.М., Сливка Р.О.,
М.Б. Базилевич, В.Л. Цапенко та інші).
Із середини ХІХ ст. для осушення перезволожених земель у Галичині
почали застосовувати гончарний дренаж. Питаннями меліорації на Галицьких
землях з 1879 р. займалося Бюро меліорації у м. Львові. За його ініціативою у
1899 р. був розроблений проект меліорації басейну верхів’я р. Дністра.
Питання режиму, балансу і прогнозу ґрунтових вод, впливу меліоративних
систем на водний режим осушуваних земель і прилеглих територій були
предметом досліджень багатьох науковців, серед яких найвідоміші праці
В.Є. Алексєєвського,
М.Д. Будза,
В.М. Бурдана,
Д.В. Закревського,
Н.І. Іванушкіної,
Б.І. Козловського,
І.Б. Корсунської,
І.Ю. Насєдкіна,
Г.П. Рябцевої, К.П. Терещенка, В.Г. Ткачук, І.М. Худошина.
Результати досліджень з обґрунтування оптимального водного режиму
земель, оцінки ефективності осушувальних систем, конструктивних
особливостей матеріального дренажу наведені в працях Й.М. Білоуса,
В.А. Сташука, О.І. Тишенка, А.І. Якушева.
Велике наукове та практичне значення для меліорації земель гумідної зони
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України мають роботи С.М. Перехреста, А.М. Янголя, В.П. Кубишкіна,
Д.А. Тютюнника, З.А. Забочіної, В.Є. Алексєєвського, Г.С. Потоцького,
П.І. Коваленка,
А.Г. Булавко,
П.І. Заржевського,
А.І. Мурашко,
С.Г. Скоропанова, В.Ф. Шебеко та інших авторів, які висвітлювали питання
норм осушення, гідравлічних та фільтраційних розрахунків систематичного
дренажу, глибокого розпушення ґрунтів важкого гранулометричного складу,
проектування гідромеліоративних систем, особливостей водного режиму
перезволожених земель у зв’язку з їх осушенням, гідрологічних розрахунків
осушувальних систем.
Основними завданням меліоративних заходів на Івано-Франківщині було
пониження рівнів ґрунтових вод з метою найповнішого регулювання умов
водного режиму території. Але до цього часу залишилися недостатньо
вивченими і розкритими питання щодо характеру і напрямку
ґрунтоутворюючого процесу гідроморфних ґрунтів та динаміки їхніх
властивостей, які відбулися в останні роки.
Польові дослідження велися протягом 2014–2018 рр. Дослід було закладено
на п’яти еталонних системах, що є типовими для агрокліматичних зон Західного
Лісостепу – осушувальна система (о/с) «Гнила Липа» (площа 1020 га, побудована
в 1973–1988 рр.), о/с «Жуків» (2941 га, 1965–1982 рр.) та Прикарпаття –
о/с «Копанки» (1884 га, 1966–1970 рр.), о/с «Богородчанська» (10104 га, 1954–
1973 рр.) та о/с «Снятинська» (2865 га, 1973–1988 рр.).
Основні площі осушених земель знаходяться зокрема в Коломийському
(36,1 тис. га), Тисменицькому (24,3 тис. га), Калуському (22,1 тис. га),
Тлумацькому (18,1 тис. га), Рогатинському (10,8 тис. га) та інших
адміністративних районах. Основними критеріями оцінки екологомеліоративного стану осушуваних земель є стан водно-повітряного і поживного
режиму ґрунту, водно-фізичні, фізико-хімічні та агрохімічні показники ґрунтів,
стан ґрунтового покриву – його еродованість, забруднення важкими металами і
токсичними
речовинами,
технічний
стан
меліоративної
системи,
культуртехнічний стан меліорованих земель.
Осушувані землі меліоративних систем зайняті в основному під
сільськогосподарські угіддя: з них 60,7% – рілля, 11,4% – пасовища, 23,9% –
перелоги, 3,2% – сіножаті та 0,7% – інші сільськогосподарські угіддя.
Використання меліорованих земель у межах агроекологічних зон ІваноФранківщини не є всюди однакове. В основному, осушені землі зайняті під
ріллею, хоча частка ріллі по зонах коливається. Так, найбільше орних земель (у
відсотковому відношенні) знаходиться в Західному Лісостепу – 52, 3 тис. га
(76,3%); на Прикарпатті 73,6% (90,6 тис. га), а в Карпатській зоні – 2,4 тис. га.
Частка сіножатей і пасовищ в межах зон змінюється обернено пропорційно. В
Західному Лісостепу площа їх складає 4,6 тис. га (12,1%), в Прикарпатті –
5,4 тис. га (13,5%) та Карпатах – 19,8 тис. га (17,3%). Найбільше орних осушених
земель знаходиться в Західному Лісостепу, що пов’язано з природною
родючістю ґрунтів, рельєфом території та кліматичними умовами. Передгірська
та гірська частина Карпат характеризуються зменшенням площ орних земель, і,
відповідно, збільшенням частки території, зайнятої під сіножатями і
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пасовищами.
У результаті проведення досліджень виявлено, що режим ґрунтових вод
осушуваних земель формувався під впливом метеорологічних факторів та
роботи меліоративної мережі. Чітко виділяються весняні та осінньо-зимові
підйоми, літньо-осінні і зимові спади, які обумовлені сезонними і річними
змінами метеорологічних умов. Весняний підйом рівнів починається в кінці
березня – першій половині квітня. Тривалість його від 30 до 150 діб.
За результатами досліджень встановлено, що меліоративний стан
осушуваних земель переважно добрий і задовільний. Лише 615 га площ
вимагають докорінного поліпшення. Найбільші площі із незадовільним станом
розміщені на еталонній системі «Богородчанська» і «Гнила Липа». Якщо
аналізувати причини незадовільного стану осушуваних земель, то вони мають
таку оцінку, головним чином, через високе стояння рівнів ґрунтових вод.
Виявлено, що для осушуваних ґрунтів Західного Лісостепу притаманна
тенденція до зниження органічної речовини в них. Найінтенсивніші втрати
відмічаємо на ґрунтах із інтенсивним обробітком та використанням: на
0,9 абсолютних % у чорноземах опідзолених під просапними культурами, на
0,3 абсолютних % – у лучних ґрунтах під технічними культурами і на
0,4 абсолютних % – у дернових опідзолених під зерновими культурами, тобто на
21,4–34,3 відносних %, а також на ґрунтах, які вийшли з обробітку і заросли
бур’янами – на 19,2 відносних %. Найменші втрати гумусу простежуються на
землях, зайнятих переважно пасовищами та сінокосами – на 3,2 відносних % за
досліджуваний час.
Таким чином, дослідження розвитку меліорації земель в історичному
аспекті дадуть можливість запропонувати заходи щодо поліпшення їхнього
стану та підвищення ефективності використання.
Джерела та література
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ДО 90-РІЧЧЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ
БІОРЕСУРСІВ НААН: ІСТОРІЯ УСПІХУ
Качала Т.М.
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН (м. Черкаси)
Черкаській дослідній станції біоресурсів (до 1991 р. – Українське відділення
Всесоюзного науково-дослідного інституту мисливського господарства та
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звірівництва) виповнюється 90 років. За цей час установа сформувалася як
провідний науковий заклад Національної академії аграрних наук України, що
займається фундаментальними та прикладними дослідженнями в галузі
кролівництва, хутрового звірівництва, скотарства, свинарства, вівчарства, а
також мисливствознавства та сталого розвитку природоохоронних територій на
основі освоєння завершених наукових розробок, розробки галузевих програм,
науково-методичних рекомендацій.
Згідно постанови Бюро Президії НААН від 17.09.2014 р., протокол № 9
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН визначена головною науковою
установою з координації наукових досліджень у звірівництві і кролівництві на
період 2016–2020 рр.
Всі напрацювання колективу дослідної станції є певним доробком в
розвитку аграрного сектору регіону. За час існування установи змінилося кілька
поколінь вчених, праця яких поповнила здобутки і знання, і ми з глибокою
повагою згадуємо їх імена.
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН має свою цікаву та непросту
історію. Створена в далекому 1929 р. в м. Харків за ініціативою Українського
товариства мисливців лабораторія для «...изучения состояния охотничьей фауны
и состояния охотничьего дела на Украине», робота працівників організації була
спрямована на вивчення стану та чисельності популяцій мисливських тварин в
УРСР. У 1930 р. лабораторія Українського товариства мисливців переходить у
підпорядкування зовнішньоекономічного об’єднання «Союзпушнина», яке за
часів СРСР було монополістом з експорту хутра. Завданнями лабораторії було
дослідження можливості акліматизації нових для хутрового промислу видів
звірів – американська норка, нутрія, ондатра, також не припинялася робота з
моніторингу мисливської фауни в республіці.
Подальша доля лабораторії була пов’язана з необхідністю заготівлі хутрової
сировини для потреб легкої промисловості, освоювалися нетипові для країни
промисел крота, ондатри, водяних щурів, тощо. В 1935 р. лабораторія змінює
свою адресу і переводиться з м. Харків в с. Заворичі Броварського району
Київської області, де з 1937 р. розширюється програма роботи: розроблюються
елементи технології утримання та годівлі нутрії, американської норки,
лабораторія підпорядковується «Всесоюзной конторе по заготовкам животного
сырья и продуктов животноводства».
Період Великої Вітчизняної війни 1941–1943 рр характеризувався
призупиненням роботи лабораторії на окупованих територіях, а починаючи з
1943 р. організація відновлює роботу як Українське відділення Всесоюзного
інституту мисливствознавства та хутрового звірівництва (ВНДІМЗ), робота
відділення спрямована на відновлення потужності господарств, наукове
забезпечення галузі хутрового звірівництва та ведення мисливського
господарства в Українській РСР. У 1974 р. відділення переводиться до
м. Черкаси. За цей період науковцями розроблено елементи технології
утримання та розведення нутрій, особлива увага приділялася питанням селекції,
годівлі та ветеринарного захисту хижих хутрових звірів (норок, лисиць, песців),
надавалася методична та консультативна допомога сусіднім республікам (Литва,
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Латвія, Білорусь). Так, завдяки кропіткій роботі вчених, зокрема Л.А. Бурдель, в
Переяслав-Хмельницькому господарстві було створено новий перспективний
заводський тип норки «дика французка пастель», або ж відома нині в країні і за
кордоном «переяславська норка». Великий внесок в розвиток ветеринарного
захисту даного виду хутрових звірів зроблено П.І. Левченко, Б.В. Дужком
відпрацьовано систему сортування хутрової сировини та розроблено відповідні
ТУ та ДСТУ.
З розпадом СРСР у 1991 р. Українське відділення ВНДІМЗ втрачає зв’язки
з головною установою і переходить до складу Інституту тваринництва УААН,
напрям роботи не змінюється, організація має назву Черкаська дослідна станція
звірівництва та мисливствознавства Інституту тваринництва УААН. Кризовий
стан у тваринництві, який характеризує даний період мав свій відбиток і на
роботі станції, із закриттям ряду звірогосподарств, було звужено обсяги
наукових робіт, основна діяльність науковців спрямована на дослідження
адаптаційних реакцій та можливості кліткового утримання байбака і ондатри. До
основних напрямків роботи відноситься аналіз селекційної ситуації та тенденції
розвитку галузі звірівництва. Вивчаються ефективні біозоотехнічні напрями
діяльності, систем кліткового, напіввільного і вільного утримання звірів,
розведення і годівлі; хутрових та інших цінних промислових звірів. Надання
науково-методичної і консультативної допомоги та розроблення проектів
установам та господарствам різних форм господарювання з питань
біотехнологічного, зоотехнічного забезпечення та удосконалення методів
утримання, розведення і годівлі хутрових звірів.
У 2004 р. дослідна станція звірівництва та мисливствознавства переходить
до складу Черкаського інституту АПВ. Період характеризується відновленням
роботи в галузі хутрового звірівництва, мисливствознавства та екологічної
безпеки. Науковцями дослідної станції розроблено та запропоновано до
впровадження нові підходи у відтворенні американської норки та нутрії в умовах
сучасних звірогосподарств, способи підвищення резистентності молодняку та
покращення якості хутра звірів.
З 2011 р. дослідна станція звірівництва та мисливствознавства змінює
підпорядкування і має назву Черкаська дослідна станція біоресурсів Інституту
розведення і генетики тварин НААН. З січня 2014 р. дослідна станція
підпорядковується безпосередньо Національній академії аграрних наук України.
Окрім питань наукового забезпечення галузі кролівництва та хутрового
звірівництва, науковцями дослідної станції розробляються комплексні методи
підвищення продуктивності в молочному скотарстві, свинарстві та вівчарстві.
Згідно постанови бюро президії НААН від 17.09.2014 р., протокол № 9
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН визначена головною науковою
установою з координації наукових досліджень у звірівництві і кролівництві на
період 2016–2020 рр.
Дослідній станції визначені такі напрями наукової діяльності:
наукове забезпечення галузі хутрового звірівництва та кролівництва:
пошук, вивчення та розробка нових ефективних біозоотехнічних напрямів
діяльності, систем і методів кліткового, напіввільного і вільного утримання,
104

розведення і годівлі; діагностика, профілактика і лікування кролів, хутрових та
інших цінних промислових звірів;
надання науково-методичної і консультативної допомоги та розроблення
проектів установам та господарствам різних форм господарювання з питань
біотехнологічного, зоотехнічного забезпечення та удосконалення методів
утримання, розведення і годівлі хутрових звірів;
вивчення біологічних, екологічних і технологічних проблем і розробка
ефективних напрямів і методів збереження та збагачення природних біологічних
ресурсів мисливського господарства та ПЗФ і підвищення його біологічної
продуктивності, в т. ч.:
-селекційно-генетична оцінка племінних ресурсів, вдосконалення
генеалогічної структури та підвищення генетичного потенціалу продуктивності
в популяціях молочної худоби та свиней вітчизняної і зарубіжної селекції;
розроблення та впровадження перспективних планів і програм селекції по
області та в окремих племінних і базових господарствах;
-проведення екстер’єрної та комплексної індивідуальної оцінки,
впровадження сучасних методів добору та підбору племінних тварин;
-формування інформаційно-аналітичних баз даних на активну частину
популяцій молочної худоби та свиней.
-надання науково-методичної і консультативної допомоги та розроблення
проектів установам та господарствам різних форм господарювання з питань
удосконалення методів утримання і годівлі, об’ємно-планувальних рішень із
реконструкції та будівництва молочних та свинарських ферм і комплексів;
- надання науково-методичної і консультативної та практичної допомоги у
питаннях відтворення великої рогатої худоби, свиней, кролів та хутрових звірів.
Сьогодні Черкаська дослідна станція є структурною одиницею
Національної академії аграрних наук України.
До складу дослідної станції входять відділи:
- біорізноманіття та екології;
- тваринництва та виробництва екологічно-чистої продукції;
- сектор наукових досліджень з питань інтелектуальної власності і
маркетингу інновацій обліку та маркетинг;
За час існування дослідної станції, проведено ряд фундаментальних та
прикладних розробок, серед яких є пріоритетні у вітчизняній аграрній науці. З
питань тваринництва проводиться розробка та впровадження оптимізованих
програм великомасштабної селекції великої рогатої худоби та свиней; наукове
забезпечення ведення племінної справи на основі сучасних досягнень генетики,
біології відтворення, автоматизованих систем із використанням сучасних
методів ведення племінного обліку і генетичної оцінки тварин.
Черкаською дослідною станцією біоресурсів передбачено трансфер
інновацій і супроводження інноваційних проектів в агропромислових
формуваннях області. Зокрема це:
інноваційний проект «Наукові основи підвищення продуктивності
хутрового звірівництва та кролівництва»;
інноваційний проект «Створення високопродуктивних стад молочної
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худоби з використанням генофонду інтенсивних молочних порід та сучасних
технологій виробництва молока»;
інноваційний проект «Основи інтенсифікації галузі свинарства –
автоматизоване ведення племінного облік та управління селекційним процесом»;
інноваційний проект «Наукові основи збереження агроекосистем та
біорізноманітгя»;
інноваційний проект «Система ведення селекційно-племінної роботи в
молочному скотарстві регіону».
За останні три роки науковцями станції видано 7 монографій, опубліковано
47 статей у фахових виданнях, отримано три патенти на корисну модель.
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ОСОБЛИВОСТІ НОВОСТВОРЕНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
І НОМЕНКЛАТУРИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ (1930-і рр.)
Коблош В.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Упродовж 1930-х рр. професорами О.Т. Калачиковим і Г.Г. Маховим,
старшими науковими співробітниками К.С. Божком, Н.Б. Вернандер,
П.А. Костюченком та Г.М. Самбур розроблено першу класифікацію і
номенклатуру ґрунтів України. За новою класифікацією і номенклатурою ґрунтів
складено зведену грунтово-агрохімічну карту чотирьох областей (Київської,
Вінницької, Харківської і Чернігівської) [0, с. 19]. В основу новоствореної
класифікації і номенклатура ґрунтів УРСР покладено масивний матеріал,
накопичений співробітниками установи під час проведення робіт над складанням
грунтово-агрохімічних карт МТС і областей, а також концептуальні підходи
професора В.В. Докучаєва – розробника наукової класифікації ґрунтів на
генетичній основі [4, с. 227].
Перший тип – це підзолисті грунти, що формуються в умовах вологого,
помірного клімату під накриттям лісової рослинності, переважно хвойних лісів.
Відповідно до ступеню підзолистого процесу науковці поділили ці грунти на
слабко, середньо, дуже підзолисті грунти і підзоли. У межах цих груп великий
вплив на фізико-хімічні і виробничі властивості ґрунтів здійснює їх механічний
склад [2]. Наступний виокремлений тип – дерново-підзолисті ґрунти. Густий
трав’янистий покрив під час розкладання утворює темний гумус слабко-лужної
реакції. Процес підзолоутворення відбувається повільніше, в ґрунті
нагромаджується певна кількість темнозабарвленого гумусу. Дерново-підзолисті
грунти різняться від підзолистих морфологічно тільки збільшенням товщини
гумусового горизонту до 25–30 см, дещо більшою його зв’язністю і темнішим
забарвленням, вміст гумусу сягає до 3–3,5%, а насиченість вбирного комплексу
основами – до 85–90% [2, с. 23]. Так як і підзолисті грунти, вони поділяються на
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слабко-, середньо- і дуже підзолисті. Дернові грунти (заплави) формуються
переважно в річних заплавах під луговою рослинністю, в умовах доступу до
ґрунтових горизонтів ґрунтової води. Лугова рослинність при розкладанні
утворює слабко-лужний гумус, який згортається (коагулюється) кальцієм породи
і закріплюється у верхніх горизонтах ґрунту. Зболотнілі (глейові) грунти
утворюються за умов надмірного зволоження, в місцях, де під ґрунтом лежить
водонепроникна порода. Згідно з процесом інтенсивності заболочення ґрунтів, їх
поділяють на три стадії: глеюваті грунти, глеєві та болотні грунти [2, с. 23]. У
свою чергу, болотні грунти виділено в окрему групу з 5 різностями щодо ознак
виробничого характеру (мулувато-болотні, торфово-болотні, торфовики низові,
торфовики перехідні, торфовикн верхові).
Чорноземи становлять найпоширеніший тип ґрунту в Україні і найбагатший
на гумус. Вони утворюються в умовах помірного клімату, на карбонатних
породах під степовою рослинністю. Схема поділу чорноземів УРСР мала
наступний вигляд: чорноземи неглибокі, мало-гумусні; глибокі мало-гумусні;
глибокі середньо-гумусні; звичайні глибокі середньо-гумусні; звичайні неглибокі,
середньо-гумусні; південні мало-гумусні [2, с. 29]. У межах кожного з цих
підтипів виділено карбонатні, вилугувані і сильно вилугувані різності. Ще один
тип ґрунту поширений в лісостеповій зоні, який утворився у результаті
довголітньої боротьби лісу з степом – опідзолені ґрунти. Утворювалися грунти,
схожі на первинно-підзолисті, без ознак давніх чорноземів, тому запропоновано
називати їх опідзоленими ґрунтами з виділенням стадій процесу – опідзолені
чорноземи, темно-сірі, сірі і світло-сірі опідзолені грунти [3]. Методами
покращення родючості опідзолених чорноземів вчені вважали вапнування,
поглиблення орного горизонту та внесення органічних речовин. Вториннонасичені та реградовані грунти утворилися під впливом вирубки лісу і
розорення площ, що змінило водний режим ґрунтів. Чорноземи звичайні
середньо-гумусні поширені в північній частині степової зони, розвинуті на
важко-суглинистих лесах. Відповідно до глибини гумусового горизонту їх
поділяють на глибокі і середні. Насиченістю вбирного комплексу кальцієммагнієм з участю катіона магнію в межах 8–15% від суми увібраних основ
характеризуються південні чорноземи [3].
Солонцюваті (каштанові) грунти розподіляються на солонцюваті
чорноземи, темно-каштанові та каштанові ґрунти. Перші отримали назву за
своїми показниками (насиченість вбирного комплексу кальцієм і магнієм,
постійна присутність увібраного натрію). Різні горизонти темно-каштанового
ґрунту мають різну пористість, водопроникність, капілярність, водомісткість і
набрякання. Ці грунти за фізико-хімічними та морфологічними показниками
поділяються на мало-солонцюваті, середньо-солонцюваті, мало-осолоділі та
середньо-осолоділі різності [3, с. 33]. Солонці утворюють суцільну смугу в
західній частині тераси дельти Дніпра. Фізичний профіль солонцю різко
диференційований, питома і обсягова вага, пористість, водопроникність,
капілярність, набрякання – різко відмінні в елювіальних і ущільнених
ілювіальних горизонтах солонцю. Солонці зони поділяють на відміни за
ступенем солонцюватості і осолодіння (горіхуватий солонець, стовпчастий
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(корковий, стовпчастий, глибоко-стовпчастий)).
Під час подальшого розвитку процесу осолодіння, тобто відмивання
увібраного натрію і руйнування вбирного комплексу верхнього й ілювіального
горизонту солонців утворюються солоді та осолоділі ґрунти. Ці грунти
професор Г.Г. Махов запропонував назвати глеє-солодями, згідно морфології
яких вони поділяються на глеє-опідзолені та глеє-осолоділі. Н.Б. Вернандер і
Г.Г. Махов зазначали, що інший тип ґрунтів – солончаки, зустрічаються в межах
сухого степу, заплавах дрібних річок, зниженнях однолесових терас, а також
морського узбережжя.
Класифікація і номенклатура ґрунтів української республіки у загальних
підходах отримала ствердження на спеціальній нараді при Ґрунтовому інституті
ім. В.В. Докучаєва АН СРСР 1 березня 1936 р. Її значущість полягала в тому, що
вона стала першою, яка була офіційно затверджена. Дослідження у цьому
напрямі продовжувалися. Одержанням нових результатів чергових широких
територіальних вивчень ґрунтів УРСР дозволило зробити певні уточнення як
класифікаційних, так і номенклатурних одиниць.
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ВНЕСОК ПРОФЕСОРА С.М. БОГДАНОВА (1859–1920)
У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Коваленко Н.П.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. вітчизняна
сільськогосподарська наука могла пишатися плеядою талановитих вчених, які
своїми напрацюваннями та ідеями створили те велике, що ми називаємо
культурним веденням сільського господарства, йшли врівень з тогочасною
світовою наукою і практикою. Сільськогосподарська дослідна справа
збагатилася новими напрацюваннями щодо ефективного ведення сільського
господарства, які розширили у своїх працях провідні тогочасні вітчизняні вчені:
С.М. Богданов,
А.Є. Зайкевич,
О.О. Ізмаїльський,
П.А. Костичев,
В.Г. Ротмістров, І.О. Стебут, С.Л. Франкфурт, С.М. Ходецький, О.М. Шишкін та
інші. Всі вони за широтою, глибиною та сміливістю постановки і вирішення
проблем у сільському господарстві багато в чому випереджали свій час. Не
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йдучи під керівництвом науково-технологічних розроблень вчених Західної
Європи, вони критично сприймали галузеві досягнення у світі, перевіряючи їх у
місцевих ґрунтово-кліматичних умовах, і тим самим збагачували світову
сільськогосподарську науку. Характерним для зазначених вчених було те, що
вони нерозривно пов’язували свою теоретичну діяльність із власним досвідом
практичного господарювання, об’єднували агрономічні знання з економічними.
Одним з перших, хто розпочав опрацювання
науково обґрунтованих заходів, що забезпечували
отримання
високих
та
стійких
урожаїв
сільськогосподарських культур, був видатний вченийагроном Сергій Михайлович Богданов (1859–1920)
(рис. 1) [10, с. 122]. У 1884 р. він закінчив Петровську
сільськогосподарську академію і отримав ступінь
магістра
сільського
господарства.
У
1885 р.
С.М. Богданова призначили приват-доцентом кафедри
агрономії Імператорського університету Святого
Володимира у м. Київ, де у 1888 р. він захистив
дисертацію на тему: «Потребность прорастающих семян
в воде» і отримав ступінь магістра агрономії. У 1890 р. в
Імператорському Харківському університеті вчений Рис. 1. С.М. Богданов
(1859–1920)
захистив
дисертацію
на
тему:
«Отношение
прорастающих семян к почвенной воде» і отримав
ступінь доктора агрономії. У цьому ж році його призначили екстраординарним,
а згодом ординарним професором кафедри агрономії Імператорського
університету Святого Володимира у м. Київ. Ще у 1886 р. для практичного
впровадження теоретичних знань під його керівництвом при кафедрі агрономії
було створено дослідне поле та ботанічний сад, а також лабораторію для
агрохімічних та фізіологічних досліджень. Дослідне поле призначалось для
демонстрації різних способів обробітку ґрунту, внесення органічних та зелених
добрив, чергування культур у сівозмінах, сівби, догляду за посівами, а також для
визначення впливу сорту або різновиду на ріст і розвиток та урожайність
сільськогосподарських культур [10, с. 93].
Талановитий вчений зробив вагомий внесок в удосконалення сівозмін та
систем землеробства. У науковій праці «Система хозяйства, система
полеводства, севооборот» (1895) він класифікував сівозміни за інтенсивністю
виробництва, способом відновлення родючості ґрунту та співвідношенням
культур різного виробничого призначення [5, с. 1213]. За його визначенням
«сівозміна» – це певне чергування культур однієї за іншою упродовж відомого
числа років при відповідному розподілі ріллі на рівне кількості років обороту
сівозміни число полів [5, с. 1214]. У публікації «Обзор успехов сельского
хозяйства в 1893 году» (1895) науковець виділив сівозміни сидеральної системи
землеробства для відтворення і збереження родючості ґрунту за допомогою
заорювання різних сільськогосподарських культур як зеленого добрива, а також
за допомогою штучних туків, що не містять азоту [2]. У навчально-методичному
виданні «Обновление сельского хозяйства в России: переход к плодосмену»
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(1910) ним значну увагу приділено плодозмінним сівозмінам для ефективного
сільськогосподарського виробництва [8]. Важливим є наукове видання «Пособие
для начинающих сельских хозяев и для необходимых справок по всем отраслям
практического сельского хозяйства» (1913) [9].
Велике значення мало формування С.М. Богдановим наукових основ
органічного землеробства завдяки використанню у дослідженнях люпину та
серадели як зеленого добрива у сидеральних сівозмінах у ґрунтово-кліматичних
умовах Київської губернії [9, с. 115]. Ще у 1893 р. у журналі «Землеробство»
вчений опублікував доповідь Київському товариству сільського господарства
«Об организации сети сельскохозяйственных опытов в Юго-Западном крае» [1].
У зазначеній доповіді ним акцентовано увагу на складанні програм для мережі
дослідів, до яких належало обов’язкове виконання обробітку парового поля,
наявності змішаних посівів та дослідів з мінеральними і зеленими добривами у
сівозмінах [10, с. 116].
Значним є внесок професора С.М. Богданова у вирішення методологічних
проблем організації польових досліджень. Він розробив одну з перших методик
виконання польових та лабораторних дослідів, як методичних рекомендацій для
потреб землеробства [10, с. 243]. Ним встановлено, що досліди набувають
наукової та практичної цінності, коли повністю відповідають основним вимогам
у методиці, найважливішими з яких є: дотримання правил доцільності, типовості
та точності польового досліду; принципу єдиної відміни між варіантами і
придатності умов для виконання досліду [3–4].
На початку ХХ ст. предметом дискусій на сторінках провідних галузевих
видань того часу стала проблема пріоритетності польового та вегетаційного
досліду. Дискусія виникла між С.М. Богдановим і С.Л. Франкфуртом, який у
основі дослідної роботи у землеробстві визначав польовий дослід та заперечував
лабораторний, який за його переконаннями забезпечував лише з’ясування
внутрішнього зв’язку між одержаними результатами та чинниками, що їх
викликали [10, с. 247–248]. Іншої думки був С.М. Богданов, який результати всіх
досліджень вбачав у використанні модельного досліду, наприклад, спалюючи
стерню у пробірці [6, с. 1132; 7, с. 1358]. Такі відкриті методичні дискусії
сприяли подальшому розвитку сільськогосподарської дослідної справи та
ствердженню її належного місця в житті суспільства.
Книги професора С.М. Богданова «Обзор успехов сельского хозяйства в
1893 году» (1895) [2], «Обновление сельского хозяйства в России: переход к
плодосмену» (1910) [8], «Пособие для начинающих сельских хозяев и для
необходимых справок по всем отраслям практического сельского хозяйства»
(1913) [9] присвячені вирішенню різних практичних проблем для ефективного
ведення сільськогосподарського виробництва: науково-обґрунтованому
чергуванню сільськогосподарських культур, внесенню органічних та
мінеральних добрив, обробітку ґрунту і захисту рослин. Він є автором
ілюстрованого сільськогосподарського словника «Энциклопедия сельского
хозяйства» (1895); тритомного наукового видання «Підручник агрономії» (1909–
1911).
Велике значення у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.ст. для розвитку
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сільськогосподарської дослідної справи мали галузеві товариства. Зокрема, у
1888 р. за сприяння Відділення землеробства Київського товариства сільського
господарства і сільськогосподарської промисловості, створеного у 1876 р., під
керівництвом професора С.М. Богданова у маєтку барона А.А. Мааса у Київській
губернії було організоване Деребчинське дослідне поле [11, арк. 1]. Основою
його програми, розробленої С.М. Богдановим і В.Г. Ротмістровим, стало
дослідження впливу добрив, обробітку ґрунту та інших агротехнічних заходів на
ріст і розвиток зернових культур, цукрових буряків і трав у багатопільних зернобурякових сівозмінах [1, с. 276]. Успішне функціонування зазначеної дослідної
установи упродовж десяти років засвідчило поширення діяльності Київського
товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості за
межі Київської губернії на весь південно-західний край. Особливе його значення
полягало у намаганні об’єднання діяльності всіх сільськогосподарських
товариств Волинської, Київської, Подільської губерній та розробленні єдиної
програми розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи
[10, с. 105]. Важливими здобутками Відділення землеробства Київського
товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості під
керівництвом професора С.М. Богданова було встановлення ефективності
зайнятого пару, як попередника озимих культур, зелених добрив у сівозмінах з
чорним паром, раціонального обробітку парового поля у різних ґрунтовокліматичних умовах південно-західного краю [12, арк. 38–39]. Вченим
визначено ефективність травосіяння та вирощування люцерни; відмічено
неприпустимість застосування трипільних сівозмін з обов’язковим перелогом, де
використання трав було неможливим [12, арк. 10–11].
Вагоме значення для розвитку галузевої сільськогосподарської дослідної
справи мали Київські сільськогосподарські з’їзди регіонального рівня: Перший
– 10–20 лютого 1890 р.; Другий – 20 лютого – 1 березня 1892 р.; Третій – 5–
25 лютого 1895 р.; Четвертий – у червні-жовтні 1897 р., до авторитетних членів
комісії яких належав професор С.М. Богданов. На зазначених з’їздах вирішували
проблеми ефективних систем землеробства та чергування культур у сівозмінах,
обробітку ґрунту і удобрення, результати яких були публіковані у «Працях
Першого Київського обласного сільськогосподарського з’їзду» (1890), «Працях
Другого Київського обласного сільськогосподарського з’їзду» (1893), «Працях
Третього Київського обласного сільськогосподарського з’їзду» (1896), що
видавались під редакцією професора С.М. Богданова [10, с. 109].
Можна зробити висновок про вагомий внесок професора С.М. Богданова у
становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Ним розроблено наукові основи
ефективних сівозмін та органічного землеробства завдяки використанню у
дослідженнях люпину та серадели як зеленого добрива, а також опрацьовано
ефективну методику організації польових досліджень, що є актуальними
дотепер.
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ДОСЛІДНА РОБОТА КОЛГОСПНИХ ХАТ-ЛАБОРАТОРІЙ
В УСРР/УРСР З ПИТАНЬ ЛЬОНАРСТВА ТА КОНОПЛЯРСТВА
Коваленко С.Д.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Льонарство та коноплярство у часи колгоспної дослідної справи в
УСРР/УРСР мали славні здобутки і стали фундаментом для наукових розробок
прийдешніх поколінь. Так, у льонарстві, як галузі рослинництва, що займалася
культивуванням льону з метою отримання волокна та насіння, виокремлювалося
два основних напрями – вирощування прядивного та олійного льону.
Відновлення галузі розпочалося у 20-х рр. ХХ ст. і набуло інтенсивного розвитку
упродовж 30-х – 50-х рр. ХХ ст. – пору розвитку колгоспної дослідної справи,
коли наука і практика тісно співпрацювали в усіх галузях сільського
господарства. Нині маємо чудові приклади отриманих спільних результатів. Уже
на початок 40-х рр. минулого століття посіви льону зросли до 117,7 тис. га,
урожайність волокна досягла 4 ц/га, насіння – 3,2 ц/га. На виробництві
льонопродукції спеціалізувалося близько 2090 колгоспів, розташованих у 50-ти
районах. Підвищенню врожайності культури сприяли використання нової
високопродуктивної техніки, добрив, засобів захисту рослин від хвороб і
бур’янів, районованих високопродуктивних сортів, а також матеріальне
стимулювання виробників [1].
Коноплярство, як галузь рослинництва, займалася вирощуванням конопель
(луб’яної культури), стебло яких є джерелом цінного волокна, а насіння –
унікальної за складом олії. У 1931 р. у м. Глухові Сумської області відкрився
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Всесоюзний науково-дослідний інститут конопель (нині – Інститут луб’яних
культур НААН) і з’явилася можливість проведення різнопланових наукових
досліджень у цій галузі. Вчені-коноплярі інституту власними зусиллями
одержали сорти однодомних конопель; вирішили проблему одноразового
механізованого збирання конопель на волокно і насіння, справдивши віковічну
мрію селян щодо вирощування коноплі без затрат ручної праці на вибірку
плосконі з посіву. До значних наукових досягнень коноплярства у світовому
масштабі належало виведення безнаркотичних сортів конопель, як вагомий
внесок у боротьбу з наркоманією. Ці сорти привернули особливу увагу
виробників Франції, Німеччини, Канади, Китаю, Австралії та ін.
Науковці інституту разом з колгоспними хатами-лабораторіями вивчали
агротехнічні основи вирощування конопель: систему обробітку ґрунту, сівбу
конопель, систему живлення та захисту, особливості збирання посівів конопель
[2]. У цей період, завдяки створенню крупних господарств (колгоспів та
радгоспів), стало можливим раціональне застосування сільськогосподарської
техніки для обробітку ґрунту й догляду за посівами конопель. Зокрема, було
розроблено і впроваджено в практику засоби для механізації збирання конопель
– коноплеснопов’язалки кількох типів, коноплепідбирач і коноплемолотарка
КМ-2; розпочато будівництво коноплезаводів і цехів теплового мочіння стебел
конопель, що дало можливість виробникам реалізувати солому на коноплезаводи
замість примітивного мочіння її у природних водоймах [3].
Програму впровадження у колгоспне виробництво нових прийомів
агротехніки було представлено на Українській нараді завідувачів хатлабораторій 2–5 березня 1936 р. На заході із задоволенням було відмічено появу
хат-лабораторій як «найважливішого важеля боротьби колгоспів за високий
урожай і підвищення продуктивності соціалістичного тваринництва» [4, с. 1].
Разом з цим там активно обговорювали підвищення рівня агротехнічних знань
колгоспників у галузях льонарства та коноплярства, а також підвели перші
підсумки роботи хат-лабораторій.
Аналізуючи періодичні та наукові видання аграрного спрямування того
часу, стає зрозумілим, що в цілому на середину 30-х рр. ХХ ст. робота хатлабораторій з льонарства і коноплярства була розгорнута ще не достатньо, хоча
ці культури мали велике народногосподарське значення в республіці, а особливо
в Київській та Чернігівській областях. Недостатнє розгортання масових
колгоспних дослідів із агротехніки і первинної обробки було однією з причин
низької врожайності і великих втрат при збиранні, і особливо, при первинній
обробці льону та конопель. У 1935 р. лише окремі хати-лабораторії займались
вивченням цих культур. Наприклад, по коноплях – Новгород-Сіверського
району, Чернігівської області: хати-лабораторії колгоспів «Жовтень» і
ім. Маркітана провели дослід щодо норм висіву, вивчення строків сівби і норм
удобрення під коноплі; хата-лабораторія «Червоний лан» провела досліди щодо
визначення строків сівби конопель; хата-лабораторія колгоспу «Перебудова»,
Коростишівського району, Київської області провела досліди з удобрення, з
розстилу і замочування льону; колгосп «Перебудова», Червоноармійського
району, провів досліди з удобрення льону мулом, попелом і мінеральними
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добривами. Хати-лабораторії льоноконоплярських колгоспів і районів у 1936 р.
планували широке розгортання дослідної роботи по цих культурах, зосередивши
вагу на вивченні питань, маючих вирішальне значення для підвищення
врожайності. Отже, проводилась наступна дослідна робота в хатах-лабораторіях
відносно вирощування льону:
З обробітку ґрунту: 1) поглиблення орного горизонту ґрунту під час
зяблевої оранки під картоплю і оранки пару; оранка плугом з
ґрунтопоглиблювачем і поглиблення оранки при різних нормах гною або
приорюванні люпину; 2) вивчення способів передпосівного обробітку на різних
типах ґрунтів: дискування, культивація, переорювання багатолемішниками,
передпосівне прикочування ґрунту (типи котків – гладкий, кільчастий);
3) способи обробітку засмічених пирієм ділянок: глибина лущення, боронування
зябу на зиму з вибиранням кореневищ.
Внесення добрив: 1) строки внесення азотних добрив; 2) удобрення чистим
торфом; 3) зелені добрива (в пару і післяжнивні); 4) удобрення льону на різних
стадіях росту такими добривами (окремо і в комбінації): гноївка, пташиний
послід, перегній, земля зі скотних дворів, фекалії, мінеральні добрива;
5) випробування нових комбінованих добрив (амоніакат, діамофос та ін.).
Забезпечення вологою: 1) мульчування: подрібненою соломою, тирсою,
торфом тощо; кількість мульчі на гектар; 2) полив селекційного і звичайного
льону.
Насіння: 1) вивчення норм висіву в залежності від схожості і абсолютної
ваги насіння; 2) добір рослин льону: високорослих, морозостійких,
непошкоджуваних фузаріозом та іржею; 3) яровизація льону; 4) добір кращого
насіння для насінників; 5) вивчення строків протруювання насіння препаратом
Давидова за 3, 5, 10, 20 і 30 днів до посіву; 6) збирання двох урожаїв насіння
льону з селекційних посівів; 7) сортовідновлення (штучне перехресне запилення
в межах одного сорту).
Способи посіву: 1) хрестовий посів льону, як спосіб загущеного посіву;
2) змішані посіви льону з підсівом конюшини, корбової моркви і турнепсу;
3) стрічковий посів конюшини.
Догляд за посівами: 1) вивчення бур’янів, заходів боротьби з ними, зокрема,
мульчування, як засіб боротьби з бур’янами; 2) вивчення шкідників, їх залягання,
часу появи і заходів боротьби з ними; 3) виявлення хвороб льону і боротьба з
ними; 4) вплив різних способів обробітку на засміченість посівів; 5) вивчення
різних способів боротьби з виляганням льону.
Збирання: 1) вивчення ефективності збирання з сортуванням у порівнянні із
збиранням без сортування; 2) вплив товщини снопа на швидкість сушіння
соломи; 3) виявлення втрат насіння при тривалому сушінні.
Первинна обробка: 1) вивчення виходу і якості волокна при збиранні,
сортуванні й обробці врожаю по різних попередниках; 2) розстил і замочування
(строки розстилу і замочування, розстил і замочування соломки очісаної до
висихання головок, порівняння замочування і розстилу (в колгоспах, де
практикується замочування), гущина розстилу, розстил по різних стелищах
(луки, стерня та ін.), перегортання на стелищах, замочування з подальшим
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розстилом, виявлення втрат від несвоєчасного підняття трести); 3) сушіння:
оптимальна щільність завантаження в залежності від якості трести, рівномірність
сушіння в різних частинах сушарки, найкраща температура в сушарці, найкраща
система вентиляції сушарки, режим опалення, способи опалення і паливо
(сушіння в димовій і бездимовій сушарці, якість волокна, витрата палива і т. д.);
4) відлежка: тривалість її в залежності від якості трести, місце відлежки, впливу
погоди; 5) м’яття: продуктивність м’ялки, розмір жмені, частота подачі,
ефективність від прочісування трести перед м’яттям; 6) відлежка сирцю перед
тіпанням, тривалість відлежки в залежності від погоди і якості сирцю; 7) тіпання
льону: вплив зволоженості сирцю на якість волокна, продуктивність роботи і
якість волокна на ручному і машинному тіпанні (на колесах, на машинах
Антонова і Сергєєва), найкраща швидкість обертання тіпального колеса при
тіпанні «начорно» і «набіло», найкращий розмір жмені при тіпанні «начорно» і
«набіло»; 8) відлежка волокна після тіпання; 9) вивчення раціоналізаторських
методів стахановців на збиранні, обмолоті і первинній обробці та проведенні
хронометражу.
За схожою методикою хати-лабораторії досліджували вирощування
конопель:
Обробітку ґрунту: 1) поглиблення орного горизонту на конопляниках;
2) вивчення способів передпосівного обробітку на різних ґрунтах: переорювання
зябу плугами, передпосівна культивація, передпосівне розпушуванні
багатолемішниками без полиць, передпосівне прикочування ґрунту (типи котків:
гладкий, кільчастий); 3) боротьба з кіркою кільчастим котком і легкими
боронами; 4) посів конопель по різних попередниках (конюшина, люпин і
серадела на зелене добриво, просапні); 5) посів конопель на осушених болотах;
6) виявлення площ, придатних для розширення посівів конопель (заплави,
осушені торфовища і т. д.).
Удобрення: 1) внесення гною перед висівом, норми, способи і глибина
загортання; 2) глибина приорювання гною; 3) строки внесення азотних добрив;
4) удобрення люпином і сераделою шляхом вивезення цих седератів на
конопляники під зяблеву оранку; 5) підживлення конопель на різних стадіях
розвитку (окремо та у вигляді сумішок): гноєм, пташиним послідом, перегноєм,
землею з конюшень і скотних дворів, фекаліями, мулом із сечозбірників та ям,
мінеральними добривами; 6) випробування комбінованих добрив (амоніакат,
потазот, діамофос, нітрофоска і т.д.).
Забезпечення вологою: 1) мульчування посівів конопель соломою, тирсою,
торфом, половою та ін., норми мульчі на гектар; 2) полив конопель;
3) снігозатримання на конопляниках в колгоспах Лісостепу і Полісся.
Способи посіву: 1) хрестовий посів, як спосіб загущеного посіву.
Строки посіву: 1) вивчення строків посіву конопель шляхом висіву кожні
5 днів від початку польових робіт до закінчення масового посіву; 2) підзимовий
посів конопель; 3) вивчення ширини міжрядь при посіві конопель на насіння;
4) урожай насіння при посіві насіннєносців по просапних.
Насіння: 1) вивчення норм посіву в залежності від схожості і абсолютної
ваги насіння; 2) добір рослин конопель за ознаками (стійкістю до хвороби,
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морозостійкістю, посухостійкістю, висотою рослини та за одночасним
достиганням плосконі та матірки); 3) яровизація конопель; 4) відбір кращого
насіння для посіву насінних ділянок.
Догляд за посівами: 1) вивчення бур’янів і заходів боротьби з ними;
2) вивчення шкідників, часу їх появи, вогнищ залягання й поширення, заходів
боротьби з ними; 3) виявлення зараженості конопель хворобами і боротьба з
ними; 4) дослідження способів впливу передпосівного обробітку на знищення
бур’янів; 5) дія строків посіву на забур’яненість, заражуваність хворобами і
шкідниками.
Збирання конопель: 1) визначення кількості та якості волокна південних
конопель при збиранні суцільних посівів на зеленець, на насіння і на волокно;
2) вивчення волокна, одержаного з широкорядних посівів південних конопель;
3) дослідження способів збирання: без сортування і з сортуванням на 2, 3, 4 і
5 сортів (за висотою, товщиною кольору і зараженістю стебел); 4) вплив
товщини снопа на швидкість сушіння соломки; 5) виявлення втрат насіння при
тривалому сушінні.
Мочіння: 1) тривалість мочіння, відсоток умочки і якість трести при
замочуванні: в стандартному, пристосованому і природному мочилі;
2) оптимальна щільність завантаження соломки в мочилах різних типів.
3) замочування соломки обрубаною або очісаною відразу після збирання без
попереднього сушіння; 4) розмір втрат від придавлювання замоченої соломки
дерном та землею; 5) вивчення строків замочування; 6) способи і строки
розстилу конопель; 7) ефективність застосування прискорювачів мочіння (попіл,
гноївка, кінський гній, кінська сеча, фосфорит та ін.); 8) виявлення втрат від
перемочування і недомочування.
Сушіння: 1) оптимальна щільність завантаження трести в залежності від її
якості і вологості; 2) рівномірність і оптимальна температура сушіння в різних
частинах сушарки; 3) режим опалення (способи опалення і види палива).
Відлежка трести перед м’яттям: 1) тривалість відлежки в залежності від
якості трести, місця відлежки, впливу погоди.
М’яття: 1) продуктивність м’ялки (розмір жмені, чистота подачі); 2) вплив
прочосу трести перед м’яттям на збільшення виходу і поліпшення якості
волокна.
Відлежка сирцю перед тіпанням: 1) тривалість відлежки, місце, залежність
від погоди і якості сирцю.
Тіпання волокна: 1) вплив вологості сирцю на якість волокна.
Відлежка волокна після тіпання: вивчення раціоналізаторських прийомів
стахановців щодо збирання, обмолоту і первинної обробки конопель та
проведення хронометражу.
Слід наголосити, що, проводячи різні досліди з вирощування льону і
конопель та за їх доглядом, хати-лабораторії повинні були брати до уваги 3–5
найважливіших для колгоспу питань з метою всебічного і максимального
отримання кінцевого результату.
Позитивно на дослідну роботу колгоспних хат-лабораторій і самих
колгоспів вплинула поява матеріального заохочування в різних галузевих
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аспектах. Так, за проданий державі льон урожаю 1938 р. виплачено разом з
преміями 32,3 млн крб., а за льон урожаю 1939 р. – 43,7 млн. Також передові
льонарські
господарства
України
стали
учасниками
Всесоюзної
сільськогосподарської виставки 1939–1940 рр., що знайомила з досягненнями
багатьох ланок, які підняли врожайність високо-якісного волокна і насіння льону
до 1,0–1,5 і більше тон з гектара. Імена ланкових Т. Дубок, О. Баранівської,
Н. Заглади, Є. Саух, О. Заїки стали широковідомими за межами України.
Звісно німецько-радянська війна 1941–1945 рр. завдала великої школи всім
без винятку галузям сільського господарства, в т. ч. й дослідництву. Перші
післявоєнні роки ознаменувалися виходом постанов стосовно надання значної
матеріально-технічної допомоги льонарським колгоспам і стимулювання
виробництва льону. За продану державі льонопродукцію встановлено зустрічний
продаж зерна, олії і цукру, а також промислових товарів за пільговими цінами. У
1948 р. замість обов’язкових поставок льону-довгунця було запроваджено
контрактацію. У 1949 р. врожайність льону і валовий збір льонопродукції в
цілому по країні перевищили довоєнний рівень. А з урожаю 1954 р. заготовлено
волокна льону з кожного гектара посіву на 48 % і насіння – на 21 % більше, ніж
у 1940 р. [5, с. 12].
Коноплярство також розпочало відроджуватися. У 1945–1950 рр. було
значно розширено мережу насіннєвих господарств і коноплестанцій. На базі
МТС у колгоспах значно підвищився рівень механізації робіт із вирощування
конопель. Відбувся перехід на посів насіння селекційних і покращених місцевих
сортів. У 1947 р. визначено три напрями розвитку коноплярства: двобічний (на
насіння і волокно), волокнистий (тільки на волокно) і насіннєвий (тільки на
насіння) [3].
На жаль, колгоспна дослідна справа, починаючи з середини 50-х рр. ХХ ст.,
вже припинила існування, оскільки дослідну частину з впровадження наукових
результатів було перекладено на профільні галузеві науково-дослідні інститути
та станції.
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ДО 180-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО
ТА ПЕДАГОГА, ПРЕЗИДЕНТА РУСЬКОГО ЕНТОМОЛОГІЧНОГО
ТОВАРИСТВА Е.К. БРАНДТА
Ковбаса Т.С.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Едуард Карлович Брандт – зоолог, академік та професор Імператорської
військово-медичної академії, народився в Санкт-Петербурзі 15 лютого 1839 р.
Син архітектора, Е.К. Брандт із самого дитинства отримав базову підготовку з
природознавства. З 1849 по 1856 рр. виховувався в класичному відділенні
петербурзького німецького училища св. Петра (Peterschule), у якому закінчив
гімназичний курс із похвальним листом. Із 1857 по 1862 рр. навчався в Медикохірургічній академії, де отримав звання лікаря.
Будучи студентом, Е.К. Брандт займався переважно зоологією та
порівняльною анатомією під керівництвом свого дядька, академіка
Ф.Ф. Брандта. В той самий час відвідував його приватні лекції з порівняльної
анатомії, слухав лекції С.С. Куторги з палеонтології та Л.С. Ценковського – з
вивчення спорових рослин, причому займався в основному вивченням грибів,
водоростей та мохів. Цікавлячись ще з дитинства ентомологією, Брандт, будучи
студентом, часто відвідував руське ентомологічне товариство та вивчав комах, а
за допомогою академіка Рупрехта – ще й флору Санкт-Петербурзької губернії та
проводив ботанічні екскурсії з консерватором Академії наук Мейнсгаузеном [3].
У 1865 р. Е.К. Брандт захистив дисертацію «Дослідження зубної формули
землерийок» та був удостоєний ступеня доктора медицини, а у 1876 р. –
дисертацію на звання магістра зоології «Порівняльна анатомія та
метаморфологія нервової системи перепончастокрилих». Із 1863 р. Е.К. Брандт
працював асистентом, а потім – приват-доцентом та прозектором кафедри
зоології та порівняльної анатомії при Медико-хірургічній академії; у 1873 р. став
екстраординарним професором кафедри анатомії домашніх тварин на
ветеринарному відділенні академії. З 1874 р. був переведений на кафедру
зоології та порівняльної анатомії, де після захисту дисертації в 1878 р. обраний
ординарним професором кафедри.
Крім того, з 1870 по 1883 рр. Брандт викладав зоологію в Гірничому
інституті; з 1874 по 1882 рр. читав зоологію, порівняльну анатомію та
ембріологію на Жіночих лікарських курсах; з 1864 по 1880 рр. викладав зоологію
в Санкт-Петербурзькому комерційному училищі; у 1886 р. читав курс хребетних
тварин у Санкт-Петербурзькому університеті; з 1889 р. – природознавство на
Жіночих педагогічних курсах.
З грудня 1883 р. Е.К. Брандт був обраний ординарним професором кафедри
зоології та порівняльної анатомії у Військово-медичній академії, а в 1889 р.
отримав звання академіка й був залишений в академії на додаткове п’ятиріччя,
де продовжував викладання до останніх років життя.
Учень Е.К. Брандта, фундатор російської лісової ентомології та медичної
паразитології,
професор,
академік
Військово-Медичної
академії
М.А. Холодковський [2] вважав, що з приходом Едуарда Карловича закінчився
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німецький період в житті кафедри зоології та порівняльної анатомії. Рівень
педагогічної роботи кафедри за його участі значно зріс. Е.К. Брандтом були
опубліковані капітальні навчальні посібники з паразитології, зоології,
порівняльної анатомії та анатомії домашніх тварин, які отримали досить високу
оцінку сучасників та благотворно вплинули на рівень освіти тогочасного
суспільства: «Нариси порівняльної анатомії», «Атлас порівняльної анатомії»,
«Анатомія свійських птахів», «Підручник із зоології», «Тваринні паразити»,
«Тваринні паразити домашніх ссавців та птахів», «Популярна зоологічна
енциклопедія. Т. 1 : Ссавці».
Читаючи курс порівняльної анатомії, Едуард Карлович викладав анатомію
як безхребетних, так і хребетних тварин, на відміну від інших лекторів,
розподіляючи анатомічний матеріал не за класами тварин, а за системами
органів. Аудиторія в будівлі анатомічного інституту під час лекцій Едуарда
Карловича була постійно перенаповнена слухачами. Крім лекцій, проводилися й
практичні заняття зі студентами з анатомії тварин: у вигляді демонстраційних
лекцій, які мали за мету практичне ознайомлення слухачів із анатомією основних
класів тварин. Едуард Карлович Брандт віртуозно володів технікою ручного
препарування комах. Як викладач, він мав дуже великий успіх, маючи видатний
талан, як лектор, та повну благородства зовнішність [1].
Для надбання наукового досвіду та збору матеріалів для досліджень Едуард
Карлович був командирований за кордон 8 разів. У свою першу закордонну
поїздку (1866 р.) він займався порівняльною анатомією у Г. Мільн Едвардса та
Е. Бланшара в Парижі, в Оуена – в Лондоні, а також самостійно – порівняльноанатомічними дослідженнями безхребетних тварин різних класів в St. Vaast
Lahogue, поблизу Шербурга. У другу поїздку (1869 р.) слухав лекції Р. Лейкарта
з медичної зоології та ембріології й проводив порівняльно-анатомічні
дослідження в Трієсті. В 1873 р. вивчав анатомію домашніх тварин у К. Мюлера
в Берліні. В 1876 р. збирав матеріали та літературні джерела з порівняльної
анатомії нервової системи комах в Берліні, Гамбурзі, Лондоні, Парижі, Трієсті та
Відені. В 1879 р. для збору матеріалу з редукції грифельних кісточок жуйних
тварин відвідав музеї Берліну, Лондона, Парижу, Мюнхена, та Відня. В 1880 р.
займався в ембріологічному інституті Шенка у Відні, а в 1881 р. – відвідав
Західну Європу для збору матеріалів та літератури із порівняльної анатомії
нервової ситеми паукоподібних, багатоніжок та ракоподібних. Інші поїздки були
присвячені самостійним порівняльно-анатомічним роботам на берегах
Атлантичного океану та Адріатичного моря [3].
За цей період Едуард Карлович зібрав великі колекції морських тварин,
якими поповнив зоологічний музей академії та широко користувався в своїх
лекціях, супроводжуючи їх багаточисельними демонстраціями чучел, різних
препаратів із тварин та їх окремих органів і доповнюючи лекції малюнками. З
особливим захопленням він читав лекції про паразитів, що живуть у внутрішніх
органах людини та тварин: в цій галузі він був знатоком та навчав навіть
спеціальним способам лікування, які при перевірці були дійсно найбільш
надійними. За його ініціативи вперше в лікарнях Петербургу була введена
практика масової дегельмінтизації населення [2].
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Наукова діяльність Е.К. Брандта була досить різноманітна. Наукові
здобутки вченого опубліковано в близько п’ятдесяти цінних наукових працях,
частина з яких – в Росії, частина – за кордоном. Невелика кількість публікацій
свідчить про його вимогливість до їх якості та до якості проведення
експериментальних досліджень. Більшість робіт відноситься до порівняльної
анатомії нервовової системи комах, за що Брандт був нагороджений від
Паризької академії наук премією Тора. З інших спеціальних досліджень
особливої уваги заслуговують дослідження сонноартеріальної протоки в
ящериць та змій, анатомії метелика Hepialus humuli та порівняльно-анатомічне
дослідження грифельних кісточок у жуйних тварин.
Крім того, через необхідність оновлювати наукові матеріали для студентів,
Е.К. Брандт складав посібники за рукописами студентів, що записували його
лекції. Ці посібники мали значну наукову цінність, ілюструвались малюнками та
видавалися студентами за допомогою літографії, а доходи від їхнього продажу
надходили до студентських кас взаємодопомоги.
Маючи величезну енергію, Е.К. Брандт знаходив можливість видавати ще й
науково-популярні твори та редагувати переклади. Висока оцінка його наукових
праць в Росії та за кордоном виявилась у тому, що Едуард Карлович Брандт був
вибраний членом багатьох руських та іноземних вчених товариств, а впродовж
1879–1891 рр. був президентом Руського ентомологічного товариства,
редактором відділу біологічних наук в енциклопедичному словнику Брокгауза та
Єфрона [4].
Під керівництвом Едуарда Карловича Брандта проведено цілу низку
спеціальних наукових досліджень його учнями. Після смерті Е.К. Брандта в
1891 р. кафедру очолив його учень, професор Микола Олександрович
Холодковський, який викладання зоології та порівняльної анатомії в академії
проводив за тією самою програмою, що й Едуард Карлович Брандт, але дещо
розширив гельмінтологічний розділ.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ «МЕРИСТЕМА»
ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА
НА СУМЩИНІ
Комликова Г.І.
Сумський національний аграрний університет (м. Суми)
Природно-кліматичні умови Сумщини, що розташована у двох природних
зонах – поліській і лісостеповій, є сприятливим для виробництва насіннєвої,
продовольчої та технічної картоплі. Однак, до середини ХІХ ст. тут панувала
трипільна система землеробства, в якій цій культурі не надавалося належного
значення. Лише з розвитком капіталістичних відносин у аграрній галузі, що
спонукав до розширення переліку сільськогосподарських культур у
господарствах селян, зміцнились позиції картоплі у сівозміні, яку садили на
городах як допоміжну культуру. З початком ХХ ст. значення цієї культури
продовжувало зростати. Це було пов’язане з тим, що вона ставала головним
продуктом харчування, а також сировиною для виробництва спирту, горілки,
крохмалю.
Від самого початку функціонування на теренах сумського краю
сільськогосподарських дослідницьких установ культура картоплі у різні періоди
неодноразово потрапляла під пильний погляд дослідників. Так, ще наприкінці
ХІХ ст. в програму Морочанського дослідного поля ХТСГ були включені
досліди з порівняння технічних сортів картоплі та визначення впливу на
крохмальність цих сортів питомої ваги посівних бульб. На початку ХХ ст.
програма дослідів Роменського дослідного поля передбачала вивчення впливу на
врожай способу підгортання картоплі, а серед задач польових дослідів Сумської
сільськогосподарської дослідної станції Сумського повітового земства, що
заснована у 1905 р. на базі Сумської сільськогосподарської школи, було й
випробування сортів картоплі. Дослідження у галузі картоплярства
розпочиналися з вивчення площі живлення, розміру посадкового матеріалу,
сортових особливостей та якісних показників картоплі. Досліди з ранніми й
пізніми з сортами картоплі проводилися також на створеній Харківським
губернським земством у 1910 р. Сумській районній сільськогосподарській
дослідній станції.
За радянського періоду вивченням культури картоплі займались Сумська
сільськогосподарська дослідна станція (згодом – Сумське науково-виробниче
об’єднання «Еліта», Сумський інститут агропромислового виробництва,
Інститут сільського господарства Північного Сходу). У 1965 р., згідно з Наказом
№ 912 Міністерства сільського господарства УРСР від 7 грудня 1965 р.,
Сумській державній сільськогосподарській дослідній станції дозволено
практичну селекцію по картоплі у напрямку створення ранніх столових сортів з
високими столовими якостями. Також наказом № 291 Міністерства сільського
господарства УРСР від 25 квітня 1961 р. «Про поліпшення насінництва та
збільшення виробництва столових сортів картоплі в Українській РСР» до мережі
науково-дослідних установ з вирощування насінної картоплі (еліти і першої
репродукції) включене й Сульське болотне дослідне поле.
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Окрім цього, у березні 1988 р. наказом Агропромислового комітету
Сумської
області
на
базі
Сумського
філіалу
Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва було створено Сумську
науково-виробничу систему з насінництва картоплі «Меристема» [1, с. 31].
Створювалася вона з метою суттєвого підвищення росту й виробництва картоплі,
його економічної ефективності та удосконалення наукового забезпечення
розвитку агропромислового комплексу країни. НВС мала працювати на основі
інтенсивних технологій та досягнень науки, ефективно використовуючи
природні фактори, що суттєво впливають на виробництво картоплі у північносхідному регіоні України, і на Сумщині зокрема.
Основними завданнями НВС «Меристема» були визначені: ефективне
використання наукового потенціалу області для поліпшення селекції і
насінництва картоплі, впровадження інтенсивних технологій її вирощування й
зберігання на основі досягнень науки і передового досвіду; підвищення якості
підготовки фахівців шляхом активного використання результатів наукових
досліджень у навчальному процесі, широкого залучення студентів до їх
виконання; підготовка наукових кадрів і підвищення кваліфікації агрономів
господарств, що спеціалізуються на виробництві картоплі, надання консультацій
фахівців з питань виробництва картоплі; вирішення важливих наукових проблем
подальшого розвитку картоплярства.
Оскільки на момент створення НВС «Меристема» у Сумському філіалі
Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва вже плідно
функціонував науково-виробничий комплекс з вирощування меристемних бульб
картоплі та біотехнологічна лабораторія з виробничою потужністю 150 тис. шт.
меристемних бульб на рік, він був визнаний головним підприємством. Окрім
нього, до НВС «Меристема» увійшли також обласне об’єднання
«Сортнасіннєовоч»; НВО «Еліта» з лабораторією картоплі та дослідним полем.
Виробничу частину становили господарства першої групи – елітгоспи та
господарства другої групи, що спеціалізувалися на вирощуванні насіннєвої
картоплі (всього 42).
І головне підприємство, і елітгоспи та насіннєві господарства працювали в
руслі єдиної програми, яку було затверджено Виконавчим комітетом області.
Внаслідок цього Сумщина мала діючу систему насінництва області, яка
виробляла 7,0 тис. тонн еліти, що достатньо було для проведення науковообгрунтованого сортовідновлення.
До 1997 р. НВС «Меристема» працювала над вдосконаленням системи
насінництва картоплі Сумської області, що передбачало перехід виробництва на
вирощування більш продуктивних і якісних сортів картоплі з використанням
оздоровленого насіннєвого матеріалу. Однак, через тодішню економічну кризу
високоякісний насіннєвий матеріал не знаходив ринків збуту, а тому подальше
існування НВС «Меристема» не було ефективним.
Для подальшого проведення фундаментальних і прикладних науководослідних робіт із селекції та насінництва картоплі у грудні 1999 р. наказом
ректора СДАУ на базі кафедри селекції і насінництва був створений Науководослідний інститут проблем картоплярства Північно-східного регіону України у
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складі Сумського державного аграрного університету, що став, по суті,
правонаступником НВС «Меристема» [2]. Першим директором НДІПК, завдяки
якому Інститут і запрацював на повну потужність, був профессор, Лауреат
Державної премії СРСР у галузі науки і техніки (1974 р.), Заслужений діяч науки
і техніки України (1999 р.), автор декількох сортів картоплі, доктор
сільськогосподарських наук Микола Дем’янович Гончаров.
Практичним результатом селекційної роботи НДІПК, що розпочата ще НВС
«Меристема», є створення понад 20 нових і перспективних сортів картоплі
столового напрямку, одночасно придатних для переробки на облагороджені
продукти. Дев’ять з них занесено в Державний реєстр сортів рослин і
рекомендовано для поширення в Україні: Молодіжна (1996 р.), Ластівка
(2002 р.), Ювіляр 60-70 (2005 р.), Аграрна, Фермерська (2006 р.), Селянська,
Слобожанка, Плюшка (2010); Псельська (2011). У 2017 р. отримано патенти на
сорти Гончарівська і Смуглянка, 13 сортів визнано перспективними: Альтанка,
Аспірантська, Весняна, Гібридна, Дієтична, Добрянка, Дружба, Злагода-2,
Молодіжна-2, Світлична, Студенська, Ювілейна-35, Університетська. Усі
виведені сорти не просто адаптовані до умов північно-східного регіону України,
а й стійкі до цистоутворюючої картопляної нематоди, що дуже важливо для
Сумщини.
Таким чином, створення й діяльність науково-виробничої системи з
насінництва картоплі «Меристема» заклало підвалини до створення Науководослідного інституту проблем картоплярства Північно-східного регіону України
у складі Сумського НАУ, а також сприяло вирішенню важливих наукових
проблем розвитку картоплярства, удосконаленню наукового забезпечення
розвитку агропромислового комплексу області та галузі, поліпшенню селекції й
насінництва картоплі.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НОСІВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ
СЕЛЕКЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Корзун О.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Десятиліттями не вщухає інтерес науковців до подій Другої світової війни,
адже цей період в новітній історії став доленосним для більшості населення
планети. Мешканці українських територій опинились в епіцентрі цієї події та
особливо гостро відчули на собі всі жахіття війни. Оприлюднення розсекречених
фондів архівів та аналіз їх документів заповнює прогалини в історичній
ретроспективі, дозволяє по новому переглянути усталені висновки, повернути
123

вітчизняній історії незаслужено забуті імена.
Завоювання українських земель нацистською Німеччиною та встановлення
окупаційного режиму поставило виклики для мирного населення –
пристосуватись аби вижити, одночасно зберегти людську гідність та по
можливості зберегти інтелектуальне та матеріальне надбання своєї землі.
Дослідження нацистського окупаційного режиму передбачає вивчення різних
аспектів українського суспільства, зокрема становище науково-дослідних
установ. Ця тематика доволі актуальна, оскільки в Україні триває перманентний
процес реформування наукової галузі, тому для ефективного просування галузі
є вкрай важливим вивчення питання збереження та продовження науководослідної роботи в умовах різної політичної кон’юнктури. Окремим аспектом
досліджуваної тематики постає аналіз діяльності науково-дослідних установ
аграрного спрямування, адже саме ці інституції пропонували ефективні шляхи
ведення сільського господарства, стратегічно важливої галузі під час військового
конфлікту.
Значний
дослідницький
інтерес
викликає
становище
сільськогосподарських дослідних станцій в умовах нацистської окупації.
Знаходячись в сільській місцевості, далеко від наукових центрів та наукового
співтовариства, вони перебували в надзвичайно складних умовах щодо
збереження свого науково-дослідницького статусу в нових політичних умовах.
Яскравим підтвердження цієї тези є історія діяльності в роки окупації Носівської
селекційно-дослідна станції Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла
НААН України, однієї з найдавніших та провідних дослідних установ аграрного
спрямування.
Досліджуючи діяльність Українського науково-дослідного інституту
соціалістичного землеробства в роки німецької окупації, в Державному архіві
Київської області були знайдені документи, які спростовують усталені висновки
науковців про припинення науково-дослідної роботи на базі Носівської
селекційно-дослідної станції під час німецької окупації 1941–1943 рр. [1; 5].
Дане твердження базується на аналізі робочої програми 1942–1943 рр. Інституту
ґрунтознавства, живлення рослин та рільництва (нім. Institut für Bodenkunde,
Pflanzenernährung und Ackerbau) [2], протоколів засідання наукових працівників
при відділі агротехніки Інституту 1942 р. [3, арк. 5-5 зв.], тематичного плану
станції [4], супровідних листів до нього [3, арк. 1.] та протоколи засідання
науково-технічної наради при станції [3, арк. 2-4 зв.].
Визначено, що Інститут ґрунтознавства, живлення рослин та рільництва,
було створено на основі радянського Українського НДІ соціалістичного
землеробства. Його очолив добре знаний в наукових колах ґрунтознавець,
професор, доктор сільськогосподарських наук Григорій Григорович Махов
(1886–1952), один із організаторів сільськогосподарської дослідної справи в
Україні 20–30-х років ХХ ст. Керівником з німецької сторони створеної
інституції було призначено відомого хіміка, доцента, доктора О. Зігеля (нім.
O. Siegel), який контролював ведення всієї дослідної роботи, ініціював
переміщення кадрів в середині інституту, листувався з німецькими вченими,
щодо їх дослідної роботи на базі інституції. На початковому етапі своєї
діяльності, коли ще не було чіткого контролю з боку німецьких кураторів,
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працівники інституту планували свою науково-дослідну роботу, продовжуючи
теми розпочаті ще в довоєнний час. Робоча програма на 1942–1943 рр.
передбачала вивчення тем щодо ефективності калійних добрив, агротехніки
сумішей багаторічних бобових та злакових трав тощо [2, арк. 1–4]. Зокрема,
зазначалось, що застосування калію магнезійного, який у своєму складі має
значні домішки хлористих сполук вимагало детального вивчення в ґрунтовокліматичних умовах України. Виконуючи цю тему, досліди були закладені на
Миронівській та Уладово-Люлінецькій селекційно-дослідних станціях, а також
продовжувались стаціонарні досліди з травопільною сівозміною на
Миронівській, Носівській, Верхняцькій, Поліській станціях [2, арк. 5–13].
Загалом Інститут продовжував наукове кураторство цих дослідних станцій.
Про це свідчать протоколи засідань відділу агротехніки [3, арк. 5–5 зв.]. Зокрема,
наукові співробітники відділу А.М. Надеждін, С.М. Москвічов, М.О. Левицький,
Г.М. Самбур та С.М. Кашин, К.А. Савицький, М.Ф. Новицький та
А.І. Богомолов затверджували план наукової роботи Носівської дослідної
станції, яка обслуговувала Чернігівську та північну частину районів Сумської
області, забезпечуючи ці території високоякісним насінням (особлива увага
приділялась конюшині, овочевим культурам), розробляла агрозаходи, які б
забезпечували високі та стійкі урожаї сільськогосподарських культур [4, арк. 1].
З’ясовано, що в період німецької окупації станцію очолював староста
станції А. Чабанюк, головним агрономом був С. Стеценко [3, арк. 1.]. На станції
поряд з покращенням районованих ефективно займалась виведенням нових
сортів сільськогосподарських культур (озима пшениця та жито, ячмінь, горох,
гречка, конюшина, огірки, цибуля). Основним питанням дослідної роботи станції
було визнано вивчення способів докорінного покращення агровиробничих
властивостей осолоділих чорноземів, солонців і солончакуватих ґрунтів для
одержання високих і стійких урожаїв [4, арк. 1–4]. Було враховано попередню
довоєнну недосконалість організації дослідної роботи станції, адже через різке
розмежування області на Поліську і Лісостепову зони і відсутність опорної
мережі станції в Поліській частині унеможливлювали розробити тематику для
області в цілому і тому по агротехніці сільськогосподарських культур тематика
була розрахована лише на бурякову (лісостепову) частину області. Тому у
розпорядження станції було передано Остерський опорний пункт Поліської
станції та планувалося організувати Сновський та Шостенський опорні пункти,
для репрезентації підзолистих ґрунтів. Для цих пунктів працівники станції,
консультуючись з науковцями інституту розробили тематику та схеми дослідної
роботи. А лісостепові солонці були представлені Лосинівським опорним
пунктом.
Загальний план науко-дослідних робіт станції складався з 11 наукових тем.
Селекція і насінництво були проводились з культурами: 1) озимої пшениці й
жита; 2) ярових культур (ячменя, вівса, гречки); 3) трав’яних та зерно-бобових
культур (конюшина, горох); 4) овочевих культур (огірки, цибуля, столовий
буряк, томати). Вплив багаторічних трав, органічного та мінеральних добрив на
урожай сільськогосподарських культур в буряковій сівозміні розглядався у
порівнянні врожайності багаторічних трав в чистому посіві та сумішах щодо їх
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впливу на зміни родючості ґрунту. Вплив мінеральних добрив досліджувався на
фоні угноєння та без нього, розглядалось зміни показників урожайності у
буряковій сівозміні при вапнування, гіпсування та фосфоритування. Одночасно
продовжувались старі стаціонарні досліди: щодо порівняння чистого та
зайнятого пару при довготерміновому застосуванні мінеральних добрив та
угноєнні; вплив систематичного застосування в сівозміні багаторічних трав,
органічних та мінеральних добрив і вапнування на родючість вилугованих
(осолоділих) чорноземів. Значна увага приділялась розробці агротехнічних
заходів для підвищення родючості солонців та солончакуватих ґрунтів. Для
цього досліди проводились на Лосинівському опорному пункті щодо вивчення
системи угноєння в 7-річній буряковій сівозміні та середньо солонцюватих
чорноземно-лугових ґрунтах (місце внесення добрива в сівозміні, норми та
співвідношення міндобрив в сівозміні на різних фонах – без удобрення, з
удобренням, сидератному й гіпсованому), умов грунтотворення та прийомів
меліорації солонців, солончакуватих чорноземно-лугових грунтів і сірих
осолончакованих ґрунтів.
Окремим напрямком дослідної роботи залишалось питання застосування
місцевих (Кролевецько-понорницьких) фосфоритів – коефіцієнт використання
фосфорної кислоти, мінеральних та органічних добрив культурами бурякової
сівозміни, вплив вбирання ґрунтом фосфорної кислоти на врожай
сільськогосподарських культур та ефективність фосфоритів. Ключовою
науковою темою станції залишався аналіз агротехніки культур бурякової
сівозміни. В рамках цього тематичного блоку вивчалась система обробітку пару,
способи обробітку дернини багаторічних трав під озимину, норми висіву озимою
пшениці на удобреному фоні, час, способи та норма висіву гречки, врожайність
багаторічних трав в залежності від різного співвідношення компонентів у
сумішах. Однак значна увага приділялась дослідженню овочевої сівозміни та її
післядія.
Продовжувалася дослідна робота щодо винайдення ефективних прийомів
боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур та їх
застосування у виробництво: біологічний метод боротьби з шкідниками – совки
та плодожерки, боротьба з буряковим довгоносиком, капустянкою тощо. Крім
того, на станції проводились досліди щодо селекції білої англійської свині
породи Йоркшир та ВРХ породи Сементаль [4].
Таким чином, за свідченням архівних документів є всі підстави
стверджувати, що впродовж німецької окупації 1941–1943 рр. працівники
Носівської селекційно-дослідної станції зберегли науково-дослідну базу та
ефективно продовжували науково-дослідну роботу.
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ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ НА СЛОБОЖАНЩИНІ У ХІХ ст.
Косенко Р.О.
Харківський інститут фінансів Київського національного
торговельно-економічного університету (м. Харків)
За даними академіка В.С. Пустовойта, пройшло не менше 100 років з
початку XVI ст., коли почали з’являтися перші повідомлення про прикладне
використання насіння соняшнику, та ще близько 100 років, коли стало відомо
про можливість отримання олії з його насіння [1]. Дійсно, у XVI – XVII ст.ст.,
незважаючи на рівень розвитку науки і промисловості у Європі, найголовніше
призначення соняшнику – стати основною олійною культурою – не було
використано європейцями.
Європейські натуралісти XVI – XVII ст.ст. у своїх трактатах, травниках,
атласах розглядали соняшник спочатку переважно як об’єкт досліджень його
фармакологічних властивостей для використання в медицині, і таким чином
започаткували літопис рослини та її видового різноманіття. У цей період
з’явилися ботанічні описи, описи морфологічних ознак, малюнки і гравюри
одностеблової рослини соняшнику (наприклад, за авторством Remberto
Dodonaeo, Jacobus Theodorus Tabernaemontanus, John Parkinson, Matias Lobel та
ін.) [2].
Зображували рослину і митці (Антоніс ван Дейк, «Автопортрет з
соняшниками», 1633 р.; Клод Моне, «Букет соняшників», 1800 р.; Вінсент ван
Гог, «Натюрморт з трояндами і соняшниками», 1886 р.; «Ваза з п’ятнадцятьма
соняшниками», 1888 р.; «Натюрморт з чотирма соняшниками», 1889 р.).
Зазначені роботи мають важливе наукове значення: завдячуючи зображенням
соняшнику, що дійшли до наших днів, ми маємо можливість побачити очима
живописців і дослідників того часу: як саме соняшник виглядав у минулому, яку
морфологічну будову він мав, яке різноманіття видів спостерігалося і т. ін.
Соняшник як олійна культура вперше згадується у Європі лише в епоху
Великої індустріальної революції XVIII ст. Відомо, що першими в Європі олію
із соняшнику отримали англійці: у 1716 р. в Англії був зареєстрований патент на
її отримання [3]. Але англійці не скористалися винаходом одразу і не налагодили
промислове виробництво соняшникової олії. Можливо, саме кліматичні умови
Англії, які були і залишаються вкрай несприятливими (нестача сонця, похмура
погода та часті опади) і непридатними для вирощування цієї рослини, відіграли
вирішальну роль. Імпорт насіння був економічно недоцільним, та й не так багато
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площі займав соняшник на той час у інших країнах.
Домінуюче значення на той період мали інші культури, в насінні яких
містилася олія, і яку вже навчилися отримувати з цих рослин (наприклад, льон,
коноплі та ін.). Можна припустити, що на територію сучасної України соняшник
потрапив із сусідньої Польщі, причому ще раніше, ніж у XVIII ст. Можливо, це
відбулося у період гетьманства Б. Хмельницького, або ще раніше, коли окремі
землі належали польській шляхті.
Щодо того, як і коли саме соняшник потрапив до царської Росії – також
єдиної думки не існує: деякі науковці вважають, що його завезли на початку
XVIII ст. завдячуючи Петру I, інші зазначають, що перші свідчення щодо
культури соняшнику в царській Росії знаходяться в матеріалах з історії
заснування міста Валуйки (ще в 1599 р.). Але дослідники єдині в тому, що понад
125 років тут також соняшник вирощували і як декоративну рослину, і з метою
одержання насіння, що використовували як ласощі замість горіхів.
У 1816–1817 рр. (ще раніше за отримання Бокарєвим Д.С. олії з насіння
соняшнику) питання щодо вирощування соняшнику в південних губерніях з
метою отримання олії і використання стебел на паливо розглянуло Харківське
філотехнічне товариство, що зафіксовано у звітах і протоколах цього зібрання.
Тож маємо свідчення 1816 р.:
- про випробування соняшникової олії [4, с. 231];
- про вирощування соняшнику з метою отримання олії і використання
стебел на паливо [4, с. 340];
- про економічну доцільність вирощування соняшнику і збільшення
посівів [4, с. 343].
Вже у 1833 р. Д.С. Бокарєв побудував у слоб. Олексіївка перший великий
олійний завод з кінним приводом. У 1854 р. у селищі вже працювало 16 подібних
заводів, зокрема й три з паровими машинами [5]. Олійно-переробна справа
почала стрімко розвиватися, а зі збільшенням попиту на соняшникову олію –
зростати посівні площі під соняшником.
Зі скасуванням кріпацтва у 1861 р. та створенням ринку вільнонайманої
робочої сили промислове виробництво Слобожанщини отримало новий поштовх
до розвитку, а з ним – і олійно-переробна справа. Незважаючи на це, становище
селянина, як і раніше, залишалося вкрай важким: борги перед поміщиками,
податки, викупи, повинності стали тяжким ярмом для селян і – як наслідок –
гальмом у розвитку всього сільського господарства. Можливо, саме через це
селяни вбачали у виробленні олії засіб для виживання, тому активно почали
займатися олійною справою.
Але не у всіх регіонах це було втілено. Причини могли бути різні. Можна
припустити, що основна з них – знову ж таки, непридатна зона вирощування для
соняшнику в деяких регіонах, а завезення сировини з інших районів було
економічно недоцільним. Так, дійсно, архівні дані ХІХ ст. свідчать про те, що
нашим предкам сучасне поняття «економічна доцільність при вирощуванні
сільськогосподарських культур» було добре знайомим [6, арк. 221–222]. У них
наголошується на необхідності вирощування соняшнику саме в тих районах, де
розташовані олійниці, або в безпосередній близькості від них; про це йдеться у
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книзі «Местные промыслы Харьковской губернии» (1905 р.) [7] та у згаданих
вище протоколах засідань Харківського філотехнічного товариства за 1816 р. [4].
Для порівняння, у Чернігівській губернії станом на 1880 р. нараховувалося
175 олійних фабрик і заводів з переробки льону, ріпаку і конопель [6, арк. 194–
197]. Але слід зазначити, що дані по вирощуванню і переробці соняшнику
відсутні як у зведених таблицях, так і в текстових документах названого звіту.
Це може бути свідченням того, що соняшник у Чернігівській губернії на той час
не вирощували і, відповідно, його переробкою не займалися, хоча олійні
переробні заводи існували. Це стосується й Орловської губернії (станом на
1880 р. у сумі по повітах нараховувалося більше однієї тисячі олійниць, на яких
переробляли тільки «рапсовое, льняное и конопляное семя») [6, арк. 125 – 126].
У Полтавській губернії – навпаки – була всього одна олійниця [6, арк. 262]. Дані
по соняшнику також відсутні в документі, але в ньому визнається необхідність
вирощування та переробки соняшнику в районах розташування олійниць. Тому
можна припустити, що на території Полтавської губернії соняшник все ж
вирощували, але, скоріше за все, у недостатній кількості для того, щоб
відповідну інформацію можна було включити до звіту. Подібна ситуація була у
Курській губернії [6, арк. 28–29].
Зовсім інша картина спостерігалася у Харківській губернії на рубежі ХІХ –
ХХ ст.ст. (рис. 1). Тут виробництвом олії (переважно конопляної та
соняшникової) займалися як олійні заводи, так і дрібні виробники – сім’ї.
Причому олійно-переробна справа існувала в усіх повітах губернії, а в кожному
селі в середньому виробляли олію 1–2 сім’ї [7, с. 34]. Цілком ймовірно, що поява
такої кількості виробників була орієнтована на потреби населення для
задоволення попиту, який у той час починав зростати.
За даними В.С. Пустовойта, у дореволюційний час на території
Слобожанщини та Кубані вирощували морфологічно невирівняні популяції
соняшнику (переважно форми лузального та межеумочного типів). Рослини були
низькопродуктивні та уражувалися хворобами: олійність місцевих популяцій
складала 20–30 % на абсолютно суху речовину, врожайність була низькою через
те, що соняшник був нестійким до вовчка, іржі, пошкоджувався личинками
соняшникової молі [1, с. 136].

Рис. 1. Статистичні дані про кількість виробників соняшникової
та конопляної олії в Харківській губернії на рубежі ХІХ– ХХ ст.ст. [7]
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Крім того, розвиток олійного соняшнику як рослини технічної мав
стихійний характер аж до 30-х рр. ХХ ст. Згодом, зі створенням наукових
селекційних установ, з соняшником розпочалася більш-менш системна
селекційна робота, спрямована на підвищення вмісту олії та стійкості до хвороб
і шкідників, тобто розпочався принципово новий етап в історії культури.
Отже, в польову культуру соняшник увійшов у першій половині ХІХ ст., що
безпосередньо пов’язано з відкриттям способу отримання олії з його насіння.
Хоча соняшник має американське походження, а в Європі тривалий час він був
добре відомою рослиною в основному як ефектна декоративна квітка, – можна
стверджувати, що саме на Слобожанщині у ХІХ ст. соняшник придбав свою
другу батьківщину, де згодом здобув славу олійної культури.
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НАУКОВИЙ ДОРОБОК
ПРОФЕСОРА В.Ф. НІКОЛАЄВА (1889–1974) З ВИВЧЕННЯ АЗІМІНИ
Коцур Р.В.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький Київської області)
Азіміна (лат. Asimina triloba), або як її ще називають «бананове дерево» є
унікальною фруктовою культурою з високою поживною цінністю, стійкістю до
хвороб та шкідників, морозостійкістю та невибагливістю. Тому вона має
величезний потенціал на ринку свіжих, перероблених та консервованих
продуктів. Одними з перших азіміну почали вирощувати в Америці. Порівняно з
яблуками, персиками і виноградом, плоди азіміни містять більшу кількість
вітаміну С, мінеральних речовин, білка, клітковини та вуглеводів. Плоди багаті
на залізо, калій, кальцій, магній, фосфор, марганець і цинк. Вони мають високий
вміст антиоксидантів, що містять в основному ненасичені жирні кислоти і є
хорошим джерелом лінолевої та ліноленової кислот. У фармацевтиці препарати
з азіміни відомі як засоби, що володіють протизапальною і протипухлинною
130

дією. Доведено, що люди, які вживають цей фрукт в їжу постійно, набагато рідше
хворіють на ракові захворювання, ніж ті, у раціон яких цей фрукт входить досить
рідко. Екстракти азіміни застосовують для поліпшення стану імунної системи,
підвищення захисних властивостей і зниження наслідків стресів, усунення
нервових розладів, психозів. Відомі також чудові косметологічні властивості
плодів. Також кора азіміни є природним пестицидом, корінне населення
Америки використовує її екстракт для боротьби з мухами та комарами.
Хоча азіміна не виборола титулу комерційної культури, за останні 15–
20 років селекціонерами була проведена значна робота з вивчення та створення
колекцій генофонду цієї рослини. Фахівці переконують, культуру можна цілком
успішно вирощувати і в Україні. У 2018 р. з’явилося повідомлення, що Південь
України може стати виробником «Пао-Пао» (таку назву плодам азіміни дали
індіанці, які першими почали їх вживати в їжу) [3].
Щодо можливості вирощувати цю культуру на Півдні України, варто
зауважити, що ще в 1890 р. у списку рослин, що випробовувалися Нікітським
ботанічним садом (Крим), азіміна значилася серед найбільш видатних видів,
придбаних установою за останні роки. Разом з тим, в Одесі росте найстаріше в
Україні дерево азіміни, якому 60 років. Тому вирощувати бананове дерево в
цьому регіоні цілком можливо. Зокрема, саджанці пропонує ДП ДГ
«Новокаховське» Інституту рису Національної академії аграрних наук України,
де азіміни нараховується понад 50 зразків.
Варто відзначити, що одним перших українських учених, який пропонував
азіміну як нову плодову культуру був знаний дослідник у галузі субтропічного
рослинництва, ботанік, краєзнавець В.Ф. Ніколаєв (1889–1974). У 1927–1936 рр.
учений працював у Сухумському субтропічному відділенні (нині Абхазький
науково-дослідний інститут сільського господарства) Всесоюзного інституту
прикладної ботаніки й нових культур (ВІПБіНК, з 1930 р. Всесоюзний інститут
рослинництва (ВІР), нині Всеросійський інститут рослинництва імені
М.І. Вавилова), де й зацікавився інтродукцією азіміни.
Ученим з’ясовано, що плоди азіміни абсолютно не транспортабельні. У
зв’язку з цим у 1935 р. В.Ф. Ніколаєвим проведено вивчення питання дозрівання
плодів азіміни, для чого ним було зірвано частину плодів за два тижні до
дозрівання в абсолютно зеленому вигляді. У лежанні (у кімнатних умовах) ці
плоди, які мали твердість зеленого яблука, поступово дійшли, взяли властиве
зрілим плодам лимонне забарвлення і виявилися за смаковими якостями не гірше
зібраних зрілими на самому дереві [1].
Через багатонасіннєвість плодів створюється враження, що кісточок більше,
ніж м’якоті. Однак результати дослідження В.Ф. Ніколаєва встановили, що
відношення ваги насіння до ваги м’якоті в середньому становить близько 15%.
Виявлене ученим з колегами сортове різноманіття дало змогу говорити про
можливість селекційного відбору на олійність насіння плодів азіміни.
В.Ф. Ніколаєв систематизував дані сортової відмінності плодів, зібраних з трьох
дерев, щодо м’якоті та насіння. За цими результатами він зробив висновок, що
серед дерев азіміни виділяються форми з різним співвідношенням між насінням
і м’якоттю; селекціонерові залишається відібрати кращі форми з існуючого
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матеріалу. Аналіз наявних даних дав змогу В.Ф. Ніколаєву з’ясувати, що азіміна
з більшим за розмірами насінням наближається за ознакою співвідношення
м’якоті і насіння до малини, а дрібнішим – до мандарину сорту Уншиу.
У лабораторії інтродукційного розплідника м. Сухумі В.Ф. Ніколаєвим
проведено аналіз плодів азіміни, який показав вміст у них води – 72,5 %, цукру –
19,0 %, кислотність – 0,05 %. Проаналізувавши загальну кількість цукрів, вміст
глюкози, фруктози і сахарози, учений дійшов висновку, що за цукристістю і
характером цукру азіміна дуже близько підходить до банану.
Проведений В.Ф. Ніколаєвим у лабораторії інтродукційного розплідника
аналіз на вміст у насінні жиру показав 42 %. Учений планував детальніше
дослідити олію насіння для подальшого застосування в харчовій промисловості
або для технічних цілей. На сьогодні відомо, що насіння азіміни отруйне, містить
алкалоїд азімінін і його настоянка вживається як блювотний засіб.
Систематичних спостережень врожайності дерев азіміни, що зростали в
СРСР, на той час не велося. Проаналізувавши наявні дерева в інтродукційному
розпліднику (Сухумі) і Батумському ботанічному саду, учений зробив висновок,
що середня урожайність одного дерева коливається у межах 5–15 кг. За його
прогнозами, 600 дерев на гектар можуть дати урожай від 3 до 9 т [1].
Результати своїх спостережень В.Ф. Ніколаєв виклав у роботі «Азимина –
новая плодовая культура» [1], де також навів агротехніку вирощування цієї
рослини та її біологічні властивості. Учений наголошував, що культура азіміни
повинна стати предметом серйозного вивчення і просування в субтропічні
господарства. На жаль, подальші події, які мали вплив на розвиток біологічної та
сільськогосподарської наук у СРСР, змусили В.Ф. Ніколаєва змінити місце
роботи. Директор ВІР М.І. Вавилов, який свого часу запросив В.Ф. Ніколаєва на
посаду заступника директора Сухумського відділення, зазнав утисків через
зростання впливу Т.Д. Лисенка на вітчизняну науку. Це спричинило зміни в
діяльності установ системи ВІР, тому В.Ф. Ніколаєв вирішив перейти на
викладацьку роботу в Полтавський сільськогосподарський інститут (нині
Полтавська державна аграрна академія). Разом з цим, завершилися його
дослідження азіміни [2].
Нині в Україні азіміна вирощується в дачних масивах Херсона і Миколаєва.
Світовим центром її комерційного вирощування є південний схід штату Огайо,
де щорічно недалеко від м. Олбані проводиться так званий Pawpaw Festival. На
закордонних сайтах в інтернеті 1,4 кг свіжих плодів азіміни коштують від 45 $, а
заморожені плоди коштують від 15 $ за 900 гр [3]. Можна зробити висновок, що
промислове вирощування азіміни може принести вигоду виробникам
агропродукції.
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У ВИТОКІВ ЗАПОЧАТКУВАННЯ
І РОЗВИТКУ МАШИНОВИПРОБУВАЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Кравчук В.І., Гусар В.Г.
ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування
та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда Погорілого»
(смт Дослідницьке Васильківського району Київської області)
Науково-методичні і технічні основи випробувань пройшли довгий
історичний шлях розвитку та нерозривно пов’язані з прогресом засобів
механізації,
механізованих
агротехнології
і
сільськогосподарського
машинобудування. Машиновипробувальна справа в Україні сформувалася
наприкінці ХІХ ст. та на початку ХХ ст. Перша машиновипробувальна станція в
Російській імперії була організована у 1895 р. в Харкові при технологічному
інституті. Друга станція випробування сільськогосподарської техніки теж була
створена в Україні, а саме – організована у 1900 р. за активної участі професора
К.Г. Шіндлера (1869–1940 рр.) станція випробування землеробських машин і
знарядь при Київському політехнічному інституті (Київська МВС), основними
завданнями якої були: вирішення першочергових питань сільськогосподарського
машинознавства і машинобудування; систематичне проведення порівняльних
випробувань груп машин і знарядь однорідних за призначенням; постановка
експериментів детального дослідження органів машин.
Професором В.П. Горячкіним (1868–1935 рр.) були розроблені методологія
випробувань та система, що включала основні технічні, технологічні та
економічні
питання
розвитку
місцевого
сільськогосподарського
машинобудування. Прикладні агротехнологічні, інженерно-технологічні
аспекти конкурсних змагань і випробувань сільськогосподарських машин, що
зародились в кінці ХІХ ст. дали поштовх для розвитку таких нових наукових
напрямів у машинознавстві як землеробська механіка, теорія конструювання і
механізована технологія сільськогосподарського виробництва та незалежне
інформаційне забезпечення аграріїв об’єктивними даними про роботу машин.
Подальший розвиток машиновипробувальної справи в Україні можна
поділити на такі періоди:
1. Період організації та становлення УкрМВС (1948–1958);
2. Період інтенсивного розвитку випробувань та наукових досліджень
(1959–1976);
3. Період організації та подальшого розвитку Українського науководослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва (1976–1990);
4. Період становлення вітчизняної системи машиновипробувань (1991–
2007);
5. Період розвитку вітчизняної системи машиновипробувань в контексті
євроінтеграції (з 2008 – по теперішній час).
Простежуючи історію розвитку машиновипробувальної справи в Україні,
необхідно віддати шану фундатору системного підходу до методології
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випробувань, талановитому вченому-випробувачу, академіку Л.В. Погорілому
(1934–2003), який зробив вагомий внесок у становлення та розвиток вітчизняної
агроінженерної науки, зокрема в галузі випробувань сільськогосподарської
техніки і технологій [1].
На сучасному етапі машиновипробування дослідження спрямовані на
розвиток та диверсифікацію відповідно до євроінтеграційного курсу України. В
останні роки в Україні завершено на законодавчому рівні етап гармонізації до
європейських підходів порядку допуску на ринок та введення в експлуатацію
продукції загально-технічного значення, які також у повній мірі відносяться і до
сільськогосподарської техніки.
Основною відмінністю старого пострадянського підходу до регулювання
цих питань від нового європейського є відмова від повного державного
контролю всіх виробничих процесів та якості продукції, відповідно до якого
необхідно було надати численні дозвільні документи перед розміщенням
продукції на ринку, до ринкового регулювання та обовʾязкової відповідальності
виробника за безпечність використання технічних засобів. Питання регулювання
інших споживчих якостей продукції віднесено до категорії добровільних і
здійснюється шляхом вільної, але чесної конкуренції на ринку за умови
дотримання виробником/постачальником вимог законодавства України [2].
Дані положення найшли своє відображення в Угоді про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом (від 1 вересня 2017 р.) та визначили суттєві
зміни в законодавстві України, схвалені Верховною радою України та підписані
Президентом в нових узгоджених редакціях Закони України «Про технічні
регламенти та оцінку відповідності», «Про стандартизацію», «Про метрологію та
метрологічну діяльність», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та
«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
Реалізація положень нових законів найшла своє відображення в постановах
Кабінету Міністрів України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів
України» (№ 26-VIII від 11 грудня 2014 р.) та Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» (№5/2015 від 12 січня 2015 р.). Також прийняті гармонізовані
до європейських директив нормативно-правові документи, які стосуються
регулювання введення в обіг та експлуатацію сільськогосподарської техніки і
безпосередньо встановлюють правила та норми допуску їх на ринок, а також
процедури оцінки їх відповідності та документального оформлення: постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження модулів оцінки відповідності,
які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил
використання модулів оцінки відповідності», «Про затвердження Технічного
регламенту безпеки машин та устаткування», «Про затвердження Технічного
регламенту низьковольтного електричного обладнання», «Технічного
регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських
тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та
окремих технічних вузлів».
Диверсифікація машиновипробувань дозволить в найближчій перспективі
повністю гармонізувати процедури оцінки відповідності та вимоги до
сільськогосподарської техніки і забезпечити взаємовизнання результатів
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випробувань та оцінки відповідності і повне двостороннє зняття бар’єрів в
торгівлі технічними засобами, відповідно до статті 57 Угоди про асоціацію
шляхом укладання Угоди про відповідність та прийнятність промислових
товарів. В кінцевому плані вона сприятиме розвитку машинобудування,
імпортозаміщенню та розширенню ринків для вітчизняної техніки і прискореній
технічній модернізації АПК України.
Важливу наукову та державно-громадську функцію технічного
регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення АПК в умовах
євроінтеграції,
поєднання
виробництва
і
сільськогосподарського
машинобудування з позицій прискореного відпрацювання нових машин і
обладнання
та
завчасного
прогнозування
напрямів
розвитку
конкурентоспроможної техніки і технологій, захисту довкілля та споживачів
сільськогосподарської техніки покладено на УкрНДІПВТ імені Л. Погорілого,
основними напрямками наукової діяльності якого є:
- прикладні науково-технічні розробки в системі інженерно-технічного
забезпечення агропромислового комплексу України та машиновикористання;
- технічне регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу в умовах євроінтеграції;
- випробування, ранжування та формування регістру і поточний супровід
Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу
України;
- прикладні науково-дослідні розробки з експертизи та оптимізації систем
технологічних операцій і комплексів машин;
- трансфер інновацій, створення інформаційних баз даних, пропаганда та
поширення знань за результатами науково-випробувальної діяльності.
Джерела та література
1. Розвиток системи випробувань сільськогосподарської техніки в Україні: Історія
започаткування, становлення та розвитку машиновипробувань в Україні, основні результати
та напрями діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого / В. І. Кравчук та ін. ; за ред.
В. І. Кравчука. Київ : Фенікс, 2008. 131 с.
2. Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій:
розвиток і диверсифікація (колектив авторів) / за ред. В. І. Кравчука ; Мінагрополітики та
продовольства України ; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2018. 259 с.

ШКОЛИ ФІТОПАТОЛОГІВ В ІНСТИТУТІ ЗАХИСТУ РОСЛИН НААН
Круть М.В.
Інститут захисту рослин НААН (м. Київ)
У 1946 р. в системі Академії наук Української РСР був створений Інститут
ентомології і фітопатології (з 1956 р. – Український науково-дослідний інститут
захисту рослин; з 1992 р. – Інститут захисту рослин Української академії
аграрних наук, яка в 2010 р. набула статусу Національної), завдання якого
полягало у вдосконаленні методів захисту рослин та розробці захисних заходів
проти найбільш небезпечних шкідників і хвороб сільськогосподарських культур.
На різних етапах проведення наукових досліджень із вирішення найважливіших
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питань щодо захисту рослин у цій установі сформувалися школи фітопатологів.
Одним із наукових підрозділів новоствореного Інституту ентомології і
фітопатології АН УРСР була лабораторія фітопатології, яку очолював видатний
вчений, член-кореспондент АН УРСР Володимир Павлович Муравйов (1885–
1963). Він мав величезний науково-виробничий досвід. З 1946 по 1956 рр. свою
трудову та наукову діяльність пов’язав із Інститутом ентомології і фітопатології,
де обіймав посаду завідувача лабораторії фітопатології, а впродовж 1950–
1953 рр. – директора установи.
В.П. Муравйов розробив ефективні для практики сільськогосподарського
виробництва заходи боротьби з хворобами цукрових буряків – це агротехнічні
методи, протруювання насіння, застосування хімічних засобів для обробки
рослин під час вегетації, створення й використання стійких сортів, дотримання
оптимальних режимів зберігання коренеплодів у полі й на цукрових заводах. У
результаті проведених ним робіт були створені високопродуктивні сорти
цукрових буряків, стійкі до багатьох хвороб, а також пшениці – до іржі, вівса –
до сажки й іржі, проса – до сажки та ін. Обґрунтована необхідність застосування
інфекційного фону, а також штучного зараження рослин патогенними грибами
при селекції сортів цукрових буряків, пшениці на стійкість до хвороб.
Із учнів В.П. Муравйова кандидати наук В.М. Лопатін, В.А. Мархасьова й
Ю.М. Шелудько впродовж тривалого часу працювали в Інституті захисту
рослин, продовжуючи справу свого вчителя.
Пересипкін Володимир Федорович (1914–2004) – видатний вченийфітопатолог, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, іноземний
член Російської академії наук, заслужений діяч науки України, лауреат
Державної премії України і премії Ради Міністрів СРСР. Учень видатного
вченого-фітопатолога Т.Д. Страхова. З 1946 по 1952 рр. працював в Уманському
сільськогосподарському інституті, згодом (до останнього) – в Українській
сільськогосподарській академії (Національний університет біоресурсів і
природокористування України), обіймаючи керівні посади. Впродовж 1957–
1961 рр. за сумісництвом завідував відділом фітопатології Українського
науково-дослідного інституту захисту рослин.
В.Ф. Пересипкін зробив вагомий внесок у розвиток фітопатологічної науки.
Під його керівництвом розроблено і широко впроваджено у виробництво
комплексні системи захисту основних сільськогосподарських культур від
хвороб. Багато зробив він і в галузі імунітету рослин.
Численна когорта учнів В.Ф. Пересипкіна пов’язала свою діяльність з
Інститутом захисту рослин НААН та його мережею – це академік НААН
М.П. Лісовий, доктор біологічних наук П.О. Мельник та кандидати наук
М.П. Гончаренко,
В.О. Федорова,
В.І. Шкоденко,
Л.М. Шелехова,
О.К. Кондратюк,
Т.Г. Зражевська,
В.С. Федоренко,
В.Ю. Корнієнко,
Л.С. Лобода. Вони здійснили широкий спектр наукових досліджень щодо
виявлення механізмів стійкості сільськогосподарських культур проти збудників
найбільш небезпечних хвороб та розробки системи захисних заходів.
Лісовий Михайло Павлович (1935–2017) – вчений у галузі фітопатології,
генетики, імунології та захисту рослин, доктор біологічних наук, професор,
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академік НААН, іноземний член Польської та Російської академій наук, лауреат
Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки
України. Майже вся його трудова та наукова діяльність була пов’язана з
Інститутом захисту рослин НААН. З 1966 по 2011 рр. очолював засновану ним
лабораторію імунітету сільськогосподарських рослин до збудників хвороб.
Упродовж 1986–2003 рр. – директор інституту.
Наукові досягнення М.П. Лісового – це розробка методів створення банку
генів стійкості зернових культур проти збудників хвороб; створення банку генів
вірулентності
збудників
хвороб;
ідентифікація
генів
стійкості
сільськогосподарських рослин проти фітопатогенів; визначення шляхів та
механізмів зміни вірулентності патогенів; визначення механізмів, що призводять
до втрати стійкості; розробка методів створення стійких сортів та комп’ютерного
моделювання сортів рослин із груповою стійкістю.
М.П. Лісовий створив школу імунологів рослин. Значна частина його учнів
на тривалий час пов’язала свою діяльність з Інститутом захисту рослин НААН –
це В.К. Пантелєєв, М.І. Кольнобрицький, А.І. Парфенюк, В.Й. Лоханська,
О.Ф. Кравець, В.М. Рипенко, О.М. Пєхота, О.А. Марченко, З.М. Довгаль та інші.
І донині тут працюють доктор сільськогосподарських наук С.В. Ретьман та
кандидати
наук
Н.В. Скрипник,
Л.М. Голосна,
Ю.М. Кононенко,
О.Г. Афанасьєва.
Сігарьова Діна Дмитрівна – відомий вчений у галузях
сільськогосподарської та лісової нематології, доктор біологічних наук,
професор, член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України,
член Українського товариства паразитологів, Російського та Європейського
товариств нематологів. З 1991 р. й донині її діяльність пов’язана з Інститутом
захисту рослин НААН. До 2011 р. обіймала посаду завідувача заснованої нею
лабораторії нематології.
Завдяки зусиллям Д.Д. Сігарьової сільськогосподарська нематологія стала
повноцінним розділом сільськогосподарської фітопатології – одного з
найважливіших напрямів науки із захисту рослин. Наукові її розробки – це
системи моніторингу та контролю чисельності комплексу паразитичних нематод
на пшениці озимій, бурякової нематоди на буряках цукрових, картопляних
золотистої та стеблової нематод на картоплі, галових нематод на овочевих
культурах закритого ґрунту; технологія застосування стійких сортів картоплі
проти золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди; технології обмеження
шкідливості комплексу фітопаразитичних нематод на буряках цукрових, ріпаку
та пшениці; система протинематодних заходів на овочевих культурах у
тепличних господарствах.
Д.Д. Сігарьова створила школу нематологів, підготувавши 15 кандидатів та
1 доктора наук. З її учнів в Інституті захисту рослин НААН працювали доктор
біологічних наук, член-кореспондент НААН Л.А. Пилипенко, кандидати
біологічних наук Т.Г. Мирошник, О.Б. Сосенко, а Т.О. Галаган і К.С. Нікішичева
тут провадять наукові дослідження й донині.
Ретьман Сергій Васильович – вчений у галузі фітопатології та захисту
рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор. Починаючи з 1989 р.,
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свою діяльність пов’язав з Інститутом захисту рослин НААН. З 1999 р. обіймав
посаду завідувача відділу захисту зернових культур від хвороб та шкідників, з
2002 р. й донині – заступник директора Інституту з наукової роботи та завідувач
лабораторії фітопатології.
С.В. Ретьман здійснив широкі дослідження щодо некротрофних хвороб
пшениці озимої в зоні Лісостепу України, зокрема піренофорозу, септоріозу,
альтернаріозу, фузаріозу. Провів систематичні спостереження за динамікою
розвитку цих хвороб залежно від погодних умов та стійкості сортів. У результаті
багаторічних досліджень ним розроблено алгоритми діагностики фітопатогенів
листя та колосу, математична модель комплексної шкідливості некротрофних
хвороб, екологічні прийоми управління розвитком фітоінфекції, запропоновано
нові схеми застосування фунгіцидів на пшениці озимій з урахуванням змін, що
відбулися в агроценозах за останні 2 десятиліття. Підготовлено 4-х кандидатів
наук, із яких С.В. Михайленко і М.А. Джам продовжують свої наукові
дослідження в Інституті захисту рослин НААН.
Крім вищеназваних керівників шкіл, вчених-фітопатологів в Інституті
захисту рослин НААН також готували кандидати наук, а саме Н.І. Салунська,
В.М. Лопатін, В.А. Мархасьова, В.С. Чабан, С.В. Лисенко, В.Г. Сергієнко.
Салунська Наталія Іванівна (1900–1980) – вчений і спеціаліст у галузі
фітопатології та захисту рослин, кандидат біологічних наук. З 1950 по 1965 рр.
свою трудову та наукову діяльність пов’язала з Інститутом ентомології і
фітопатології АН УРСР (Українським науково-дослідним інститутом захисту
рослин). Наукова її робота була присвячена вивченню найбільш небезпечних
хвороб буряків цукрових (церкоспороз, пероноспороз та інші), люцерни на
насінницьких посівах, тютюну, кукурудзи (пухирчаста сажка), інших
сільськогосподарських культур та розробці ефективних захисних заходів. Нею
підготовлено декілька кандидатів наук, із яких Л.П. Руденко впродовж 30 років
працювала в УкрНДІ захисту рослин.
Лопатін Валентин Матвійович (1924–2009) – відомий вчений у галузі
фітопатології та захисту рослин, кандидат біологічних наук. З 1952 по 1983 рр.
працював в Українському науково-дослідному інституті захисту рослин, де з
1961 р. завідував лабораторією (відділом) фітопатологічного напряму, а з 1975 р.
також обіймав посаду заступника директора з наукової роботи. Під його
керівництвом та ним особисто успішно проводилися роботи з питань боротьби з
вірусними хворобами картоплі, розробки методів захисту зернових культур від
іржі, кореневих гнилей, картоплі від фітофторозу, капусти від кили та інші.
Багато уваги приділялося вивченню ролі сорту в захисті рослин від хвороб, умов
вирощування сільськогосподарських культур, за яких стійкість до збудників
хвороб підвищується, імунологічній оцінці сортів картоплі до фітофторозу тощо.
Розроблялися теоретичні основи довгострокового прогнозу розвитку
фітофторозу картоплі.
В.М. Лопатін підготував 5 кандидатів наук, із яких В.С. Чабан та
С.В. Лисенко пов’язали свою діяльність із Інститутом захисту рослин НААН.
Під керівництвом Василя Сидоровича Чабана (1940–2015) підготували
дисертації 6 осіб, Сергія Володимировича Лисенка (1948–1998) – 3. Багато з
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них нині обіймають керівні посади в агрофірмах, а С.В. Ретьман, І.В. Сторчоус і
Т.М. Кислих продовжують працювати в Інституті захисту рослин НААН.
Мархасьова Віра Аронівна (1924–2009) – вчений у галузі фітопатології та
захисту рослин, кандидат сільськогосподарських наук. З 1946 по 1970 рр.
працювала в Інституті ентомології і фітопатології АН УРСР (Українському
науково-дослідному інституті захисту рослин). Обіймала посади молодшого та
старшого наукового співробітника відділу та лабораторій фітопатологічного
профілю; завідувала також проблемною лабораторією пероноспорозу тютюну.
Наукові її дослідження були пов’язані із вивченням розвитку хвороб
сільськогосподарських культур, стійкості рослин проти хвороб, розробкою
захисних заходів. Нею розроблено системи заходів боротьби з раком картоплі,
пероноспорозом тютюну тощо. Її учениця Г.С. Суворова працювала в Інституті
захисту рослин НААН впродовж 30 років, більшою мірою досліджуючи
проблеми імунітету сільськогосподарських рослин до збудників хвороб.
Сергієнко Валентина Григорівна – вчений у галузі фітопатології та
захисту рослин, кандидат сільськогосподарських наук. З 1987 по 2015 рр. свою
трудову та наукову діяльність пов’язала з Інститутом захисту рослин НААН.
Спочатку молодший науковий, згодом – науковий співробітник лабораторії
захисту сільськогосподарських культур від хвороб, з 1996 р. – старший науковий
співробітник, а з 2011 р. – завідувач відділу державних випробувань та технології
застосування пестицидів. Головним напрямом її наукових досліджень була
розробка систем захисту овочевих культур, особливо огірків та томатів, від
хвороб. Найважливішого значення в цьому плані набуло вдосконалення
технологій хімічного захисту рослин, а також застосування екологічно
безпечних засобів захисту. Підготовлено 2-х кандидатів наук, із яких Т.В. Райчук
певний час працювала в Інституті захисту рослин НААН.
З оглядом на вищесказане, треба заключити, що успішна підготовка
кваліфікованих вчених у галузі сільськогосподарської фітопатології значною
мірою сприятиме подальшому розвитку науки із захисту рослин, а широке
впровадження її досягнень у виробництво – вирішенню державних стратегічних
завдань щодо зміцнення продовольчої безпеки країни й світу.
БАГАТОВИМІРНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
ПРОФЕСОРА-РОСЛИННИКА ГРИГОРІЯ ПОМАЛЕНЬКОГО
(1896–19??)
Кузьменко Н.В.1, Самородов В.М.2
1
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (м. Полтава)
2
Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)
Доля науковця та освітянина аграрного напрямку Григорія Григоровича
Помаленького, без перебільшення, заслуговує на своє висвітлення. Адже життя
цього дослідника тісно переплітається із знаковими подіями і явищами, що
відбувалися у житті України ХХ ст., зокрема в її сільськогосподарській освіті і
науці. Його часто плутають зі старшим братом Федором Григоровичем,
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відомості про якого теж обмежені. Основою для даного дослідження стали
матеріали з його карної справи № 18299 1944 р., яка зберігається в архіві
Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Серед іншого, у
справі знаходиться автобіографія професора та свідчення, написані власноруч.
При опрацюванні документів відкрилися ключові моменти його біографії,
які раніше майже не були відомі історикам аграрної освіти і науки України.
Григорій Григорович Помаленький народився 13 квітня 1896 р. у містечку
Миропілля тоді Курської губ. (нині Краснопільського р-ну Сумської обл.) у
родині, як він сам писав, заможних селян-середняків: до 1911 р. родина мала
13 дес. землі, 2 коней, 2 корови, кінну молотарку, віялку і дрібніший
сільськогосподарський реманент. У анкеті заарештованого серед рідних вказані
брати Іван Григорович 1876 р.н., колгоспник у рідному селі, Тимофій
Григорович (1884–1886), що працював гідротехніком водного транспорту в
м. Рязані, і сестри – Єременко Тетяна Григорівна близько 60 років, яка мешкала
у м. Києві, та Гармаш Агафія Григорівна 53 років, мешканка м. Харкова. Пізніше
в інших документах згадується ще один брат – Федір Григорович (189? – 19??),
знаний рослинник та організатор аграрної науки і освіти, керуючий справами
Полтавського політехнікуму, а згодом – Полтавського сільськогосподарського і
Полтавського зоотехнічного інститутів (1928–1931 рр., нині – Полтавська
державна аграрна академія), від 1931 р. – директора Українського НДІ
рослинництва), який, схоже, зіграв найпомітнішу роль у житті науковця.
Початкову освіту Григорій Григорович розпочав у школі м. Міропілля, де
навчався до 1907(08) р., згодом – у 2-класному зразковому училищі, звідкіля
перейшов до Дмитрієвського реального училища, яке закінчив у 1915 р. Тоді ж
поступив до Московського сільськогосподарського інституту, де навчався лише
один рік. Тут він долучився до Української студентської громади м. Москви, де
широко обговорювалися питання створення народних шкіл, видання масової
літератури рідною мовою, широкий розвиток українського народного театру та
інших видів національного мистецтва.
Ще у рідному селі Помаленький проводив національну роботу разом із
товаришами Гнатом Васильовичем Михайличенком (1892–1919 рр.) згодом –
письменником, одним з лідерів Української партії соціалістів-революціонерів
(боротьбистів), членом Центральної Ради, який у 1919 р. очолював Народний
комісаріат освіти УСРР, і Агапієм Пилиповичем Шамраєм (1896–1952) у
подальшому – українським літературознавцем, істориком літератури, науковим
співробітником Літературної секції Науково-дослідної кафедри історії
української культури, співробітником ВУАН у Комісії новітнього письменства.
До їхнього гуртка входили також Юхим Никифорович Щелинський (1892–1937)
– згодом начальник бурякоуправління Харківського обласного земельного
управління, розстріляний за звинуваченням у приналежності до
контрреволюційної терористичної організації, Євдокія Олексіївна Гончаренко
(вірогідно 1898–1937) – згодом мешканка м. Саратова, товарознавець книжкової
бази, розстріляна за звинуваченням у антирадянській діяльності, Тимофій
Махно.
Через матеріальну скруту продовження навчання прийшлось відкласти.
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Помаленький змушений був піти працювати у гідротехнічний загін ХолмськоВолинського управління землеробства і державного майна у якості
нівеліровщика. Восени 1916 р. загін перейшов у підпорядкування військового
командування Південно-Західного фронту, а його співробітники стали
військовослужбовцями. У січні 1918 р., перед закриттям фронту, Григорій
Григорович залишив загін, переїхавши до м. Києва, де до початку квітня 1918 р.
працював вчителем початкової школи при Київському Фребелівському
педагогічному інституті. На базі подібних закладів проходили педагогічну
практику студенти вишу, відпрацьовувалися нові методики виховання дітей
молодшого віку. Взагалі, інститут посідав вагоме місце у розробленні концепції
вітчизняної вищої педагогічної освіти.
Через загострення соціально-політичної ситуації у Києві, що згодом
привело до державного перевороту 29–30 квітня 1918 р. і проголошення
Української Держави гетьмана Павла Скоропадського, залишатися у місті було
небезпечно. На вимогу брата Федора, члена партії боротьбистів, який залишався
для підпільної роботи у Києві, Григорій Григорович переїхав до м. Харкова, де
до 1 вересня 1919 р. працював вчителем природознавства у вищому початковому
училищі. Був випадково заарештований денікінською контррозвідкою у підозрі
в українському націоналізмі і знаходився 12 діб під арештом.
Після встановлення радянської влади у місті вирішив продовжити
здобувати вищу освіту у Харківському сільськогосподарському інституті, який
закінчив весною 1923 р., одночасно викладаючи природознавство на
педагогічних курсах (у педагогічному технікумі). Для підвищення кваліфікації
пройшов курс навчання на 2-річних вищих курсах дослідної справи при
Харківській обласній сільськогосподарській дослідній станції, які закінчив у
1925 р.
Ще по приїзді до м. Харкова Григорій Григорович занурився в атмосферу,
як він сам зазначив, вищої інтелігентської національної культури. Найбільший
вплив на нього справили такі визначні особистості як Гнат Мартинович
Хоткевич (1878–1938), Яків Андрійович Мамонтов (1888–1940) і його товариш
Андрій Петрович Ковалівський (вірогідно, 1895–1969) – один із засновників
Всеукраїнської наукової асоціації сходознавців, який, за словами Григорія
Григоровича, володів близько 15 іноземними мовами.
Після закінчення навчання Г. Помаленький поринув у наукову діяльність. Її
він почав одразу з досить високої посади вченого секретаря
Сільськогосподарського вченого комітету Наркомзему УСРР, яку обіймав з
вересня 1924 р. до січня 1926 р. Також, ще у період навчання на курсах дослідної
справи спільно з молодими агрономами О. Синявським, І. Кононом і Юрієм
Васильовичем Медвєдєвим (1903–1969, згодом – професор Харківського і
Одеського державних університетів) він почав видавати журнал «Листок
Дослідника», який у 1924 р. за рішенням Сільськогосподарського Наукового
комітету та сприянням Укрголовпрофосвіти перетворився на журнал «Молодий
Дослідник», призначений для друку матеріалів досліджень наукової праці
сільськогосподарських шкіл і задуманий як дієве виявлення наукової думки і
праці сільськогосподарської молоді.
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За мету видання організатори вважали створення нової генерації
українських вчених в області сільського господарства, які б займалися
передовою наукою на противагу так званих представників масової (селянської)
літератури, зокрема таких відомих як Аристарх Григорович Терниченко (1886–
1927) та Павло Федорович Тушкан (1867–1942). Вийшло 4 номери журналу, але
широкої підтримки він не отримав. Згодом Григорій Григорович з жалем
констатував, що молодь не спішила співпрацювати, а старше покоління
агрономів вчених взагалі відвернулися від видання.
Серед помилок редакції Г. Помаленький у своїх власноручних свідченнях,
зазначив, що, ведучи теоретичну боротьбу з деякими старими дослідниками і
попереднім керівництвом колишнього Всеукраїнського агрономічного
товариства, редакція часопису нічого не зробила для розкриття назріваючого
шкідницького задуму у вченому середовищі. «Ми намагалися виховувати
передові наукові думки серед українських молодих агрономів і були зовсім
пасивними до тієї напруженої класової боротьби, яку приходилися проводити
тоді радянському уряду». Досить типова ремарка, яка, вірогідно допомогла йому
вижити під час репресій 1930-х рр., адже згадані Григорієм Григоровичем вчені
– М.З. Резников (директор Всесоюзного інституту землеробства, член колегії
Наркомзему УСРР), Густав Густавович Дібольд (вчений агроном, консультант
Укрнасінсоюзу), Костянтин Семенович Кононенко (1889–1964, вченийекономіст, один з засновників Всеукраїнського агрономічного товариства) та
інші – були засуджені у справі «Контрреволюційної організації в сільському
господарстві України» 1930 р.
Подальша наукова діяльність молодого вченого була пов’язана з
Харківськими вишами сільськогосподарського профілю. У січні 1926 р.
Григорій Григорович перейшов на роботу викладачем 1 розряду курсу
землеробства Харківського зоотехнічного інституту, за його словами, фактично
очолив його. Після реорганізації закладу в Інститут рогатої худоби залишив його,
перейшовши до Українського інституту прикладної ботаніки, де до кінця 1931 р.
обіймав посаду завідувача секцією наркотичних рослин. Після реорганізації
УІПБ в Інститут соціалістичного землеробства працював старшим науковим
працівником відділу агротехніки до лютого 1934 р. Одночасно у травні 1931–
1932 рр. обіймав посаду доцента кафедри агротехніки у Харківському
інженерно-економічному інституті зернового господарства, а з 1932 – там теж
був в.о. професора і керівником кафедри агротехніки. У серпні 1933 р. інститут
приєднали до Харківського сільськогосподарського інституту, де Григорій
Григорович працював завідувачем кафедри, в.о. професора кафедри до евакуації
закладу у вересні 1941 р. перед нацистською окупацією. У 1937–1939 рр. був
деканом педагогічного відділення ХСГІ.
Про те, що у 1927 р. він чи заарештовувався НКВС, чи просто викликався
на допити, Г. Помаленький згадав побіжно. Зазначив, що завжди у своїй роботі
користувався українською мовою, що робило його помітною фігурою на тлі
інших викладачів, в основному російськомовних. З ним уникали товаришувати,
вважаючи ярим націоналістом, що виглядало як прямий вирок, або, навпаки,
намагалися втягнути його в національну роботу, зокрема зверталися з
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пропозицією долучитися до оновлення українського видавництва «Рух», яке,
здебільшого, видавало твори українських дореволюційних письменників серіями
для масового поширення і було ліквідоване у 1933 р. разом з розгалуженою
книготорговельною мережею по всій території України. А Тимофій Лукич
Петришин (1897–1951), вчений агроном, засновник і директор Уманського
агротехнікуму, новатор у галузі механізації сільського господарства) пропонував
розпочати кампанію за більш український підбір викладачів у Харківському
зоотехнічному інституті.
Основними темами науково-дослідної роботи у 1928–1936 рр. були
тютюнництво, освоєння пісків та інші. Значна кількість публікацій
Г. Помаленького
у
цей
час
помітна
у
виданнях
Полтавської
сільськогосподарської дослідної станції, зокрема у її часописі «Полтавський
селянин», до складу редколегії якого входив дослідник.
В архівних матеріалах зазначається, що впродовж 1923–1941 рр. Григорій
Григорович надрукував і підготував до друку більше 40 наукових робіт, головні
з яких були присвячені питанням розведення жовтого тютюну на території
України, захисту озимини і поліпшення пісків.
У 1936–1937 рр. Григорій Григорович знаходився під слідством. На жаль,
серед документів немає довідки по суті тієї справи. У власноручних свідченнях
він писав про повну паралізованість своєї роботи, а головні звинувачення
стосувалися відсутності чіткості у політичних поглядах і слабкій громадській
активності. Його навчальні програми з рослинництва критикувалися як
«антигромадські» і «аполітичні». Помаленький попросив дозволу на виїзд за
межі України, щоб остаточно «звільнитися від пережитків попередньої
діяльності» і зобов’язався всіма доступними громадськими способами боротися
з антирадянськими виявленнями. Після припинення слідства він, хоча і
залишився у Харкові, перервав спілкування зі старшими по інституту
товаришами, зокрема з О. Синявським, почав активніше працювати з
громадськими організаціями. Писав, що став спокійніше відчувати себе на
роботі.
Та таке «каяття» не зняло з нього підозри. Наприклад, звання професора,
присвоєне вченою радою Харківського сільськогосподарського інституту, не
було підтверджене Комітетом зі справ вищої школи при РНК СРСР. У 1937 р.
йому присвоїли звання доцента з рослинництва і вчену ступінь кандидата
сільськогосподарських наук.
У липні-вересні 1941 р. Григорій Григорович, як відряджений вчений
агроном при Нижньо-Водолажській МТС, брав участь у жнивах. Через стан
здоров’я (впав з дерева) не зміг евакуюватися. Через місяць з початку
нацистської окупації до нього звернувся професор Петро Григорович
Ковалевський з пропозицією приєднатися до Українського громадського
комітету, створеного за ініціативою юриста, українського громадськополітичного діяча Володимира Андрійовича Доленка (1889–1971), з яким був
знайомий ще з часу роботу у Наркомземі УСРР. Учасники проекту сподівалися
чинити певний вплив на окупаційну владу з метою організації української
держави під протекторатом Німеччини. Помаленький не побачив жодних
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перспектив подібної діяльності і тому рішуче відмовився. Згодом йому
запропонували стати членом «Просвіти», виступати з лекціями по спеціальності.
Побутові умови життя родини були жахливими, а просвітяни мали власну
їдальню, що стало основним фактором згоди на співпрацю.
З 1 грудня (за іншими даними – з 25 листопада) 1941 р. до 29 січня 1942 р.
працював в Харківській обласній земельній управі завідувачем агрономічним
відділом. Звільнився за власним проханням через виключні труднощі – у Харкові
наступив голод, що довів містян до крайнього рівня виснаження. Саме тоді
поступила пропозиція про переїзд до Полтави і влаштування на роботу в
Об’єднання науково-дослідних інститутів і установ сільського господарства
Полтавської області. Загалом з Харкова до Полтави переїхало більше 50 родин
науковців. Керував процесом професор Едуард Анатолійович Ферре, який,
згодом, став директором Об’єднання.
Учасників харківського «наукового десанту» спочатку поселили в науководослідному інституті свинарства, згодом – відповідно місця працевлаштування.
Григорій Григорович був прийнятий на роботу заступником директора
Об’єднання з питань рослинництва, крім того курував роботу
сільськогосподарських шкіл, що до нього входили. Зокрема, у його відданні було
виявлення викладацьких вакансій та підбір кадрів, узгодження навчальних
планів, тематики науково-дослідних робіт і господарських виробничих планів по
рослинництву, прийом і випуск учнів. Полтавська адреса родини:
вул. Новопрокладена (нині Шолом-Алейхема), 31.
Одночасно з кінця березня 1942 р. до визволення Полтави у вересні 1943 р.
на запрошення директора професора Василя Іларіоновича Васильченка (1883–
19??, професор Білоруського сільськогосподарського інституту, при німцях був
консультантом Харківської земельної управи, переїхав до Полтави, де став
директором землевпорядної школи) працював у Полтавській землевпорядній
школі позаштатним викладачем курсу ґрунтознавства і землеробства у старших
групах.
Після закриття Об’єднання у листопаді 1942 р. головним агрономом
Полтавської обласної земельної управи Карпенком і представником німецького
командування Дайтмером був призначений завідувачем сортовипробувальної
дільниці Полтавської області (з листопада 1942 по вересень 1943 рр.). Цю ж
посаду, але вже з повноваженнями, підтвердженими республіканським
інспектором Держсортмережі по УРСР Шаласем, Григорій Григорович обіймав
і після закінчення окупації, паралельно готуючись повернутися до Харкова.
Зокрема, у грудні 1943 р. отримав листа від знаного ґрунтознавця професора
Миколи Костянтиновича Крупського (1903–1986), що його якнайшвидшого
приїзду чекають у Харківському сільськогосподарському інституті. Але не
судилося.
13 січня 1944 р. Г. Помаленький був заарештований як кадровий
український націоналіст, активний учасник антирадянської націоналістичної
організації, утримувався у внутрішній в’язниці УНКГБ м. Полтави. Ним
зацікавилися під час розслідування справи звинуваченої у приналежності до
націоналістичного підпілля Єлизавети Олександрівни Ільченко, студентки
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Полтавської землевпорядної школи, яка заявила, що вступила туди за його
протекцією. І що він влаштував на роботу учасників похідних груп ОУН Сергія
Петренка (викладачем фізкультури в Писаревщанський сільськогосподарський
технікум) і Кравченка (викладачем німецької мови в Андріївський
сільськогосподарський технікум). Додаткових свідків до справи майже не
залучали. Остаточні звинувачення ґрунтувалися на розповідях самого
Помаленького: вступив до харківської «Просвіти», де проводив націоналістичну
роботу; вступив до Українського громадського комітету, який ставив за мету
боротьбу з радянською владою для створення Самостійної України; за завданням
комітету виїхав до Полтави для створення організації ОУН. Цих звинувачень
Григорій Григорович не визнав. Вироком від 28 серпня 1944 р. був засуджений
до 10 років таборів, 5 років ураження у правах і конфіскації майна.
З матеріалів справи відомо, що Григорій Григорович був одружений на
Якименко Тетяні Пилипівні 1900 р. н., за спеціальністю лікар, мав двох доньок
Марину 1926 р. н. і Леонору 1929 р. н. На момент арешту родина мешкала у
м. Харкові (сел. Південне, вул. Садова, 80). Також обшуки проводилися за
адресою: м. Харків, вул. Миргородська, 19, кв. 1.
Рішення про реабілітацію вченого було прийняте 24 червня 1993 р.
Таким чином, бачимо, що Г.Г. Помаленький є одним із організаторів
вітчизняної аграрної науки, а також освіти. Незважаючи на політичні репресії,
він завжди поводив себе як свідомо налаштований патріот України, один із
предтеч розбудови демократичного суспільства. На превеликий жаль, його ім’я
протягом довгого часу замовчувалося, ось чому воно потребує свого більшого та
всебічного дослідження.
Джерела та література
1. Архів УСБУ в Полтавській області. Спр. 18299. 82 арк.

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ FRAXINUS
EXCELSIOR L. В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Кульбанська І.М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Бактеріальні хвороби лісових деревних рослин та їхні збудники відіграють
особливу роль в інфекційній патології природних деревостанів різного
походження, штучних лісових насадженнях, полезахисних смугах, підросту і
підліску, охоплюючи часто різні види одного роду [8]. Наразі бактеріози відомі
на найпоширеніших видах і родах лісових деревних рослин – Pinus sylvestris L.,
Picea abies (L.) H. Karst., Abies alba Mill., Quercus robur L., Fagus sylvatica L.,
Fraxinus excelsior L., тощо [8]. В таксономічному відношенні бактерії, патогенні
для лісових деревних рослин, мають порівняно невелике різноманіття та
належать до родів Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, Agrobacterium, Brenneria,
Xylella, Rhizobium, Azotobacter, Corynebacterium, Bacillus, Clostridium,
Enterobacter [1, 3, 8].
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Незважаючи на те, що видовий склад збудників бактеріозів лісових
деревних рослин значно менший, ніж збудників мікофітозів, серед інфекційних
захворювань пагонів, суцвіть і стовбурів Fraxinus excelsior найпоширенішою і
найшкодочиннішою є саме хвороба бактеріального походження – туберкульоз,
який виявлений в Англії, Італії, Німеччині, Франції, Швейцарії та інших країнах
Західної Європи, а також у США [11], часто трапляється в європейській частині
Росії, зокрема в Курській і Воронезькій областях [9, 11], Краснодарському краї
[5]. Значного поширення набула ця хвороба і в Україні у лісових біоценозах,
захисних лісосмугах, лісах зелених зон, алейних насадженнях тощо [1, 9, 11].
В історичному аспекті туберкульоз деревних рослин вперше виявлений у
Греції в 1903 р. на маслинах (родини Oleaceae, до якої відноситься і Fraxinus
excelsior), де з уражень було ізольовано бактерії та встановлена їхня патогенність
[11, 14, 19]. Практично в той же період E. Smith (цит. за Ячевським, 1935), якого
вважають засновником бактеріології, ретельно вивчив хворобу та встановив
збудника – фітопатогенну бактерію Васterium sаvastanoi Erw. Sm. [12].
Наразі туберкульоз Fraxinus excelsior спричинюється бактерією родини
Pseudomonadaceae, роду Pseudomonas, виду Pseudomonas syringae pv. savastanoi
(E. F. Smith) Stevens [8].
Зокрема, у Європейському лісопатологічному журналі повідомляється про
результати досліджень різних бактерій, виділених з характерних туберкульозних
наростів. Зокрема, Pseudomonas syringae subsp. savastanoi (ex Smith) subsp. nov.,
nom. rev. pv. fraxini [16]. При цьому в патології беруть участь і гриби, зокрема
Phoma riggenbachii Boerema та Janse [17].
Певна увага приділена патогенезу туберкульозу Fraxinus excelsior,
спричиненого Pseudomonas syringae subsp. savastanoi рv. fraxini. Анатомічні
досліди проводилися макроскопічно і за допомогою світлових та електронномікроскопічних приладів. Зміни в тканині ясена, спричинені рv. fraxini,
порівнювалися з тими, які спричинені P. syringae subsp. savastanoi рv. oleae і
грибом Nectria galligena. Показано, що характерні нарости (пухлини), викликані
рv. fraxini, зазвичай обмежуються кіркою, оголюючи бактеріальні порожнини,
що формуються внаслідок гіперплазії чи гіпертрофії. Відмічені також
руйнування перидерми з подальшим формуванням некрозу. Показано, що великі
паренхіматозні гали, спричинені рv. оleae. і виразки від N. galligena не
розвиваються. Активна фаза хвороби обмежується вегетаційним сезоном
F. excelsior. Пропонується нова назва «бактеріальний вузол» для захворювання,
спричиненого рv. fraxini [16].
Значно пізніше повідомляється про тестування Fraxinus excelsior, Fraxinus
americana і Fraxinus pennsylvanica на стійкість до Pseudomonas syringae subsp.
savastanoi рv. fraxini [18].
У 1998 р. надійшло повідомлення з України про передчасне пожовтіння
листків та усихання дерев Tilia cordata Mill. – нову бактеріальну хворобу.
Збудник – Pseudomonas aeruginosa і Pseudomonas syringae [4], що вказує на
можливість розширення видового складу живильних для патогена рослин. Це
тим більше можливо, оскільки в останні десятиріччя серед P. syringae pv.
savastanoi виявлені мутанти з підвищеною чутливістю до дерев роду Fraxinus
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[11].
Зокрема, в Італії проведено виділення та надана характеристика мутантів
Pseudomonas syringae ssp. savastanoi за різним проявом патогенності і реакції
надчутливості [16]. В Японії штами Pseudomonas syringae класифіковано на
п’ять груп шляхом порівняння гомології ДНК [15]. Наразі агресивність збудника
пов’язують з утворенням ним фітогормонів індулілоцтової кислоти і цитокінінів
[13].
Зараження дерев, на думку багатьох дослідників, відбувається через різні
пошкодження [4, 11]. Так, А.А. Ячевський [12], що однією з причин ракових
наростів на Fraxinus excelsior в середніх широтах є пошкодження від морозу.
Однак ранки і тріщини від морозу можуть служити воротами інфекції, а не
початком розвитку бактеріозу [8]. І.Я. Шем’якін [10] вважає, що збудник
проникає через поламані пагони й бруньки, які відмирають, а також через
сочевички. У той же час С.В. Шевченко [9] не виключає можливості зараження
дерев через пошкоджені градобоєм листки, пагони та стовбури. На думку
І. Й. Журавльова [2], зараження відбувається через пошкодження морозом,
комахами, людиною. Е.С. Соколова та І.Г. Семенкова [7] не виключають
можливості проникнення бактеріальної інфекції через пошкодження кірки дерев
тваринами, зокрема оленями й лосями.
Відсутня єдина точка зору і щодо носіїв інфекції. І.Я. Шем’якін [10]
відзначає, що збудник хвороби переноситься личинками Рraus curtisellus Don.
Інші автори [2, 9] вказують на Hylesinus fraxini Panz. Ю.В. Синадський [7] не
виключає можливості інфікування рослин у розсадниках, але не вказує на шляхи
проникнення патогена та носіїв інфекції. На думку А.А. Ячевського [12], збудник
бактеріозу Fraxinus excelsior не спроможний проникнути в рослину через
непошкоджені тканини, а І.Я. Шем’якін [10] спостерігав утворення туберкульозу
на молодих порослевих пагонах без будь-яких пошкоджень кірки і вважав, що в
таких випадках збудник проникає через сочевички. В.П. Ізраїльський [3] вказує,
що інфекція від хворої рослини до здорової передається вітром або під час дощу.
Щодо назви хвороби, деякі автори [10] дотримуються назви «бактеріальний
рак ясена», інші [1, 11, 8] схильні до назви «туберкульоз». На думку
Н.А. Наумова [6], друга назва влучніша, бо назву «рак доцільніше залишити для
інших захворювань». І.Й. Журавльов [2] вказує, що туберкульоз – це пухлини з
пороржнинами, наповненими бактеріальним слизом. Саме такі симптоми й
характерні для туберкульозу Fraxinus excelsior. Слід погодитись із думкою
А.Ф. Гойчука [1, 11], що хворобу слід називати «туберкульоз». Адже, як
стверджує автор, назва туберкульоз, по-перше, відповідає симптомам хвороби, а
по-друге, це дозволить чітко розрізняти різні ракові хвороби F. excelsior,
оскільки навіть у спеціальній літературі часто симптоми звичайного
(східчастого) раку, який викликається грибами, змішують із симптомами
бактеріального раку. А оскільки симптоми цих хвороб зовсім різні як за
зовнішнім виглядом і характером перебігу патологічного процесу, так і за
етиологією, то доцільно й назви їм давати різні [11, 8].
Певні розбіжності спостерігаються в літературі стосовно поширення
туберкульозу Fraxinus excelsior залежно від різних лісівничо-таксаційних
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показників деревостану. Так, І. Я. Шем’якін [10] відзначає, що на бідних
піщаних ґрунтах, підвищеннях і схилах F. excelsior уражається збудником раку
значно частіше, ніж в інших умовах. С.В. Шевченко [9] додає до цих факторів
недостатню аерацію і ділянки з застійними водами. Е.С. Соколова та
І.Г. Семенкова [7] відмічають більшу уражуваність збудником хвороби
порослевих насаджень порівняно з насіннєвими. Проте інші автори на таку
залежність не вказують [8, 11].
В Україні відбувається прогресуюче поширення туберкульозу Fraxinus
excelsior. На уражених пагонах і стовбурах у місцях ураження утворюються
невеликі еліпсоподібні м’які пухлини. У них нагромаджується білувата або
світло-коричнева тканина з лабіринтоподібними порожнинами, які у
вегетаційний період заповнені сірою липкою рідиною без запаху. З часом у
пухлинах утворюються повздовжні, неглибокі, прямі або звивисті дрібні
тріщини [11]. Кількість ран на дереві залежить від ступеня ураження і віку, але
здебільшого на одній рослині можна нарахувати десятки і навіть сотні
туберкульозних утворень. Тобто, якщо відбулося інфікування, то хвороба
інтенсивно прогресує, часто уражаючи увесь стовбур і пагони [1, 11, 8]. В усіх
випадках туберкульоз ослаблює ріст дерева та знецінює деревину.
Отже, аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що
туберкульоз є найнебезпечнішою хворобою Fraxinus excelsior, поширений в
лісах України, носить хронічний характер та має стійку тенденцію до зростання
осередків ураження.
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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ
У ТВАРИННИЦТВІ УКРАЇНИ (1919 р.)
Кучер В.І.1, Глоба О.Ф.2
1
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
2
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький Київської області)
Тема
даного
дослідження
пов’язана
з
історією
розвитку
сільськогосподарської дослідної справи, зокрема тваринницької галузі. Відомо,
що внаслідок руйнівних процесів періоду Першої світової війни революційних
подій 1917–1920 рр., тваринництво України зазнало величезних втрат. З
утвердженням радянської влади питання розвитку галузі поступово набирало
важливої ваги у зв’язку з розвитком сільського господарства в цілому.
У даному контексті варто зауважити, що питання розвитку племінної справи
у тваринництві обговорювалося на нараді за участю учених галузевої науки,
працівників Наркомату землеробства України та представників губернських
земельних відділів, що мала місце в Києві 17–21 травня 1919 р. Нарада
проходила під проводом члена Колегії Наркомату землеробства УСРР
Н.І. Плюсніної. З доповіддю про стан тваринницької галузі виступив завідувач
підвідділу Наркомзему О.В. Кривуша. Останній нагадав присутнім про те, що
урядом УСРР ще в лютому 1919 р. видано декрет про племінне тваринництво.
Згідно декрету його охорона оголошувалася справою державної ваги.
Тваринництво складає загальнонародну власність УСРР. Цим декретом
передбачається утворення особливих губернських зоотехнічних комісій для
реєстрації племінного матеріалу на території республіки. Крім того, уряд
України 13 березня 1919 р. видав розпорядження усім військкоматам,
військовим частинам, продовольчим комітетам і організаціям, надзвичайним
комісіям, виконкомам владних структур, згідно якого з націоналізованих
кінських заводів жодна племінна тварина не може бути реквізована, обміняна,
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взята без дозволу Наркомзему. Господарський реманент, техніка, механізми,
кормові засоби для тварин є недоторканими, мають охоронятися відповідними
державними службами [1].
О.В. Кривуша проінформував присутніх про те, що Наркомзем України взяв
під свою оцінку усі конезаводи на території республіки. Перед губернськими і
повітовими органами поставлено вимогу щодо збору інформації про стан
племінної справи на місцях, контроль за виконанням декрету, організацією
зоотехнічних комісій. Ці дані необхідні для напрацювання фахівцями
Наркомзему перспективного плану розвитку тваринництва. Реалізація такого
плану можлива лише за умови підвищення рівня знань селянами про
тваринництво Для цього необхідно широко розповсюджувати спеціальну
літературу, організовувати бесіди, читання лекцій, влаштовувати курси.
Особливо важливо запровадити викладання спеціальних дисциплін з
тваринництва в сільськогосподарських і народних школах. О.В. Кривуша
наголосив, що у зв’язку з нестачею спеціалістів з тваринництва, Наркомзем
України напрацьовує плани щодо відкриття в регіонах достатньої кількості
нижчих, середніх і вищих зоотехнічних навчальних закладів.
З метою обговорення і реалізації планів щодо відбудови і розвитку
тваринництва в республіці, О.В. Кривуша повідомив присутнім про те, що
Наркомат землеробства планує провести у червні 1919 р. спеціальну нараду з
участю учених галузі, представників губернських земельних відділів, які
працюють у тваринництві і близьких до нього галузей сільського господарства.
У цьому зв’язку було б доцільно провести губернські наради з тваринництва, на
яких обговорити наступні питання: 1) стан тваринництва в губерніях з окремих
його видів; 2) критичний аналіз планів розвитку тваринництва в губерніях з
метою їх вдосконалення; 3) якою мірою ці плани виконано і як досягти
результати; 4) оцінка заходів щодо організації злучних пунктів, витрати на ці
заходи і результати роботи у даній справі; 5) становище тваринництва на січень
1918 р. і на травень 1919 р.; 6) результати роботи щодо охорони тваринництва;
7) стан кормового питання і шляхи його вирішення; 8) практичні кроки щодо
надання допомоги місцевим земельним органам.
Результати обговорення вищезазначених питань потрібні були для
опрацювання Наркомземом перспективного плану розвитку тваринницької
галузі в республіці. Одним з питань, що потребувало негайного вирішення, як
наголосив у своєму виступі О.В. Кривуша, було забезпечення тваринницьких
ферм необхідним обладнанням, реманентом, технікою. Все це в минулому
отримували із зарубіжних країн, але нині ці можливості перекриті. Однак
Наркомзем УСРР вживає заходів щодо позитивного вирішення цього питання.
Підвідділ тваринництва Наркомату підготував списки необхідного обладнання,
механізмів, машин. По-можливості все це буде закуповуватись і поступатиме на
тваринницькі ферми, дослідні станції, злучні пункти, розсадники.
Завідувач підвідділом тваринництва звернувся до учасників наради з
проханням про необхідність термінової підготовки кошторисних пропозицій
щодо затрат на тваринницьку галузь на друге півріччя 1919 р. Для з’ясування
дійсного стану розвитку тваринництва в губерніях, їх представники
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конкретизували це питання, надавши інформацію про стан галузі. Зокрема
представник Донецького губземвідділу Нагорний зазначив, що територія
губернії знаходиться в умовах військових дій, племінні тварини піддавалися
неодноразовій реквізиції військовими частинами Губземвідділ вживає
відповідних заходів з тим, щоб зберегти рештки племінних тварин, постачати їх
на ферми, забезпечити кормами. Внаслідок розшукових дій вдалося виявити в
селянських господарствах 46 голів племінних корів. Селяни чинять спротив,
неохоче повертають племінну худобу, застерігають, що в колективних
господарствах без належного догляду вона загине. За свідченням Нагорного
погано справа стояла в губернії з кінським племінним поголів’ям. На конезаводі
Єлисеєва зберігся гурт племінних коней, однак через брак кормів чимало елітних
тварин загинуло. Конезавод Ільєнка повністю пограбований, чимало
чистокровних племінних голів реквізовано військовими частинами, населенням.
Необхідно вирішувати проблему кормів, від чого залежить розвиток племінної
справи в губернії. Відбувається масова реквізиція фуражу військовими в
колишніх поміщицьких господарствах, прирікаючи тварин на вимирання.
Представник Донеччини поінформував зібрання про те, що губземвідділ
розгорнув діяльність щодо розвитку молочної справи. Облаштовано 5 молочних
ферм, 2 з яких уже працюють, решта у стані організації. Зусиллями працівників
губземвідділу зібрано і зареєстровано близько 300 голів молочних племінних
корів, а також племінних плідників. У Донецькій губернії збереглося три породи
елітної рогатої худоби: українська, симентальська і англійська,червона німецька
порода приживається не досить успішно.
У губернії ведеться робота щодо розвитку вівчарства, збережено гурт
мериносів з 3 тис. голів. Племінне свинарство не збереглося, зареєстровано
всього 14 елітних голів, птахівництво знаходиться у стані організації.
Бджільництво в губернії розвивається не досить успішно через відсутність
спеціалістів. Вдалося зібрати близько 500 бджолиних сімей, які роздані в
тимчасове користування селянам, через неспроможність їх утримувати
державними господарствами. У селянських господарствах нараховується
близько 2 тис. сімей однак утримувати їх досить важко, через те, що на віск і мед
накладаються податки, фактично нічого не залишаючи для підтримання пасік.
За свідченням представника Волинського губернського земельного відділу
Мусульбаса «племіннє господарство в губернії знаходиться в жахливому
становищі». Племінні тварини пограбовані військовими частинами. Земвідділ
направив усі свої зусилля на виявлення і збереження племінної худоби, коней
оскільки конюшні піддалися варварському погрому військовими. Щодо
розвитку свинарства і вівчарства відомо, що вони знаходяться у власних
господарствах селян, а у державних господарствах майже відсутні.
Представник Подільського губернського земельного відділу у своєму
виступі охарактеризував становище у тваринництві як незадовільне. Як і
повсюди в Україні, на його розвитку позначилася грабіжницька реквізиція
племінних тварин, кормів, реманенту тощо. Працівники земвідділу докладають
зусиль до збереження племінної великої рогатої худоби, коней, свиней, овець.
Однак на території губернії продовжуються бойові дії, тварини залишаються під
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загрозою реквізиції і погромів. Радянські органи влади спільно з працівниками
земвідділу вживають заходів для виявлення і повернення племінних коней з
військових частин. Також необхідно передати племінних тварин у відання
земвідділу із господарств цукрових заводів. Ведеться робота з утворення
племінних ферм свиней і овець на території всієї губернії. Бджільництво
знаходиться в задовільному стані, пасіки тримають переважно селянські
господарства.
За свідченням представників Чернігівського губернського земельного
відділу всі зусилля направлені на виконання декрету про племінне тваринництво.
Для виявлення, облікування і збереження племінних тварин утворена губернська
зоотехнічна комісія. Подібні комісії також організовуються в усіх повітах
губернії. Великою перешкодою для збереження племінних тварин є відсутність
кормів, тому їх передають у селянські господарства на утримання і годівлю.
Зусиллями працівників тваринницького відділу і членів зоотехнічної комісії
враховано 306 голів великої рогатої худоби, зокрема 12 плідників, 187 корів,
107 голів молодняку, зібраних на чотирьох племінних фермах-розсадниках.
Виявлено і поставлено на державні конюшні 72 племінних жеребця,
20 племінних маток, 67 голів молодняку, 147 племінних овець, збережена певна
кількість племінних свиноматок, птиці, кролів. Губземвідділ підпорядкував
кілька племінних господарств у Кролевецькому і Глухівському повітах, у яких
збереглися гурти чистокровних шпіців, йоркширів, сименталів і беркширів.
Згідно доповіді представника Харківського губернського земельного
відділу Я.А. Енштейна відбудовою тваринницької галузі фахівці займалися
згідно плану з початку 1919 р. Під час обстеження племінних господарств
з’ясувалося, що тваринництво дуже постраждало внаслідок військових дій на
території губернії. Повітові земвідділи виявляють племінних тварин, реєструють
і розміщують в племінних розсадниках, в яких збереглися кормові запаси.
Губземвідділ поділив ці розсадники на дві категорії – губернського і повітового
підпорядкування з метою раціонального утримання, годівлі, розмноження
племінних тварин.
У своєму виступі Я.А. Енштейн озвучив план заходів, що його опрацював
земельний відділ, щодо розвитку тваринницької галузі: 1) визнати, що
раціональна організація племінних розсадників є основною і важливою умовою
відбудови і розвитку тваринництва; 2) оскільки масове покращення
тваринництва входить до завдань земельних відділів, то племінні розсадники
повинні бути підпорядковані Наркомзему. Останньому необхідно видати
розпорядження про право губземвідділу підпорядкувати племінні розсадники,
які належали господарствам Головцукру і Головспирту; 3) необхідно
законодавчо визначити норми земельних угідь для племінних розсадників,
оскільки зацікавлені в земельних площах установи і організації порушують усі
закони і норми; 4) назріла нагальна необхідність встановити кормові норми для
племінних тварин, враховуючи природно-кліматичні умови губерній, оскільки
прийняті норми Наркоматом продовольства недостатні навіть для підтримання
тварин; 5) успішний розвиток тваринництва можливий лише за умови наявності
необхідної кількості спеціалістів, тому необхідно зайнятися їх підготовкою на
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спеціальних курсах, в навчальних закладах [2].
У результаті активного обговорення питань щодо відбудови і розвитку
тваринництва в республіці, учасники наради ухвалили резолюцію щодо
подальшої діяльності Наркомату землеробства. Зокрема, останньому ставилося
завдання негайно видати перспективний план щодо розвитку українського
тваринництва, для чого: а) скликати нараду у другій половині червня 1919 р. за
участі учених тваринницької галузі, представників губернських земельних
відділів, фахівців Наркомзему та зацікавлених установ; б) з метою ефективного
і результативного проведення наради, попередньо обговорити на місцях питання
щодо розвитку тваринництва.
Учасники наради в результаті обговорення питання щодо розвитку
тваринницької галузі, прийшли до висновку, що найбільшої шкоди вона зазнала
від реквізицій, пограбувань селянами, військовими частинами. Тому була
прийнята окрема резолюція: 1) не дивлячись на категоричну заборону урядом
УСРР, спостерігалися масові захоплення племінних тварин і кормових запасів не
лише в приватних, а також і в державних господарствах. Цим завдано великої
шкоди розвитку племінної справи у тваринницькій галузі. Нарада, вважала, що
відповідним органам, зокрема Наркомзему, необхідно звернутися до військового
відомства з метою припинення самовільного захоплення племінного матеріалу,
згідно декрету про розвиток племінного тваринництва; 2) з метою успішної
реалізації планів щодо розвитку тваринництва, необхідно всі організації,
установи, центри (злучні пункти, розсадники, заводські конюшні, іподроми)
зосередити у віданні Наркомату землеробства, губернських і повітових
земельних відділах на території усієї України. Вжити рішучих заходів для
повернення усього племінного матеріалу, що знаходиться у військових частинах,
інших установах, організаціях і господарствах республіки [3].
Цілком очевидно, що застосування регулятивно-державних заходів у
поєднанні з науково-дослідною роботою сприяло розвитку тваринництва.
Поступово результати наукових досліджень у племінній справі ставали
надбанням сільських господарств, які прагнули розвивати приватне
сільськогосподарське виробництво на науковій основі.
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ПРОБЛЕМА ФІТОНЦИДІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Кучерявий О.В.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький Київської області)
Наприкінці 20-х – на початку 30-х років XX ст. видатний російський учений
Борис Петрович Токін (1900‒1984), захопившись проблемою поділу рослинної
клітини і супутніми процесами, випадково звернув увагу на ефект пригнічуваної
дії летких речовин роздрібнених тканин цибулі на дріжджові клітини. Подальші
експерименти довели, що такі ж властивості мали часник, гірчиця, хрін тощо. Це
спостереження призвело до відкриття явища, яке зараз широко відоме під назвою
«фітонциди» («фітон» – рослина, «циди» – властивість знищувати інші
організми).
Перші публічні повідомлення про те, що пошкоджені рослини мають
властивість знешкоджувати мікроорганізми і деякі макроорганізми на певній
відстані, були зроблені Б.П. Токіним у травні 1930 р. на Четвертому
всесоюзному з’їзді зоологів у Києві, а у вересні того ж року – на Другому
міжнародному конгресі цитологів у Амстердамі (Голандія) [2, с. 55]. Проте
вчений зауважував, що піонерами досліджень фітонцидів були «…А. Філатова й
А. Тебякіна, які вперше переконливо показали потужні бактеріо-знищувальні
властивості фітонцидів харчових рослин по відношенню хвороботворних для
людини бактерій» [3, с. 22].
Продовжуючи дослідження, Б.П. Токін у 1951 р. розробив просту, доступну
методику первісного визначення антимікробної активності рослин. Це дозволило
досліднику, його співробітникам та послідовникам за порівняно короткий час
вивчити фітонцидні властивості понад 500 видів рослин. Проте з’ясувалося, що
на інтенсивність дії їх виділень впливає низка чинників, а саме: видова
належність, фізіологічний стан, стадія розвитку; екологічні, кліматичні і сезонні
умови тощо. У процесі вивчення нового явища було встановлено, що леткі
речовини впливають не тільки на різні бактерії та мікроскопічні гриби, але й на
безхребетних тварин. Таким чином, фітонцидами були названі бактерицидні,
протистоцидні і фунгіцидні речовини, що виділяються вищими і нижчими
рослинами, які мають відношення до захисних цілющих сил рослинного
організму [1, с. 92–93].
У науковому світі значення вчення про фітонциди позитивно оцінили
видатні вчені – представники різних галузей наук, а саме: ботаніки – Б.М. КозоПолянський (1890–1957), В.М. Сукачов (1880–1967), О.П. Шенников (1888–
1962); гістологи – О.О. Заварзін (1886–1945) і Б.І. Лаврентьєв (1892–1944);
фізіологи
–
Л.А. Орбелі
(1882–1958),
П.С. Купалов
(1888–1964),
Б.О. Рубін (1900–1978); мікробіолог – Б.Л. Ісаченко (1871–1948); хірурги –
М.Н. Бурденко (1876–1946) і А.Г. Савіних (1888–1963) та багато інших. Серед
українських учених, дослідження яких проводилися в одному напрямі з
розвитком проблеми фітонцидів, Б.П. Токін відзначав М.Г. Холодного (1882–
1953), зауважуючи про вплив його результатів на розвиток цієї проблеми.
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Починаючи із середини 50-х років XX ст. домінуюча роль щодо вивчення
проблематики фітонцидів належала київській школі мікробіологів Інституту
мікробіології та вірусології АН УРСР (нині – Інститут мікробіології і вірусології
імені Д.К. Заболотного НАН України) на чолі з В.Г. Дроботько (1885–1966). Ця
установа стала центром розробки проблеми. Суттєво збільшила новими
дослідженнями вчення про фітонциди й інша київська школа під керівництвом
Д.Д. Вердеревського (1904–1974) щодо імунітету рослин [1, с. 94].
Враховуючи, що відразу після відкриття явища фітонцидів ця проблематика
розроблялася у напрямі еколого-еволюційного вчення про взаємовплив
організмів у природі, то й питання значення фітонцидів у біогеоценозах стояли
у пріоритеті. Цими дослідженнями з хімічної біоценології активно займалися
київські вчені під керівництвом А.М. Гродзинського у Центральному
республіканському ботанічному саду АН УРСР (нині – Національний
ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України). Дослідники вивчали явище
фітонцидів з позицій алелопатії – хімічного взаємовпливу рослин, що суттєво
збільшувало експериментальну базу біологічної теорії фітонцидів [1, с. 105].
Результати таких досліджень мали велике значення для сільського
господарства. Фітонциди різних рослин вивчалися як фактори стійкості до
інфекційних захворювань, гальмувачі фітопатогенних мікроорганізмів та комахшкідників,
а
також
як
засоби,
що
підвищують
урожайність
сільськогосподарських культур та їх збереження. У ветеринарії фітонциди
вивчали як лікарські препарати і як фактори, що підвищують життєстійкість та
збільшують вагу приплоду сільськогосподарських тварин і птахів. У харчовій і
консервній промисловості фітонциди з успіхом випробовувалися для
продовження терміну збереження продуктів [1, с. 109–110].
Велику роботу провела київська вчена, мікробіолог К.Г. Бельтюкова (1900‒
1971). У численних дослідах вона вивчила протимікробну дію на різні
хвороботворні для рослин бактерії фітонцидних речовин із коноплі, чистотілу,
латаття жовтого, копитняку, очитка їдкого, молочаю, дріку, беладонни, часнику
й цибулі. Дослідила вона і дію різних препаратів, виділених із рослин, а також
виготовлених штучно, але дуже схожих із природними фітонцидами. Результати
свідчили, що не всі досліджені речовини мали такі фітонцидні властивості, щоб
їх можна було б з успіхом використовувати у сільському господарстві. Але деякі
речовини, наприклад, із латаття жовтого, пригнічували ріст шкідливих для
рослин бактерій, навіть якщо їх розводили у мільйони разів! К.Г. Бельтюкова
довела велику користь фітонцидних препаратів при обробці насіння помідорів і
капусти. Препарат, виготовлений із звіробою використовувався для
знезаражування насіння багаторічних бобових рослин. Особливістю обробки
насіння фітонцидами було те, що поліпшувалась його схожість та збільшувалася
врожайність рослин. Отже, фітонциди одних рослин не тільки знищують
мікроби, що пристосувалися до інших рослин, але й мають вплив і на всю їхню
життєдіяльність [3, с. 114–115].
Дослідженням фітонцидів та їх використанням у рослинництві займався
також видатний мікробіолог М.О. Красильников (1896–1973) та його
послідовники. Вчений застосував оригінальну методику «надбавки» до власних
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цілющих властивостей рослини фітонциди нижчих рослин. У процесі
експерименту він занурював коріння рослини у розчин фітонциду нижчих
рослин, наприклад, пеніциліну – і вже через певний час можна було
пересвідчитися у його наявності в різних тканинах наземних частин рослини. Це
доводило, що коренева система всмоктувала пеніцилін і він потрапляв до всієї
рослини. Інший спосіб також доводив, що різні органи рослини проникні для
фітонцидів нижчих рослин: на поверхню листя клали вату, змочену у розчині
стрептоміцину (фітонцидна речовина, що виділяється нижчою рослиною –
одним із видів актиноміцетів). Вже через 3–5 годин М.О. Красильников
засвідчував, що стрептоміцин проникав у тканини вищої рослини. Таким чином,
ученому вдалося з успіхом застосовувати свій метод для запобігання і лікування
деяких хвороб рослин [3, с. 115].
Одним із найважливіших завдань сучасної сільськогосподарської науки є
вирішення проблеми біологізації землеробства, підвищення рентабельності та
стійкості агрофітоценозів, отримання стабільних урожаїв високоякісної
продукції. Вирішити його можливо шляхом створення принципово нових
біотехнологій вирощування рослин з урахуванням особливостей їхньої взаємодії
та післядії.
Наразі проблема фітонцидів широко розробляється вітчизняними вченими,
а також закордонними дослідниками з Австралії, Індії, Іспанії, Італії, Канади,
Китаю, Мексики, Південної Кореї, Польщі, Португалії, США, Тайваню, Франції,
Японії та деяких інших країн.
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ВНЕСОК АКАДЕМІКА П.М. ВАСИЛЕНКА
У РОЗВИТОК АГРАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
Лугових Т.І.
Вовчанський коледж Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка
(м. Вовчанськ Харківської області)
Сучасне землеробство, зокрема високопродуктивне, є наслідком тривалого
його розвитку та взаємодії технологічних і соціально-економічних чинників,
тобто природних і антропогенних. Українська аграрна наука була започаткована
ще у ХІХ ст., коли галузева освіта й науково-дослідна діяльність здійснювалися
у рамках загального процесу формування сільськогосподарських наук.
Формування упродовж 20-х рр. ХХ ст. мережі галузевих науково-дослідних
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інститутів – у Харкові, Одесі, Києві та інших містах – стало міцним підґрунтям
для формування української наукової школи аграріїв.
На початку XX ст. важливою умовою організації ефективного
сільськогосподарського виробництва було оптимальне формування й
раціональне використання матеріально-технічної бази поміщицьких і селянських
господарств, а саме ручних і кінно-тяглових сільськогосподарських знарядь,
різноманітних механізмів та механічних енергетичних потужностей.
На всіх етапах розвитку сільськогосподарських знарядь праці відзеркалено
конкретні історичні, природно-географічні особливості, характер господарської
діяльності та культурно-естетичні запити українського народу. Землеробські
знаряддя та техніка традиційно займали особливе місце серед інших ділянок
української аграрно-виробничої культури як один з основних елементів її
матеріально-технічної бази, були потужною продуктивною силою.
Вчені-аграрії стверджують, що саме аналіз історії аграрної цивілізації, її
фундаментальних основ і глобальних наслідків поширення сільського
господарства по земній кулі, дасть можливість побудувати деякі перспективи на
майбутнє і визначити провідні фактори, які принципово обмежують її розвиток.
У роки становлення та розвитку аграрних вищих навчальних закладів
взірцевою є постать одного з перших випускників Луганського аграрного ВНЗ
Петра Мефодійовича Василенка, видатного вченого в галузі землеробської
механіки, академіка Української академії аграрних наук, академіка Російської
академії сільськогосподарських наук, члена-кореспондента Національної
академії наук України, доктора технічних наук, професора, чиє прізвище
ввійшло до «Української радянської енциклопедії».
Академік П.М. Василенко відомий далеко за межами нашої країни своїми
фундаментальними дослідженнями з питань теорії та методів розрахунку
ґрунтообробних, посівних, зернозбиральних і бурякозбиральних машин та в
галузі динаміки і стійкості руху складних сільськогосподарських машин. Петро
Мефодійович чи не перший у світі почав широко використовувати як класичні,
так і нові механіко-математичні методи під час досліджень у галузі
сільськогосподарської техніки, зокрема метод моделювання, оптимальних
рішень, лінійного і динамічного програмування, аналітичної механіки, принципи
варіаційного числення, теорії випадкових функцій, надійності та стійкості,
елементів кібернетичної математики.
Створена академіком П.М. Василенко наукова школа виконала важливі
теоретичні дослідження і численні розробки в області обробітку ґрунту,
внесення добрив, сівби сільськогосподарських культур, хімічного захисту
рослин, збирання зернових і післязбиральної обробки зерна, збирання
коренеплодів, механізації садівництва і тваринництва, автоматизації процесів
сільськогосподарського виробництва і розробки технологій точного
землеробства.
Результати теоретичних розробок ученого знайшли широке використання в
процесі удосконалення об’єктів сільськогосподарської техніки. Так, вони були
основою для розрахунку й проектування конструктивних і кінематичних
елементів машин для сівби та внесення в ґрунт мінеральних і органічних добрив,
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для очищення й сортування вороху зернових культур тощо.
Петро Мефодійович Василенко є автором понад 200 наукових праць,
зокрема 8 монографій, присвячених теорії розрахунку та проектування
сільськогосподарських машин. Його монографія «Автоматизація процесів
сільськогосподарського виробництва» входить в міжнародний фонд книг ООН.
Своїми працями П.М. Василенко зробив значний внесок у розв’язання
низки складних і важливих технічних проблем механізації сільського
господарства. Це створення перших конструкцій точних сівалок СТСН-12,
ССТ-12, СУПН-8, відцентрових тукорозкидачів, ротаційних культиваторів,
комплексу бурякозбиральних машин КС-6 і БМ-6, нових ультрамалооб’ємних
обприскувачів та ін.
За видатний науковий внесок у розвиток землеробської механіки рішенням
Президії ВАСГНІЛ від 7 грудня 1977 р. Петра Мефодійовича Василенка
нагороджено Золотою медаллю ім. В.П. Горячкіна – найвищою нагородою цієї
академії в галузі інженерних наук, якою вшановують раз на три роки одного
вітчизняного вченого за вагомий доробок у розвиток цієї галузі.
Взаємодія наук про сільське господарство з історією є особливо важливою
у контексті потреби створення повноцінної джерельної бази досліджень аграрної
науки. Адже здобутки науки про сільське господарство як системи, що має
розвиватися динамічно, безпосередньо пов’язані з організацією науки та
особистісним фактором прогресу – діяльністю вчених.
Зацікавленість проблемами історії українського селянства останнім часом
помітно зросла. Це зумовлено, напевно, тим, що, значну частину населення
нашої країни становлять сільські жителі, які усвідомлюють невідкладність і
невідворотність формування аграрної економіки, побудованої на ринкових
відносинах. Хоча навряд чи можна сподіватись, що процес оновлення аграрних
структур завершиться швидко. У наш час модернізація вітчизняного сільського
господарства є одним із пріоритетних напрямів трансформації економіки.
ВПЛИВ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗНАНЬ
НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ АГРОНОМІЇ
Лукашевич Ю.Л.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький Київської області)
Становлення та розвиток сільського господарства безпосередньо залежить
від способів його забезпечення. Щодо агрономічної діяльності в певній
місцевості, особливо, що стосувалося технічного забезпечення, то воно
потребувало перевірки шляхом дослідів. Агрономічними заходами
спрямованими на покращення сільського господарства займалася суспільна
агрономія, на початковому етапі зародження якої на перший план висувалася
популяризація сільськогосподарських знань.
Шляхи популяризації агрономічних знань можна поділити на дві групи: поперше, серед підростаючого покоління і, по-друге, серед дорослого
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господарюючого населення.
У першому випадку популяризація наукових знань могла бути досягнута
через включення сільськогосподарських предметів в програму загальної
народної школи і створення спеціальних агрономічних шкіл. Однак, як
виявилося згодом, обидва шляхи виявилися недієвими у досягненні мети щодо
підвищення продуктивності сільського господарства. Адже загальна народна
школа не могла надати багато годин для вивчення предметів агрономічного
профілю серед широкої програми і короткого курсу. Випускники
сільськогосподарських шкіл не залишалися господарювати в селі, так як після
закінчення навчання, влаштовувалися працювати на вигідним умовах у
поміщиків.
Інший шлях – популяризація сільськогосподарських знань серед населення
– був ближче до досягнення мети. Реалізація його відбувалася через бесіди,
читання, лекції, поради, а також на практиці, тобто встановленням ділянок для
демонстрації того чи іншого сільськогосподарського прийому. У цій роботі
суспільний агроном являвся учителем сільського господарства.
На першому етапі в цій діяльності суспільному агроному відводилась
генеруюча роль. Однак з’ясувалося, що пропаганда сільськогосподарських знань
не може мати успіху, якщо не буде супроводжуватися низкою заходів, які
полегшуватимуть дрібному землевласнику застосування покращених прийомів в
його господарстві. Умови, в яких знаходиться дрібне господарство такі, що в
більшості випадків господар не може змінити прийомів свого господарства, хоч
розуміє їх недоліки і знайомий з способами їх усунення.
По мірі поширення таких поглядів в суспільних організаціях, суспільний
агроном поступово із учителя сільського господарства перетворювався в
організатора і керівника заходів, направлених на покращення сільського
господарства, – учительство втратило своє перше місце і стало лише однією із
складових частин в його роботі.
Розуміючи необхідність змін, суспільні установи, головним чином органи
управління земства приступили до вживання заходів та їх організації за свій
рахунок і ризик без всякої участі в роботі й відповідальності самого населення;
земства облаштовували сільськогосподарські склади, майстерні, злучні пункти,
демонстративні ділянки, маслобійні заводи, організовували кредит. Усі ці
установи були земські, в кращих випадках земство лише вислуховувало поради
населення, але розпорядження всіма цими установами залишалося в його руках.
Земство стало на такий шлях, по-перше, тому що він був використаний в більш
давніх галузях земської роботи (медицині, шкільній справі) і, по-друге, тому що
в селі було ще мало ініціативи, мало самодіяльності і нарешті запити на
агрономічну допомогу проявлялись ще в слабкій степені.
За останнє п’ятиліття справа різко змінилася. Попит з боку населення на
агрономічну допомогу зросли настільки, що задовольнити їх, працюючи, як
раніше, було уже неможливо.
Необхідно було розширювати всі заходи, а між іншим, земства не мали на
це коштів. Перш за все, це відчувалося в області кредиту. Покращення
господарства потребувало засобів, які виділяли господарі, якщо не
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безповоротно, то хоча б в кредит, причому повернення цих коштів
забезпечувалося продуктивним їх застосуванням. Земство відкрило б кредит із
своїх оборотних коштів, але тепер цих коштів не вистачало (земства переживали
фінансову кризу) і, крім того, земські установи не мали можливості перевірити
призначення ссудів. Суспільному агроному необхідно було забезпечувати засоби
із інших джерел, наприклад, організовуючи ссудо-зберігальні та кредитні
товариства, відроджуючи кредитну кооперацію серед дрібних землевласників.
Інший приклад, коли земство влаштовувало сортувальні пункти в 2–
3 місцевих повітах, які обслуговували господарів в більш віддалених від центру
місцевих повітах. Коли населення зрозуміло важливість сортування насіння, то
земство уже не змогло забезпечити сортувальними машинами, для цього у нього
не вистачало засобів. У цьому випадку допомагала самодіяльність населення, але
для цього необхідно, щоб господарі об’єднувалися.
Таким чином, перед суспільним агрономом постала нова задача –
організація селянства, пропаганда кооперативних принципів, допомога
населенню зорганізуватися в кооперативні установи і налаштувати їхню роботу.
З кожним роком успіхи сільськогосподарської кооперації, як в кількісному, так і
якісному відношенні, покращувалися. Як показав досвід, успіх кооперації – це
вірний спосіб досягнення кінцевої мети суспільної агрономії – покращення
селянського господарства та підвищення його продуктивності.
Підводячи підсумки, слід констатувати, що серед агрономічних заходів,
спрямованих на покращення сільського господарства на початковому етапі
зародження суспільної агрономії на перше місце висувалася популяризація
сільськогосподарських знань. Однак цим діяльність суспільних агрономів не
обмежилася, адже вони змушені були організувати кооперативні установи,
показові ділянки, облаштовували сільськогосподарські склади, майстерні, злучні
пункти, організовували залучення коштів із різних джерел фінансування. Увесь
цей комплекс заходів був спрямований на підвищення якості ведення сільського
господарства, що згодом приніс свій позитивний результат.
АКАДЕМІК АН УРСР М.М. ГРИШКО (1901–1964) –
ПЕРШІ КРОКИ У ВЕЛИКУ НАУКУ
Лук’янчук Л.В.
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (м. Київ)
Провідною науковою та природоохоронною установою у галузі інтродукції
та акліматизації рослин в Україні був і залишається Національний ботанічний
сад Національної академії наук України. Серед особистостей, які зіграли
генеруючу роль зі становлення та розвитку республіканського центру науководослідної роботи з теорії та практики інтродукції рослин є Микола Миколайович
Гришко (1901–1964). Будучи директором, він взяв участь у розробці наукового
проекту будівництва, створення колекцій рослин та становленні ботанічного
саду.
Широкий спектр наукових інтересів М.М. Гришка не обмежувався однією
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проблемою. Свій кар’єрний ріст 20-річний юнак розпочав, працюючи старшим
рахівником з продподатку на сиппункті та помічником контролера 2-го
Держмлина у Полтаві [1, арк. 4]. Бажаючи продовжувати навчання, він вступив
на Вищі інструкторські курси насінництва, захистив дипломну роботу на тему
«Селекція городніх рослин» (1922) і отримав диплом за спеціальністю
«Інструктор насінництва».
Як засвідчують архівні матеріали, науковий стаж майбутній вчений
відбував рік на Полтавській досвідній станції. Пізніше «Губвідділ профспілки
«Радробітників» відрядив мене в Полтавський агрокооперативний технікум.
Комітетом технікуму я був відряджений в Київський сільськогосподарський
інститут на педагогічний відділ, який закінчив 4 жовтня 1925 року…», – через
роки у своїй автобіографії констатує уже дійсний член Академії наук УРСР,
професор, академік АН УРСР М.М. Гришко [2, арк. 88]. Але саме звідси й
розпочалася його науково-дослідна діяльність. В Інституті архівознавства
Національної академії наук України збереглася копія посвідчення № ЧІ3460
Укрголовпрофосвіти, виданого Київським сільськогосподарським інститутом
Гришку Миколі Миколайовичу про те, що він, «перебуваючи студентом
педагогічного відділу КСГІ з 1-го травня 1925 року до 5-го жовтня 1926 року,
виконав повний курс педагогічного відділу інституту» і зазначено, що
дослідження проводилися за такими напрямами:
1. Історія матеріальної культури і розвитку сільського господарства й
техніки.
2. Сучасний стан сільського господарства на Україні, в СРСР і в головних
державах Європи та Америки.
3. Система освіти в Україні.
4. Профагрономічна освіта в західній Європі та Америці.
5. Організація профшкіл.
6. Психологія юнацтва.
7. Основи педагогіки й дидактики.
8. Нові течії в галузі шкільної методики.
9. Наукова організація праці у сільському господарстві й школі [3, арк. 2].
Здобувши професійну освіту, в подальшому Микола Миколайович
поєднував педагогічну і наукову діяльність. З листопада 1925 р. по вересень
1929 р. М.М. Гришко працював викладачем генетики, селекції, насінництва і
дослідної справи в Майнівському сільськогосподарському технікумі, який в
1964 р. реорганізований у сільськогосподарський радгосп-технікум (нині –
Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової НУБіП
України, м. Бобровиця Чернігівської області). Саме там молодий викладач
надзвичайно активно проводив агрономічні дослідження і заснував навчальнодослідне поле площею 11 га, яке розділив на 400 експериментальних ділянок. На
них проводив вивчення, створених на той час, місцевих і селекційних сортів
озимої пшениці, картоплі та вівса. Особливу увагу приділяв вивченню впливу
різних багаторічних бобових на врожай інших культур, а також впливу
мінеральних та органічних добрив, на рентабельність конюшинного,
еспарцетового, вівсяного та картопляного занятого пару.
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Разом із дослідженнями безпосередньо з генетики і селекції Микола
Миколайович вирішував організаційні питання, які торкалися насінництва нових
сортів, зокрема для вирощування рослин двох врожаїв на рік з метою
прискореного впровадження нових сортів у виробництво [4, арк. 80]. З часом він
створив і колекційний розсадник для вивчення місцевих сортів і форм рослин, де
проводив гібридизацію і впроваджував кращі сорти місцевих рослин на поля.
Маючи схильність до дослідництва М.М. Гришко уважно стежив за ходом
розвитку генетичних досліджень як в Україні, так і за кордоном, вносячи певні
корективи в свою наукову роботу. Багато уваги приділяв вирощуванню нової
олійної рослини – кользи або ярого ріпаку, яка потрапила в Україну з Німеччини
і залишалась основною олійною культурою, займаючи досить значні площі в
Російської імперії [5, арк. 13–14]. Серед посівів виділяв кращі, забирав чисті
лінії, проводив гібридизацію і дослідив, що кольза (ярий ріпак) успішно
культивується як страхова культура, а при забезпеченні ранніх строків сівби
розкриває генетичний потенціал урожайності.
З’ясовано, що М. М. Гришко популяризував культуру персика. Після
німецько-радянської війни вони разом із М.Ф. Кащенком відібрали з 4-го
покоління 10 сортів персика, а у 1949 р. Ботанічний сад передав до державних
плодорозсадників уже 54 тисячі вічок кращих сортів персика та 3500 саджанців
для закладання садів у колгоспах, опрацювавши новий метод вегетативного
розмноження персика – черенкуванням [6]. Для поширення у насадженнях
українського Полісся за участю вченого проводились дослідження із
сортовивчення та селекції винограду, кизилу, абрикосу та айви.
На підставі прямого експерименту з колекцій Ботанічного саду під
керівництвом директора було виділено та передано виробництву багато
технічних, харчових і кормових рослин, що добре розвивались в природніх
умовах України [7, арк. 27]. Наприклад, успішно закінчились досліди із введення
в культуру майорану-пряної, як культури для засолення у консервній та
ковбасній технологіях харчової промисловості. Шляхом пересіву, гібридизації та
відбору одержано ранньостиглий сорт майорану і запропоновано його
використовувати у парфумерії та медицині. Досліджено біологію та засоби
культури високотанідної рослини – скумпії, яка широко застосовується у
шкіряній промисловості (зараз нубук). Важливими є досліди з введення в
культуру дагуси, батату, чуфи та нової зернофуражної рослини для
водоплаваючої птиці і риби – евкомії (батьківщина Китай), в листі і корі якої є
гута, що широко використовується у різних галузях промисловості [8, арк. 8].
Методом наукового аналізу, визначено, що наукова спадщина М.М. Гришка
налічує близько 150 друкованих праць. За його редакцією видано величезну
кількість наукових збірників і монографій, які присвячені вивченню історії
інтродукції й акліматизації рослин, біології, сортименту та агротехніці окремих
нових і малопоширених культур. Все це свідчить про великий внесок Миколи
Миколайовича у збагачення дикорослої та культурної флори України новими
корисними рослинами.
Як пише біограф Л. О. Коханова, «характерна риса наукової діяльності
М.М. Гришка – з початку і до останніх років життя – це поєднання наукових
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пошуків в інтересах практики народного господарства країни, її гордості і
процвітання» [9, арк. 6].
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СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ЗАСАД
АМПЕЛОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Малащук О.С.
Національна сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Вивчення і описування сортів винограду було розпочато ще на початку
періоду нашої ери. В роботах древньогрецьких і давньоримських вчених
(Теофраст – 375–29 рр. до н. е., Вергілій – 191–70 рр. до н. е., Колумелла – I ст.
н.е., Пліній – 23–70 рр. н.е., Кассіан Басс – X ст. н.е.) згадувались назви великої
кількості сортів винограду. Ці перші роботи зазвичай обмежувались переліком
сортів, а в окремих випадках і короткою її характеристикою.
Починаючи з ХV ст., з’являється вже ціла серія робіт такого характеру
різних авторів. До таких робіт можна віднести праці П. Крещенціо (1471),
Агостино-Галло (1550), Олівьє де Серра (1600) та ін. [5, с. 484].
Поняття «ампелографія» було вперше введено в науковий обіг в 1661 р.
польським ученим Ф.Я. Саксом, який написав книгу під цією назвою –
змістовному на той час дослідженню про виноград. Необхідність
ампелографічних робіт того часу була зумовлена насамперед тим, що при
відомій великій кількості сортів виникала надзвичайно велика плутанина у їх
назвах.
Велику роль у розвитку ампелографічних досліджень відіграли закладені
колекції виноградників (місце, де висаджувались сорти, зібраних із різних місць
земної кулі) у багатьох країнах світу. На створених колекціях проводилась
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робота з вивчення сортів, результати якої публікувались у вигляді каталогів
сортів винограду і книг з ампелографії. Найбільш цінний опис колекцій зробив
Одар (1841). Штольц (1852), Мендола (1868), Ровазенда (1877), Оберлен (1886)
та інші. Проте, створення колекцій, ще не вирішувало поставлених завдань.
Потрібно було розробити наукові основи проведення ампелографічних робіт на
цих колекціях [3, с. 51].
Наукові основи сучасної ампелографії заклав Клементе (1806) у творі
«Досвід вивчення сортів винограду, що ростуть в Андалузії». Ця робота
дозволила об’єднати об’єкт і мету досліджень в єдине ціле. З цього часу
ампелографи всього світу почали працювати за однією зрозумілою для всіх
схемою.
У 1873 р. була створена «Міжнародна ампелографічна комісія» із
представників Франції, Італії, Росії, Австрії, Пруссії, Угорщини, Швейцарії,
Греції та ін. Основним завданням цієї комісії було удосконалення методики
ампелографічних досліджень та координація цих робіт у різних країнах. За
результатами роботи комісії вийшло в світ видання «Словник сортів винограду»
(1876), в який ввійшли назви 228 сортів і 1500 синонімів, також були розроблені
інструкція для опису сортів і «Інтернаціональний формуляр опису сортів».
Комісія опубліковувала звіти про роботу у виданні «Ампелографічний
бюлетень», а також давала пропозиції щодо організації та методики
ампелографічних досліджень для розгляду їх на Міжнародних конгресах з
виноградарства і виноробства [5, с. 487].
Підсумки роботи ампелографів були підведені в капітальній праці
«Ампелографія» Віаля та Вермореля (1901–1910). Ця робота, на відміну від
попередніх, які мали районне значення, була складена на основі опису сортів,
зробленого за єдиною наперед складеною методикою. В її створенні приймали
участь більше 30 кореспондентів, які прислали свої матеріали із різних держав,
зокрема зі сторони Російської імперії – консультант Міністерства землеробства
В.Є. Таїров, комісіонер-представник закордонних розсадників Тьєбо і винороб
удільного відомства Барберон.
Ампелографія Віаля і Вермореля складається із загального першого тому і
п’яти окремих томів, які містять опис 500 сортів винограду за матеріалами, що
отримані з різних районів їх культури, а також сьомого довідкового тому, в якому
приведено більше 25000 назв і синонімів сортів винограду, а також подана їх
бібліографія. На жаль, у ній відсутні достатньо повні дані з агробіологічної та
господарсько-технологічної характеристики описаних сортів.
У цій праці описано 9 сортів культивованих на території Російської імперії,
в довідковому томі приведено короткі відомості про 740 сортів в Росії. Не можна
не відмітити участі в цій роботі В.Є. Таїрова. У ІІІ і VІ томах автором подано
детальний опис (з додатками) сортів винограду: єреванського – Харджі та
кахетинського – Мцвані та Сапераві та в VІІ томі – коротка характеристика всіх
важливих сортів, які розводились у всіх виноробних районах колишньої
Російської імперії [4, с. 28].
У Росії перший опис сортів винограду з деякими елементами
ампелографічного аналізу приведено в роботі академіка Палласа (1802)
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«Описание виноградных садов в Астраханской губернии», в якій автор описав
16 найбільш розповсюджених сортів винограду з деякими елементами
ампелографічного аналізу. Крім того, він заклав першу російську колекцію
сортів винограду в Судацькому училищі виноробства.
Все частіше стали появлятись у друці описи місцевих сортів винограду як
окремими виданнями, так і статтями в періодичних виданнях чи главами в
працях з виноградарства і виноробства. В 1832 р. вийшла у світ робота
П.І. Кепена «Про виноробство і виноградарство в Росії», в якій було
перераховано 196 сортів винограду, які культивувались в Росії. Робота була
написана за літературними джерелами з повторенням всіх помилок, допущених
минулими авторами, в назвах і визначеннях сортів. Тому значущість цієї роботи
невелика.
Більш цінними роботами є роботи О. Боде і Коленаті. Олександр Боде склав
перше в Росії керівництво з виноградарства і виноробства «Руководство к
виноградному садоводству и виноделию в южных губерниях России» (1833) [1],
яке було видано у вигляді додатку до «Трудов Императорского Вольного
Экономического общества». В цьому керівництві було описано 25 винних і
7 столових сортів винограду для Криму за різними ознаками.
Оригінальною ампелографічною роботою була праця Фрідріха Коленаті
(1846), яка включала дослідження з питань про походження культурного
винограду, його класифікації і опис місцевих сортів Закавказзя. Коленаті описав
і розділив на групи за різними ознаками 48 грузинських і азербайджанських
сортів. Але його класифікація в подальшому не отримала визнання, оскільки
була дуже громіздкою і базувалась лише на морфологічних ознаках. Тим не
менше, це було перше оригінальне ампелографічне дослідження місцевих
маловивчених сортів [5, с. 489].
Друга половина ХІХ ст. характеризувалася помітним спадом проведення
ампелографічних досліджень. За цей період часу в російській спеціальній
літературі не було опубліковано жодного ампелографічного дослідження, хоча
роботи з вивчення сортів винограду продовжувались і в цей період, особливо в
Нікітському ботанічному саду і на Магарачській колекції сортів винограду.
Лише в останнє десятиліття ХІХ ст. цікавість до культури винограду та до
вивчення сортів, зокрема, значно зросла. Це було зумовлено тим, що
виноградарство і виноробство почали відігравати значну роль у економіці
країни.
Своєрідною енциклопедією виноградарства і виноробства є п’ятитомна
праця М. Балласа «Виноробство в Росії» (1895–1903 рр.), яка включала великі
відомості про виноградний сортимент Росії.
Велику роль у розвитку ампелографії відіграли «Вісник виноробства» (з
1892 р.) і «Збірник зведень з виноградарства і виноробства на Кавказі» (з 1894 по
1901 рр.). Крім того, Кавказький філоксерний комітет видає два випуски
«Матеріали для ампелографії Кавказу» і «Закавказькі сорти винограду», в яких
було детально описано 33 сорти.
На початку ХХ ст. ампелографічна дослідження в Російській імперії значно
активізуються. Цьому сприяла опублікована праця «Ампелографія Криму»
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академіка С.І. Коржинського, яка була видана двічі, вперше книгою у 1904 р., і
вдруге – у «Працях Бюро з прикладної ботаніки» у 1910 р., з примітками і
доповненнями редакції [2]. Коржинський виявив теоретичне і практичне
значення описування всіх сортів, що є в культурі винограду, подав правильну
методику опису і встановлення єдиної певної термінології, яка ввійшла в
практику подальших досліджень. У його праці було описано 112 сортів, в т. ч.
20 аборигенних і приведений чинник (ключ), який дозволяв орієнтуватись в
описі сортименту.
Після видання «Ампелографії» Коржинського з’явилась ціла низка значних
ампелографічних праць, що доповнювали її. До них слід віднести працю
Пачеського, який опублікував результати досліджень по дикому винограду
Придніпров’я і Придністров’я в статті «Дикий херсонський виноград» (1912). У
1907–1913 рр. А.М. Фролов-Багрєєв провів аналітичне дослідження сусел більш
ніж 200 сортів магарацького сортименту і отримав цінний науковий та
практичний матеріал [6]. У дослідженнях Простосердова і написаній праці
«Виноградарство і виноробство Донської області» (1915) подано аналіз
походження Донського винограду і описані донські сорти. В роботі
Вісніовського «Ампелографічний опис головних сортів винограду Єриванської
губерії» (1911) детально описано 30 сортів культивованих у Вірменії.
Вивченням сортименту винограду в Бессарабії займався вчений зоолог
О.Ф. Стуарт. Він був ініціатором видавництва і редактором «Виноградарства
Бендерського повіту Бессарабської губернії» (1915), «Праць комісії для вивчення
прямих виробничників винограду, вибраною нарадою представників комітеті
виноградарства і виноробства Бессарабської губернії, створеною Бессарабською
земською управою 9.07.1914 р.» (1916). Його перу належить стаття «З питання
про вивчення ампелографії Бессарабії», опублікована в «Працях з’їзду
виноградарів-виноробів і плодоводів в Кишиневі» (1908). У ній Стуарт описує
сортимент, який склався в Бессарабії. Для того, щоб розібратися в місцевих
сортах пропонує закласти сортові колекції винограду та скласти опис найбільш
розповсюджених, або які можуть бути рекомендованими, бессарабських сортів.
Сортових колекцій на території Бессарабії в дореволюційний період було
три. Це колекція, закладена в 1832 р. К.І. Тарданом поблизу Акерману. Тут було
висаджено 245 сортів, отриманих із Магарача і 85 місцевих сортів. У
Бессарабському училищі виноробства (м. Кишинів, 1849), за ініціативою
директора училища А. Денкінга була закладена колекція, так названий
виноградний розсадник із 200 сортів, також отриманих із Магарача. І третя
колекція, «французька», була закладена в Кишеневі при Костюженському
дослідно-показавому саду в 1909–1910 рр. сортами, переважно завезеними
безпосередньо із Франції [4, с. 21].
Отже, становлення наукових засад ампелографії базується на працях вчених
провідних виноградарських країн світу: Ф.Я. Сакса, Розьє, Клементе, Віаля,
Вермоля та ін. Результатом їх роботи стала публікація низки каталогів сортів
винограду та ампелографій. Серед відомих науковців-виноградарів, які активно
займались ампелографічними дослідженнями на території Російської імперії в
ХІХ – на початку ХХ ст.ст. були: Паллас, Кепен, Боде, Коленаті, Баллас, Таїров,
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Коржинський, Фролов-Багрєєв, Вісніовський, Пачеський, Простосердов та інші.
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ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ БОРГГАРДТ (1880–1937) – ФУНДАТОР
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРОТИ САЖКИ
Мамрай В.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У 20-х роках ХХ ст., в Україні, в Катеринославі працював видатний вчений
Олександр Іванович Борггардт (1880–1937), роботи якого з фітопатології
залишили нові віхи в науці.
О.І. Борггардт у 1905 р. закінчив Бернський університет (Швейцарія), де
слухав лекції з фітопатології і мікології у видатного міколога Едуарда Фішера.
Після повернення в Росію А.І. Борггардт працював в якості асистента
агрономічної лабораторії Новоросійського університету, якою керував відомий
ботанік і ґрунтознавець О.І. Набоких. При університеті молодий вчений вивчав
інтрамолекулярне дихання у цвілевих грибів і розробив метод вирощування в
культурі сірководних окислюючих бактерій. У 1911 р. О.І. Борггардт
повертається в лабораторію Е. Фішера при Бернському університеті і працює в
ній 2 роки. Тут він захистив дисертацію на тему «Про бактерії, що утворюють
плівки», за яку йому було присуджено ступінь доктора філософії. У 1913 р.
учений знову повертається в Росію і працює протягом року при Харківській
губернській земській управі як фітопатолог. У цей період його цікавлять
причини поширення епіфітотій різних захворювань. Упродовж 1914–1930 рр.
О.І. Борггардт
очолює
відділ
фітопатології
Катеринославської
сільськогосподарської дослідної станції (нині – Синельниківська селекційнодослідна станція Дніпропетровської області). Одночасно він веде педагогічну
роботу в Криворізькому сільськогосподарському інституті в якості професора. У
цей період О.І. Борггардт, крім вивчення окремих захворювань (фітофтороз
картоплі, хвороби соняшнику, хвороби буряку, а також різноманітні сажкові
захворювання), ставить перед собою завдання розробити не окремі прийоми
боротьби, а цілу систему протисажкових заходів.
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Вчення про взаємозв’язок хворої рослини зі збудником хвороби та умовами
існування, прийняте українськими фітопатологами з 1923 р, відразу розширило
рамки практичного використання результатів цих досліджень. У своїх роботах
О.І. Борггардт виходив із теоретичного висновку, ним же запропонованого, що
фізіологічний стан рослини в залежності від умов проростання часто є головним
чинником, що визначає можливість інфекції. Звідси і важливе практичне
висновок, що умови вирощування рослин мають першорядне значення, а заходи
боротьби зі збудником є допоміжними. Це і призвело до думки про необхідність
створення системи, яка охоплювала б усі сторони хворобливого процесу в
рослин.
Перша система заходів з боротьби із сажкою після широкого обговорення із
боку фахівців-фітопатологів була прийнята і затверджена НКЗ СРСР. Основні її
положення опубліковані О.І. Борггардтом у роботі «Основи побудови системи
заходів по ліквідації сажки в зерновому виробництві СРСР». У цей же період
часу Олександр Іванович наполегливо працює над питанням заміни сухими
препаратами (яких в той час ще не було) громіздкого і незручного в умовах
виробництва протруєння насіння зернових культур в розчинах мідного купоросу
або формаліну. В результаті розробки цього питання ним запропонований сухий
препарат, який отримав назву препарату АБ, що означало при розшифруванні –
початкові літери імені та прізвища автора російською мовою. Початком
препарату є основна вуглекисла мідь. Широке застосування цього препарату в
великих масштабах в 1927–1928 рр. в сільськогосподарському виробництві
зберігало значну частину врожаю зерна, яке гинуло в результаті розвитку в
посівах сажки. У 1930 р НКЗ СРСР преміював вченого за розробку ефективної
проти сажки пшениці препарату АБ. З метою виробничого застосування
зазначеного препарату талановитий вчений сконструював також і машину, що
отримала назву АБ-2, що дозволяє механізувати процес сухого протруювання
зерна. Ця машина тривалий час була основною при протруєнні зерна в колгоспах
і радгоспах і лише згодом, у міру розвитку техніки, її витіснили більш досконалі
конструкції. Вже посмертно в 1937 р автор був премійований ВАСГНІЛ за
розробку машини АБ-2. У 1930 р О.І. Борггардт був запрошений завідувати
відділом фітопатології Українського науково-дослідного інституту плодових і
ягідних культур в Києві. Тут О.І. Борггардт пропрацював три роки і значно
поповнив свої попередні дослідження хвороб плодових культур (роботи по
вивченню молочного блиску листя у яблуні і про підмерзання крони плодових
дерев).
З 1934 р. і до кінця життя вчений завідував відділом фітопатології
Українського науково-дослідного інституту зернового господарства в
Дніпропетровську. Педагогічну діяльність він також не залишав і читав курс
фітопатології в Дніпропетровському університеті. У 1936 р. йому було
присуджено ступінь доктора сільськогосподарських наук без захисту дисертації.
Ним опубліковано понад 40 робіт.
У своїх наукових працях він вважав за необхідне зосередити увагу на
поширенні серед населення відомостей про паразитичні хвороби рослин і
пропаганду методів боротьби з ними, друкував також популярні твори, доступні
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для широкого загалу. Прикладом таких праць є брошура «Головня», де в
доступній формі описано різні види сажки та рослини, які вона уражує, наведено
практичні рекомендації для захисту та попередження хвороби.
Будучи високоосвіченим і ерудованим вченим, О.І. Борггардт є автором
робіт, що дають теоретичне обґрунтування принципово важливих питань
фітопатології. Зокрема, науковець висунув теоретичні положення про роль
енергії росту в прояві стійкості зернових культур до сажки. Правда, ці положення
з точки зору сучасної біологічної науки не можуть бути прийняті беззастережно
через низку методологічних помилок. Експериментальні ж матеріали і
спостереження, на підставі яких зроблено висновки, заслуговують найпильнішої
уваги вчених.
Після переходу в 1930 р. О.І. Борггардт до Києва відділ фітопатології
Дніпропетровського
інституту
зернового
господарства
поповнився
співробітниками
відділу
фітопатології
Харківської
обласної
сільськогосподарської дослідної станції (ХОС-ХОС) у зв’язку з її реорганізацією
та відкриттям в Харкові Українського науково-дослідного інституту захисту
рослин (УНІЗР).
Отже, Олександр Іванович зробив суттєвий внесок опрацювавши систему
заходів боротьби з сажкою хлібних злаків, яка стала фундаментом для розробки
системи захисту інших сільськогосподарських культур (тютюну, льону,
бавовнику, буряків, плодових, ягідних) від хвороб.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧИЙ ВНЕСОК ДОКТОРА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК В.О. БРЕСЛАВЦЯ (1937–2018)
У РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Мельник В.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Віталій Олексійович Бреславець народився 3 жовтня 1937 р. у м. Валки
Харківської області. Після закінчення у 1960 р. Харківського зоотехнічного
інституту працював зоотехніком у радгоспі «Провальський» Свердловського
району Луганської області, а з 1961 р. – головним зоотехніком радгоспу «40 років
Жовтня» Зміївського району Харківської області. У 1963 р. вступив до
аспірантури при Українському науково-дослідному інституті птахівництва. У
червні 1969 р. під керівництвом доктора сільськогосподарських наук Андрія
Ульяновича Биховця у спеціалізованій вченій раді Харківського
зооветеринарного інституту захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив
віку курей-несучок на деякі фізико-хімічні властивості яєць, життєздатність та
інтенсивність обміну речовин у ембріонів». У 1969 р. одержав диплом кандидата
біологічних наук, а в 1976 р. – старшого наукового співробітника за
спеціальністю «Гістологія та ембріологія». У травні 1997 р. в Інституті
тваринництва УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Наукове
обґрунтування вимог до продукції птахівництва та методів контролю її якості»,
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здобувши вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук. Вчене звання
професора отримав у 2000 р.
Із 1966 р. в Інституті птахівництва перебував на посадах старшого
наукового співробітника, завідувача лабораторії стандартизації і якості
продукції, завідувача відділу репродукції птиці, з 1993 р. – завідувач лабораторії
інкубації яєць сільськогосподарської птиці. У 1975 р. працював на Кубі на посаді
професора департаменту рептилій і птиці Центру національних досліджень, де
займався підготовкою наукових кадрів.
У 1978 р. закінчив Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації керівних
та інженерно-технічних працівників в галузі стандартизації якості продукції і
метрології, а в 1983-му р. – Вищі державні курси підвищення кваліфікації
керівних інженерно-технічних працівників і наукових працівників із питань
патентоведення. Наукову роботу Віталій Олексійович поєднував з педагогічною
діяльністю: лектор школи підвищення кваліфікації та професор кафедри
тваринництва Харківської державної зооветеринарної академії (ХДЗВА).
Загалом же упродовж 1966–2003 рр. працював в Українському науководослідному інституті птахівництва, який був перейменований в Інститут
птахівництва Української академії аграрних наук (1992), а з 2003 р.  головним
науковим співробітником Національного наукового центру «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (ННЦ «ІЕКВМ).
В.О. Бреславцем опубліковано понад 200 робіт, з них біля 160 – наукового
та навчально-методичного характеру. Під його керівництвом і за його участю
розроблено та впроваджено у виробництво понад 40 стандартів та технологічних
інструкцій, він має 4 авторські свідоцтва і 6 патентів України. Наукові праці,
методичні рекомендації, стандарти, технологічні інструкції Віталія
Олексійовича широко використовують у виробництві та навчальному процесі як
у нашій країні, так і в країнах ближнього та далекого зарубіжжя.
Більшість розробок впроваджено у виробництво та дають високий
економічний ефект. Ним розроблено систему управління інкубаторами, яку
обладнано автоматичними регуляторами мікрокліматичних умов (має понад 140
програм). Її можна встановити на шафі інкубатора будь-якого типу. Вона надає
можливість отримувати високі показники виводимості яєць та якості виведеного
молодняку, поліпшити умови праці обслуговуючого персоналу. Крім того, ця
система відкриває можливості не лише ефективно реанімувати старий парк
інкубаторів, але й започаткувати основи проектування і виробництва
конкурентоспроможних на світовому ринку інкубаторів нового покоління.
Наукову роботу В.О. Бреславець поєднував з педагогічною на посаді
лектора школи підвищення кваліфікації та професора кафедри дрібного
тваринництва Харківського зооветеринарного інституту за сумісництвом.
З Віталієм Олексійовичем мені доводилось часто зустрічатись і слухати
його наукові доповіді на різних конференціях і в тому числі на Українських
конференціях з птахівництва з міжнародною участю, які проводили в Україні під
егідою Всесвітньої наукової асоціації птахівництва у м. Алушта (АР Крим).
Багато результатів одержаних наукових досліджень ним було опубліковано в
фаховому науково-виробничому журналі «Сучасне птахівництво». Виконуючи
170

обов’язки заступника головного редактора цього журналу, мені доводилось
часто обговорювати з Віталієм Олексійовичем проблеми щодо інкубування яєць,
їх передінкубаційної обробки, режимів інкубації, характеристики інкубаторів
різних типів і одержувати його консультацію як у максимально доступній для
сприйняття формі викласти той чи інший науковий матеріал щодо проблем
інкубації яєць птиці, який так потрібен птахівникам, працюючим в умовах
виробництва.
В останні роки (2016–2018), разом із співавторами (Гавриленко Костянтин
Миколайович, кандидат технічних наук, ХДЗВА; Цехмістро Роман Іванович,
доктор сільськогосподарських наук, ННЦ «ІЕКВМ»; Стегній Борис
Тимофійович, доктор ветеринарних наук, директор ННЦ «ІЕКВМ») працював
над розробкою автоматичної індикації нежиттєздатних та життєздатних зародків
у період інкубації яєць сільськогосподарської птиці. Це розробка сучасної
вітчизняної системи (пристрою) встановлення фізіологічного стану зародків
інкубаційних яєць сільськогосподарської птиці з використанням тепловізорного
метода, створення ефективних алгоритмів розпізнавання живих і неживих
зародків та автоматичного їх визначення, інтеграція до системи Inovoject, яка є
найбільш послідовним і ефективним засобом захисту птиці від захворювань.
Роботи з приводу розробки приладів щодо автоматизації процесів вилучення
яєць із загиблими зародками та inоvо вакцинації за кордоном ведуться в
закритому режимі та публікацій не існує. Отже, створений пристрій дозволяє
значно підвищити ефективність праці, рівень виробництва та його якість,
зменшити затрати ручної праці, покращити екологічний стан середовища, а
також надає можливість у подальшому застосувати Inovoject системи як
промислового стандарту і збільшити експортні можливості України.
Підготував 5 кандидатів наук. Так, зокрема, під його керівництвом у 1996 р.
кандидатську дисертацію захистив В.О. Кучмістов («Вплив температурного
режиму інкубації на ембріональний розвиток та виводимість яєць гусей»), у
1997-му р. – Н.О. Прокудіна («Морфо-функцінальні зміни у ембріогістогенезі та
ранньому онтогенезі при надлишковому вживанні курми ретинолу та αтокоферолу»), а у 2008-му р. – Н.В. Шоміна («Удосконалення технології
інкубації яєць курей шляхом підвищення газо- та вологопроникненості
шкаралупи»). Його учні і наразі продовжують свою наукову діяльність у напрямі
удосконалення технологій інкубації яєць та впливу різних чинників на
ембріональний розвиток птиці різних видів тощо.
В.О. Бреславець є ветераном праці. У 1986 р. його нагородили медаллю
«Ветеран труда». Він також відзначений почесними грамотами, зокрема:
 Міністерства агропромислового комплексу України за творчий внесок у
науково-методичне забезпечення навчального процесу, активну участь у
конкурсі-огляді науково-методичної документації навчальних закладів
післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК України за 1997 р.
 Харківської обласної ради за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток
агропромислового виробництва Харківської області, активну громадську
діяльність та з нагоди 85-річчя від дня заснування Національного наукового
центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (2008);
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 Державного комітету ветеринарної медицини України за багаторічну
сумлінну працю в галузі ветеринарної медицини, впровадження наукових
досягнень у виробництво засобів захисту тварин та з нагоди 80-річчя створення
Національної академії аграрних наук України (2011);
 асоціації «Союз птахівників України»  за високі досягнення та вагомий
внесок у розвиток птахівничої галузі та з нагоди 50-річчя промислового
птахівництва в Україні (2014) та іншими.
Також рішенням президії Української академії аграрних наук він
нагороджений почесною відзнакою (№ 14 від 21 вересня 2007 р.).
Неочікувано для всіх Віталій Олексійович пішов із життя 27 жовтня 2018 р.
Однак залишились його учні, послідовники і колеги, які продовжують справу
вчителя.
Таким чином, дослідження науково-практичної, винахідницької, і
організаційно-громадської
діяльності
доктора
сільськогосподарських,
професора В.О. Бреславця свідчать про вагомий внесок ученого у розвиток
птахівництва і не лише в Україні. Основні наукові розробки вченого
спрямовувалися на вдосконалення вітчизняних систем інкубації птиці,
дозволили отримувати високі показники виводимості яєць та якості виведеного
молодняку, поліпшити умови праці обслуговуючого персоналу, покращити
екологічний стан середовища, започаткувати основи проектування і
виробництва конкурентоспроможних на світовому ринку інкубаторів нового
покоління.
СЕЛЕКЦІОНЕР ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ РО:
(до 135-річчя від дня народження)
Михайлова Н.В.
Уманський національний університет садівництва (м. Умань)
Осінь 2018 р. – ювілейна для відомого селекціонера, професора Льва
Михайловича Ро (Роо, Roh). народився 20 жовтня 1883 р. у Новосаратівській
німецькій колонії Петербургської губернії. За даними центрального
статистичного комітету на той час: «Новосаратовка – село бывшее колонистов
при реке Неве, дворов 120, жителей 1038; волостное правление (до уездного
города 16 верст), церковь лютеранская, школа, 3 лавки, трактир».
Лев був позашлюбним сином мешканки Новосаратівської колонії СусаниЮліани Ро. Хоча мати була за віросповіданням лютеранкою, сина хрестила у
православній Знаменській церкві Петербурга. Хрещеним батьком маленького
Льва став селянин з с. Висока Гора Псковської губернії Михайло Матвєєв. Тож
Михайловичем Л.М. Ро став по хрещеному.
Навчався Лев Ро в Новосаратівській школі. Вільно володів німецькою,
російською, французькою мовами. У 1899 р. вступив до Пензенського училища
садівництва. Його наставниками були знані садівники В.П. Храповицький,
А.І. Журавський, М.Є. Бардін. Допитливий учень Пензенського училища
садівництва проходив практику у Стрельнінських оранжереях Петербурга.
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Керував практикою Льва Ро головний садівничий оранжерей В.І. Степанов.
Диплом Пензенського училища Лев Михайлович отримав у 1903 р. і був
направлений на стажування до Німеччини. Знання і досвід отримані у приватній
школі Миколи Гоше (Штудгард), у Гейзенгеймському королівському училищі
садівництва і виноградарства та Проскауській землеробській академії згодом
стануть основою авторитету серед садівників батьківщини. З вересня 1903 р. до
березня 1904 р. Лев Ро проходив практику у розсаднику Піньє Гендона
(Франція).
У квітні–жовтні 1905 р. Ро слухав курс лекцій з організації садового
господарства, рослинництва, квітникарства, дендрології, систематики рослин,
ландшафтного мистецтва, а також фізики, хімії, фітопатології, ентомології у
знаменитому Проскаутському інституті. У жовтні 1905 р. Лев Михайлович
повертається в Петербург. На деякий час його приймає родина Арнольда Регеля,
автора відомого видання «Изящное садоводство и художественные сады.
Историко-дидактический очерк».
16 лютого 1906 р. Лев Михайлович Ро отримує призначення на посаду
помічника викладача садівництва в Уманському середньому училищі
садівництва і землеробства. Згодом він за сумісництвом стане помічником
завідувача Царициним садом. На той час його наставником буде Антон
Вільгельмович Петцельд.
З травня 1909 р. Л.М. Ро працює на посаді садівника Туркестанської
сільськогосподарської станції. Починається новий етап в житті Лева
Михайловича. Він працює під керівництвом науковця європейського ґатунку,
директора Туркестанської сільськогосподарської станції, професора Ріхарда
Ріхардовича Шредера. Ро брав активну участь у підготовці експозиції
Туркестанської
сільськогосподарської
станції
у
ювілейній
сільськогосподарській виставці, яка проходила у Ташкенті з 13 вересня по
22 жовтня 1909 р. і була присвячена 25-річчю Туркестанського
сільськогосподарського товариства. За дорученням Р.Р. Шредера готував до
самостійної роботи відділ плодівництва Туркестанської сільськогосподарської
станції. У 1910 р. підготував і транспортував до Петербурга експонати
новоствореного відділу для участі у виставці плодівництва. Під його
керівництвом був закладений на станції плодовий сад, маточний сад, розсадник.
Лев Михайлович брав активну участь створені відділів по переробці плодів і
виноробству.
20 листопада 1910 р. Лев Михайлович Ро звільняється за власним бажанням
і залишає Туркестанську сільськогосподарську станцію. Він вирішує перейти на
викладацьку роботу. Уже 1 грудня 1910 р. Лев Михайлович починає читати
ботаніку, ентомологію, декоративне садівництво, плодівництво, технічну
переробку продукції садівництва та городництва у Бобрицькій нижчий школі
садівництва та городництва. Цей навчальний заклад знаходився в с. Бобриця
Канівського повіту Київської губернії і був заснований на основі положення про
сільськогосподарську освіту (26 травня 1904 р.) і відкритий 1 січня 1909 р.
У 1911 р. побачила світ книга Л.М. Ро «Руководство къ оцънкъ и учету
доходности культуры плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ по д-ру
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Кристу и Е.Юнге / подъ редакціей и съ примъчаніями В.В. Пашкевича», яка мала
велике значення у практиці та економіці садівничої справи. У передмові автор і
редактор написали: «…въ русской садовой литературъ этотъ вопросъ до сих поръ
почти совершенно неразсматривался и на русскомъ языкъ нътъ никакихъ
руководствъ подобнаго рода, между тъмъ какъ запросы на подобнаго рода
литературу все усиливаются и потребность въ руководствахъ возрастаетъ.
Новый методъ оцънки нашелъ себе въ Германіи большое сочувствіе и быстро
вытъсняетъ всъ прежніе несовершенные способы».
1912 р. був багатим на визначні події у житті вченого. Лев Михайлович
переїжджає до Полтави – це пов’язане із змінами в особистому житті. 11 січня
1912 р. відбулось вінчання Лева Михайловича Ро і Марії Іванівни Цишевської.
29 вересня 1912 р. у подружжя РО народилась дочка Віра.
Л.М. Ро починає викладацьку діяльність у Полтавському училищі
садівництва. Читає плодівництво. За сприяння Ро готувались експонати
Полтавського училища, які представляли навчальний заклад на 8-й
Петербурзькій виставці-ярмарку з 29 вересня по 14 жовтня 1912 р. 14 листопада
1912 р. на засіданні педагогічної ради Лев Михайлович доповідає про
організацію плодового розсадника. Доповідь була затверджена, згодом втілена у
життя.
Достеменно не відомо як пережила родина Ро жовтневий переворот,
громадянську війну… Яскравим періодом у житті Лева Михайловича стане
Мліївська садово-городня досвідна станція. У 1924 р. Ро отримає посаду
завідувача відділу плодівництва. Це був перший в Україні дослідницький заклад,
створений на базі помологічного розсадника Л.П. Симиренка. Мліївська садовогородня досвідна станція починає свій відлік 25 листопада 1925 р. Але це було
продовження справи Лева Платоновича Симиренка, розпочатої 1887 р. у Мліїві.
Справу батька продовжив перший директор станції Володимир Львович
Симиренко. Разом з ним до цієї справи долучились В.П. Попов, який очолив
відділ сільськогосподарської метеорології, Н.А. Гроссгейм відділ ентомології.
Першим завідувачем відділу плодівництва був Макс Миколайович Грюнер,
який у 1927 р. був призначений завідувачем кафедри генетики і селекції, а згодом
– кафедри плодівництва Уманського плодово-ягідного інституту. Але першу
програму (1923) відділу плодівництва Мліївської садово-городньої досвідної
станції розробили Макс Миколайович Грюнер і Володимир Львович Симиренко.
У подальшому цю програму вдосконалював Лев Михайлович Ро. У 1928 р. за
його редакцією виходить «Программа отдела плодоводства Млеевской Опытной
Станции», яка була затверджена радою Мліївської дослідної станції і Київською
обласною радою з дослідної справи. У вихідних даних видання зазначено, що
«Бібліографічний опис та шифри для бібліотечних каталогів на цю книгу
вміщено в «Літописі Українського Друку» та «Картковому репертуарі
Української Книжкової Палати». Читати програму одне задоволення навіть
нефахівцеві: «Плодоводство на Украине весьма давнего происхождения;
население отличается врожденной любовью к саду и пейзаж украинских сел и
хуторов выгодно отличается от русских сел своим обилием древесной
растительности и плодовых деревьев; особенно в этом отношении выделяются
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села, расположенные в долинах, в которых сплошь да рядом можно встретить
столетнюю яблоню или грушу, поражающие своим мощным развитием и
здоровым видом. По преимуществу занятие садоводством носит усадебный,
побочный характер и играет в бюджете крестьянина второстепенную роль:
плоды и ягоды служат большей частью для домашнего потребления и лишь
избыток таковых вывозится на рынок».
Автор продовжує історично-пізнавальний екскурс: «Промышленный
характер плодоводство начало приобретать сравнительно недавно, в 80–90 гг.,
когда, с улучшением железно-дорожного транспорта, явилась возможность
сбывать большие партии плодов в крупные населенные центры. Промышленные
насаждения в то время стали возникать главным образом у помещиков, при чем,
ввиду существовавшего большого спроса в городах на высокоценные во
вкусовых отношениях плоды, начали садить многочисленные сорта
иностранного происхождения; для удовлетворения большого спроса на
посадочный материал, начали возникать плодовые питомники в разных местах
Украины. При этом техника выведения посадочного материала и ассортименты
были целиком заимствованы из-за границы; владельцами питомников и
служащим административным персоналом в то время являлись почти
исключительно иностранцы: немцы, французы и чехи; писавшиеся в то время
руководства по плодоводству являлись чуть ли недословным переводом
иностранных книг (Дю-Брейля, Гоше, Люкаса и т.д.). Результаты такого
заимствования не замедлили сказаться в скором времени; они выразились в
убыточности садов, вследствие их разносортности, неприспособленности
большинства сортов к климатическим условиям Украины, особенно в северной
и восточной ее части, ряда технических ошибок при закладке садов и
дальнейшем за ними уходе, а также неумению владельцев лично
эксплуатировать урожай».
Далі Л.М. Ро визначає пріоритети: «Программа Отдела Плодоводства
должна включить в себя вопросы следующего характера:
1) Физиологические и биологические вопросы,
2) Помологические вопросы.
3) Сортовыведение.
4) Группа вопросов питомницкой техники.
5) Закладка, воспитание и уход за плодовым садом.
6) Изучение технических свойств плодов, уборка, хранение, транспорт.
7) Изучение ягодных растений».
У 1926–1927 рр. на Мліївській станції був закладений новий плодовий сад.
Продовжувалась праця у новоствореному колекційному саду.
1926 рік відзначений створенням відділу промислового виноробства, який
очолив Михайло Львович Ро. Перші 1700 відер вина отримали цього ж року.
Науково-дослідна робота 1924–1929 рр. прослідковується в працях Л. Ро,
які друкуються у «Працях Мліївської Садово-Городньої Досвідної Станції»:
«Прорастаемость пыльцы различных плодовых деревьев в связи с её
фертильностью (за годы 1925–1928)», «Закладка цветочных почек и их развитие
у плодовых деревьев (за годы 1924–1928)», «Материалы по изучению
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опылителей на развитие плодов и семян у опыляемых сортов. (За годы 1924–
1928)», «Матеріяли з питання про вплив морозів зим 1923–24 та 1927–28 р.р. на
овочеві дерева», «Перекрестное опыление и самоопыление у различных
плодовых деревьев. 1929».
Період роботи на Мліївській станції щедрий на наукові дослідження і
відкриття: створений багатий гібридний фонд плодових культур, який став базою
для виведення нових сортів яблуні – «Августовское», «Млеевское летнее»,
«Украинское», «Слава победителям», «Кальвиль Млеевский», «Млеевская
красавица». А ще чудовий сорт груші «Бергамот Млеевский».
У 1927 р. у харківському видавництві «Радянський селянин» накладом
5000 примірників виходить «підручник про садівників, садово-городні
профшколи та технікуми» Л. Ро «Таксація овочевих дерев, ягідних рослин,
виноградників та городніх культур способом Юнге та Кріста». У передмові автор
пише: «Книжка, що її має перед собою читач, є друге видання моєї роботи,
видрукуваної 1911 р. російською мовою за редакцією і примітками
В.В. Пашкевича під назвою «Руководство к оценке и учету доходности культуры
плодовых деревьев». Коли вийшла ця книжка до неї прихильно поставилися
органи періодичного друку, і дуже зацікавилися садівники, бо потреба в такому
підручнику, де викладено було-б правильну таксаційну методу, була дуже
гостра: в тодішній літературі такого підручника не було зовсім». Редактор
видання Василь Васильович Пашкевич у передмові до «Руководства къ оцънкъ
и учету доходности культуры плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ»
писав: «Вмъстъ съ автормъ увърен, что новый методъ оцънки по Кристу и Юнге
найдет у нас обширное себъ примъненіе и будетъ принятъ съ большимъ или
меньшимъ одобреніемъ со стороны русскихъ плодоводовъ, преподавателей
школъ, г.г. инструкторовъ и спеціалистовъ этой отрасли, коимъ часто
приходится на практикъ имъть дъло съ оцънкой плодовыхъ деревьев; а тъ
оцъночные матеріалы, которые постепенно будутъ ими накоплены, съ теченіем
времени дадуть возможность будущимъ дъятелямъ въ этой области опираться на
болъе или менье обильныя фактическія данныя отечественнаго плодоводства и
на опытъ русскихъ дъятелей». Ця книга користувалась попитом у викладачів та
учнів Уманського училища садівництва, які шукали більш прогресивні шляхи в
науці. Про це свідчать примітки на полях, підкреслені абзаци на виданні, що
зберігається в фондах музейної кімнати Наукової бібліотеки Уманського
національного університету садівництва.
У науковому журналі «Вісник садівництва» № 1 за 1929 р. надрукована
стаття Л.М. Ро «Постановка коллективных опытов по питомнической технике».
З 15 жовтня 1929 р. професор Лев Михайлович Ро викладає у Херсонському
сільськогосподарському інституті, займаючи посаду декана факультету
інтенсивних культур.
У грудні 1930 р. у Києві проходила перша конференція Всесоюзного
інституту плодового і ягідного господарства. Одну з головних доповідей
«Проект плана работ отдела культуры плодовых и ягодных растений ВИПЯХ на
1931 год» підготували Л.М. Ро, В.Г. Сперанський та В.Л. Симиренко. На
конференції були утворені комісії з розвитку плодових культур і таксаційному
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обстеженню садів, до яких долучились відомі науковці Р.Р. Шредер,
М.М. Грюнер, В.Л. Симиренко, Л.М. Ро.
Доля пов’язала професора Лева Михайловича Ро з Полтавським плодовоягідним інститутом (1.10.1931–1.10.1934). Під час перебування у Полтаві Лев
Михайлович друкує у журналі «Плодово-овощное хозяйство № 9, 1932»
дослідження «Выведение кроны у плодовых деревьев».
До полтавського періоду наукової діяльності Лева Михайловича мають
відношення три книги з садівництва: «Хемізація в садівництві», «Осінні роботи
в овочевому саду та ягідниках», «Овочевий розсадник». Ці видання побачили
світ у харківському видавництві «Держсільгоспвидав» у 1933 р.
У вступі до книги «Овочевий розсадник» Ро писав: «Автор вважеє за
потрібне та своєчасне подати вказівки з розсадницької техніки на підставі вже
наявних досягнень, використавши літературні дані, головно ряд журнальних
статтів за останні два-три роки, звіти дослідних станцій і власний досвід на
Мліївській станції в період з 1924 до 1929 року».
Цікаво, що на цих книгах печатки бібліотеки Полтавського плодовоовочевого інституту. Якщо припустити, що праці потрапили до нашої бібліотеки
з рук самого Ро. Можливо, ця печатка підтверджує, що «у 1935–1937 рр. він
викладав спеціальний курс плодівництва в Уманському СГІ». Так написано у
виданні «Уманський державний аграрний університет: історія, сьогодення,
славетні імена. 2009». Але з інших доступних джерел факту другого перебування
Л.М. Ро в Умані, нажаль, немає.
З 16 жовтня 1934 р. Л.М. Ро – викладач Кримського сільськогосподарського
інституту. Родина Лева Михайловича отримує житло на дослідній станції
«Салгірка», біля Сімферополя. Результатом його наукових досліджень у галузі
генетики та селекції плодових культур став практичний посібник «Плодовый
питомник в Крыму» (1938).
Війна між СРСР і Німеччиною змінює долю німецької родини Ро. Наукові
установи підлягають евакуації. З 1 жовтня 1941 р. Лев Михайлович займає
посаду
завідувача
кафедри
тютюнознавства
Азербайджанського
сільськогосподарського інституту. З травня 1942 р. завідує відділенням на
Азербайджанській станції шовківництва.
З жовтня 1942 р. займає посаду вченого секретаря ВНДІ виноробства та
виноградарства «Магарач» (Середньоазіатська філія. Узбекістан.), завідував
секцією плодових культур Середньоазіатської дослідної станції Інституту
рослинництва. З 16 жовтня 1944 р. обіймає посаду завідувача кафедри
плодівництва Ташкентського сільськогосподарського інституту.
Будучи професором Ташкентського сільськогосподарського інституту, у
березні 1951 р. Лев Михайлович Ро отримує Сталінську премію за 1950 рік
другого ступеня за виведення нових сортів яблуні для Української РСР. У жовтні
родина Ро повертається до Криму, оселяється у милій серцю Салгірці біля
Сімферополя. Вчений отримує посаду завідувача кафедри плодівництва
Кримського сільськогосподарського інституту.
Працюючи у Криму з 1934 р., під його керівництвом було створено більше
10 тис. гібридних форм, з яких було виділено 380 перспективних яблунь і груш.
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У 50-х роках у навчальному господарстві Кримського сільськогосподарського
інституту на площі 25 га проводились конкурсні сортовипробування кращих
номерів, виведених Ро. Випробування проходили також на Мелітопольській
дослідній станції, у Молдавській РСР та інших місцях. У цей період з’явилися
нові публікації Ро з питань розсадників і садів у Криму. Л.М. Ро був автором
67 робіт, присвячених проблемам генетики та селекції плодових культур.
Помер Лев Михайлович Ро 14 вересня 1957 р. у Києві.
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО,
ПРОФЕСОРА ІВАНА ПЕТРОВИЧА ЧУЧМІЯ (1934–2004)
Нижник С.В.
Уманський національний університет садівництва (м. Умань)
Цьогоріч виповнюється 85 років від дня народження видатного вченого у
галузі селекції рослин та біотехнології, доктора сільськогосподарських наук,
професора, лауреата Державних премій СРСР, УРСР, премії імені В.Я. Юр’єва
НАН України Івана Петровича Чучмія (1934–2004).
Науково-дослідну діяльність розпочав під керівництвом професора
М. О. Зеленського. У 1964 р. успішно захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата біологічних наук. Після закінчення аспірантури
Іван Петрович за направленням академії прибув до Черкаської обласної
сільськогосподарської дослідної станції, що у с. Холоднянське Смілянського
району (нині Черкаський інститут АПВ УААН), де з 1964 до 1990 р.
пропрацював на посаді завідувача відділу селекції зернових культур. Тут
створив сім’ю, виростив сина й доньку [1].
У 1989 р. Іван Чучмій успішно захищає дисертацію, подану на здобуття
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю
06.01.05 – селекція і насінництво [2].
Особистість науковця визначається, насамперед, його науковим чи творчим
доробком, тими книгами, статтями, патентами, що зафіксували його думки,
здобутки, ідеї, погляди й відкриття. А ще – учнями, які продовжили й розвинули
його справу, а також установами – інститутами, лабораторіями, відділами, які він
створив, журналами та збірниками, які започаткував. Наукова спадщина Івана
Петровича по праву увійшла до скарбниці вітчизняної сільськогосподарської
науки. Це понад 150 наукових працях, у тому числі: монографії, навчальні
посібники.
Пріоритетність та актуальність його наукових розробок підтверджена 42-ма
авторськими свідоцтвами на гібриди кукурудзи, сорти пшениці озимої і ячменю
ярого. Та все ж його найбільші наукові досягнення пов’язані з селекцією
гібридної кукурудзи. Розроблені ним особисто і внаслідок плідної співпраці з
колегами нові методи селекції, інбредні лінії і гібриди кукурудзи нового
покоління експонувалися на виставках Держплану СРСР, ВДНГ СРСР, ВДНГ
УРСР і відзначені багатьма медалями. У колишньому СРСР його сорти і гібриди
вирощувались щорічно на площі 4–6 млн га. До Реєстру сортів рослин України
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на 2001 рік було занесено 23 гетерозисні гібриди кукурудзи, 8 з яких займали
третину всієї посівної площі кукурудзи в Україні [2].
Наукову та педагогічну діяльність професор І.П. Чучмій продовжив у
Уманському державному аграрному університеті (нині – Уманський
національний університет садівництва), де у 1990 р. обирається професором
кафедри генетики, селекції та насінництва, а з 1993 до 2004 рр. очолює цю
кафедру. За його активної участі відкрито аспірантуру й розпочато підготовку
молодих наукових кадрів для селекційної роботи. Водночас він згуртував
потужний колектив талановитих науковців для вирішення актуальних питань
селекції.
Практичні розробки І.П. Чучмія з селекції рослин (після його смерті
20 січня 2004 р.) продовжили учні па послідовники вченого. Крім наукової і
педагогічної праці, захоплювався і літературною роботою. З перших днів
перебування в Умані став дійсним членом Уманського літературного клубу,
керував університетською літературною студією, брав участь у художній
самодіяльності, читав гуморески, співав у хорі. За 1994–2000 рр. в
республіканських, обласних і районних газетах, альманасі «Холодний Яр», та в
антології гумору Черкащини «Перепустка в безсмертя» було опубліковано понад
800 гуморесок, які й дотепер друкуються й озвучуються. Ним було видано три
збірки гуморесок – «Смійтесь, добрі люди!» (1998), «Смішне сьогодення» (2000),
«Усміхнімось, браття!» (2002) та підготував до друку четверту збірку під назвою
«Нудьгувати ніколи» [3].
Поетична творчість Івана Петровича Чучмія вивчається українськими
науковцями і використовується під час написання наукових статей і дисертацій
з філології, що свідчить про визнання його поетичного таланту професіоналамифілологами. За вагомі заслуги у наукових досягненнях пов’язаних з виведенням
нових методів селекцієї гібридної кукурудзи нагороджений значком «Кращий
винахідник сільського господарства СРСР», Орденом Трудового Червоного
прапора (1973) та ювілейними медалями і медаллю «Ветеран праці». За участь в
циклі робіт «Розробка методів експериментального одержання і практичного
використання індукованих мутацій у рослин» присуджена Державна премія
Української РСР в галузі науки і техніки (1982). За розробку методів селекції і
створення ранньостиглих гібридів кукурудзи присуджена Державна премія
СРСР в галузі науки і техніки (1986). Монографія «Генетические основы и
методы селекции скороспелых гибридов кукурузы» (1993) відзначена премією
Президії Академії наук України імені В.Я. Юр’єва [2].
Україна належить до числа країн, що мають значний науковий потенціал.
Сотні імен видатних науковців з України є гордістю світової науки. Cеред
вітчизняних світил, є вчені про яких ми просто зобов’язані знати. Іван Петрович
Чучмій гідно прожив життя, завжди з посмішкою виходив із складних життєвих
ситуацій з високо піднятою головою, і він дійсно залишив про себе слід на землі,
був високоморальною людиною та заслуговує залишатися взірцем для
наступних поколінь.
Джерела та література
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АКАДЕМІК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ ЮР’ЄВ: ЖИТТЯ В НАУЦІ
(до 140-річчя від дня народження)
Ожерельєва В.М.
Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (м. Харків)
У 2019 р. виповнюється 140 років від дня народження та 57 років з дня
смерті видатного вітчизняного вченого в галузі рослинництва, селекції та
генетики академіка В.Я. Юр’єва. В додатку до постанови Верховної Ради
України № 2654-VIII від 18.12.2018 р. «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв
у 2019 році» рекомендовано на державному рівні відзначити і ювілей академіка
В.Я. Юр’єва.
В.Я. Юр’єв прожив надзвичайно яскраве життя у вітчизняній науці. Його
працездатність та цілеспрямованість допомогли пройти шлях від повітового
агронома до всесвітньо відомого вченого-селекціонера, академіка АН УРСР,
двічі Героя Соціалістичної Праці, лауреата Сталінської премії СРСР, почесного
академіка ВАСГНІЛ, заслуженого діяча науки УРСР, професора, доктора
сільськогосподарських наук. Як селекціонер-рослинник та насінник В.Я. Юр’єв
уособлював у собі правонаступність кращих традицій вітчизняної та зарубіжної
науки.
Василь Якович Юр’єв народився 21 лютого 1879 р. в с. Іванівська Вірга
Нижньоломівського повіту Пензенської губернії. Батьки його належали до
збіднілих дворян. Початкову освіту отримав у сільській земській школі. Потім
перейшов до Нижньоломівського міського чотирикласного училища, яке
закінчив у 1892 р. Вчитель ботаніки допоміг хлопцеві в 1893 р. влаштуватися до
Маріїнського земельного училища. Поки навчався в училищі, встиг побувати на
різних роботах: з 1 червня по 1 жовтня 1895 р. був чорноробом при цьому ж
училищі; з жовтня 1896 р. по квітень 1898 р. був репетитором, навчав учнів своїх
земляків, навіть був статистом у м. Саратові.
Після закінчення Маріїнського земельного училища юнак вирішує будь-що
продовжити навчання. На зароблені кошти купує собі студентську форму і їде до
Нової Олександрії Люблінського воєводства. До Москви, де містилася
Петровська академія було ближче, але в Ново-Олександрійському інституті
сільського господарства та лісництва діяв той самий принцип, що й в училищі.
Зимою студенти навчалися, а літом відробляли в інститутському господарстві. У
1899 р. Юр’єв приїхав до учбового закладу. Маючи добру теоретичну підготовку
і досвід роботи в сільському господарстві, він блискуче склав вступний іспит і
був зарахований до інституту. Вчився він добре і швидко здобув повагу
викладачів і студентів. За часи свого студентства юнак приймав участь у всіх
студентських рухах як академічного, так і політичного характерів. Одного дня за
організацію студентського мітингу жандарми заарештували його. За
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недостатністю доказів і відсутністю компрометуючих документів В.Я. Юр’єва
не судили, а відправили в солдати, виключивши з інституту.
Військову повинність (1902–1903) відбував в артилерії Севастополя. З осені
1903 р. В.Я. Юр’єв продовжив навчання в інституті. Учбовий заклад успішно
закінчив у 1905 р. і отримав звання вченого агронома. Молодий фахівець
повертається на батьківщину і влаштовується повітовим агрономом у
Нижньоломівському повіті. На кожному кроці зустрічав В.Я. Юр’єв на своїй
батьківщині, як і раніше в Поволжі, злидні, голод і розорення селянських
господарств. «Всі ці тяжкі картини, – згадує він, – ще в далекі юні роки відіграли
важливу роль у моєму духовному формуванні. Ще на Волзі я дав собі клятву
присвятити все своє життя народові, дати йому хліб… багато хліба». За чотири
роки роботи в земстві молодий агроном не тільки розумом, а й душею глибоко
відчував потребу перебудови вітчизняного землеробства. Але як це зробити?
Якось, переглядаючи газети, В.Я. Юр’єв звернув увагу на оголошення,
надруковане у «Южно-русской сельскохозяйственной газете», де в хроніці
повідомлялося: «Поблизу Харкова засновується селекційна станція.
Агрономічна громадськість надає цій події великого значення в справі прогресу
вітчизняного землеробства. Для нової станції потрібні агрономи, які пройшли
курс вищої школи і мають достатні практичні навики». Він посилає заяву з
проханням прийняти його на роботу. Невдовзі одержує повідомлення директора
станції професора П.В. Будріна про його зарахування науковим працівником
станції.
В.Я. Юр’єв розпрощався з посадою, з рідним краєм і в грудні 1909 р. ступає
на землю Харківщини з тим, щоб більше ніколи її не лишити. У майбутньому, як
дослідник, В.Я. Юр’єв сформувався завдяки професору П.В. Будріну і за його
безпосередньої підтримки. П.В. Будрін знав В.Я. Юр’єва як старанного учня ще
з Ново-Олександрійського інституту. Тож і доручив йому разом з науковим
працівником Б.К. Єнкеним, пізніше професором, вести селекцію озимого жита,
озимої та ярої пшениці, ячменю і вівса.
Після перших, переважно організаційних років діяльності станції, радою
Харківського товариства сільського господарства була винесена пропозиція про
скликання спеціального з’їзду діячів із селекції та насінництва
сільськогосподарських культур. Місцем проведення з’їзду було обрано
м. Харків.
Завдяки проведеному з’їзду багатьом спеціалістам того часу було надано
можливість удосконалити свої знання шляхом відряджень у провідні селекційні
установи Західної Європи і Америки. Працівники станції впродовж 1911–
1912 рр. отримали таку можливість. Не став виключенням і Василь Якович. У
першій декаді січня 1912 р. він виїздить спочатку до Англії, а потім до Америки
з коротким заїздом до Свалефа (Швеція).
У 1913 р. в Росії почалась організація обласних дослідних станцій. Тоді ж
створено і Харківську обласну сільськогосподарську дослідну станцію. Її очолив
Б.М. Рожественський. В.Я. Юр’єва призначено завідувачем відділу селекції.
Коли розпочалася перша світова війна, заплановані роботи довелося припинити.
В.Я. Юр’єв одержав повістку про мобілізацію до армії. Як офіцер-артилерист він
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потрапив на західний фронт до Кракова. З 1 липня 1914 р. по грудень 1917 р.
перебуває він на війні.
У 20-ті рр. минулого століття ним створено перші високоврожайні сорти.
Найкращі з місцевих сортів передано до виробництва і їх стали висівати на
невеликій площі. Це були озимі пшениці – Мільтурум 120 і Ферругінеум 117 і
ярі пшениці Арнаутка Кочина, безоста Карлівська та інші.
Роботу В.Я. Юр’єва з першого дня на станції і по 1924 р. можна вважати
першим періодом його наукової діяльності. Другий період, який охоплює 1925–
1938 рр., характеризується затвердженням нового методу в селекційній науці –
методу гібридизації. З 1939 р. розпочався третій період наукових досліджень
В.Я. Юр’єва. У цей час застосовується не лише метод гібридизації, але й
внутрішньо сортовий покращений добір. Проблемі насінництва В.Я. Юр’єв з
перших днів приділяв велику увагу. Його можна вважати піонером вітчизняного
насінництва. На станції ним вперше організовано розмноження насіння еліти,
розробляє питання посівної якості насіння, зокрема такі, як енергія проростання,
схожість, крупність, інтенсивність початкового росту, висока сортова чистота,
вплив мінеральних добрив на посівну якість насіння.
Поряд із науково-дослідною діяльністю В.Я. Юр’єв займається
педагогічною. У 1937 р. він очолив нову кафедру селекції і насінництва
Харківського сільськогосподарського інституту і 25 років був її незмінним
керівником. Під керівництвом В.Я. Юр’єва і в його співавторстві складено
перший підручник «Загальна селекція і насінництво польових культур» (1940),
який став практичним посібником для селекціонерів багатьох країн.
З наближенням німецьких військ до Харкова, Харківська державна
селекційна станція евакуйована в м. Комишин, а потім до Челябінська. На
Челябінській сільськогосподарській станції В.Я. Юр’єв працює заступником
директора з наукової діяльності. Він випробовує свої сорти на зимостійкість,
посухостійкість, врожайність і якість зерна. Після визволення Харкова від
загарбників, В.Я. Юр’єв з працівниками повертаються на рідну станцію. Вчений
подбав про відбудову наукової бази, розгорнув селекційну роботу. Він ставить
перед колективом завдання за два-три роки досягти довоєнного розміру
виробництва насіння і забезпечення ним господарств області.
У 1945 р. В.Я. Юр’єва обрано дійсним членом Академії наук УРСР. В
1947 р. йому присуджено Державну премію СРСР. Вчений з вдячністю прийняв
її, а кошти від неї передав до фонду відбудови народного господарства.
В 1946 р. за рішенням уряду УРСР в Харкові організовано Інститут генетики
і селекції Академії наук Української РСР. До його завдань входило: розробити і
удосконалити теоретичні основи селекції. Керівництву Інституту генетики і
селекції на чолі з академіком В.Я. Юр’євим не раз ставилось в провину
ліберальне відношення до прихильників вейсманізму-морганізму. Малися на
увазі такі співробітники як: І.М. Поляков, Л.М. Делоне і Ю.П. Мірюта. Не
зважаючи ні на що, академік захистив своїх співробітників і настояв на
практичній цінності результатів цих науковців.
У червні 1956 р. утворено Український науково-дослідний інститут
рослинництва, селекції і генетики. Він об’єднав Харківську державну селекційну
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станцію та Інститут генетики і селекції Академії наук УРСР. Його очолив
академік В.Я. Юр’єв.
8 лютого 1962 р. світова наукова спільнота зазнала тяжкої втрати –
В.Я. Юр’єв помер. Його ім’я присвоєно Укр. НДІРСіГ, який на даний час має
назву Інститут рослинництва НААН. У 1965 р. Академія наук УРСР для
увічнення пам’яті академіка В.Я. Юр’єва встановила премію імені видатного
вченого. Усі, хто знав В.Я. Юр’єва і говорять про нього, не забувають нагадати
про його скромність. Ця риса характеру відчувалася у всьому: і в манері
одягатися, і в оцінці своєї праці. Йому, як двічі Герою Соціалістичної праці,
повинні були встановити бронзовий бюст ще за життя на його батьківщині. Коли
постало це питання, він звернувся до Президії Верховної Ради СРСР з
проханням: «Прошу, як виняток, дозволити спорудження пам’ятника не на місті
мого народження – в селі Вірга, а в місті Харкові, де я 50 років живу і працюю і
вважаю Харків за свою другу рідну батьківщину». Біля сучасного кінотеатру, в
мальовничому куточку Харкова, на вулиці «бульвар В.Я. Юр’єва» вже 58 років
стоїть бронзовий бюст роботи скульптора В.І. Агибалова.
За роки, що минули від часу, коли жив і творив вчений, збагатилася теорія
селекції, з’явилися нові методи, змінилася техніка проведення робіт, але
юр’ївські принципи і до цього часу актуальні і мають значну цінність для теорії
і практики селекційної роботи.
ДО ІСТОРІЇ СОМАКЛОНАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ
ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ
Олійник Т.М.
Інститут картоплярства НААН (смт Немішаєве Київської області)
Інтенсифікація селекційної програми з картоплі передбачає використання
поряд з традиційною селекцією біотехнологічних методів створення вихідного
матеріалу на якість і продуктивність, стійкість проти хвороб і умов зовнішнього
середовища. Потенційно багатим джерелом генетичної різноманітності є
спонтанне утворення різних варіантних форм при проходженні ними стадії
неорганізованого росту. Різноманітність (варіабельність) серед клітинних ліній
або рослин-регенерантів визначають терміном «сомаклональна мінливсть».
Феномен сомаклональної мінливості (варіабельності), виявлений близько
38 років тому, розглядався спочатку як артефакт у культурі рослинних тканин і
тільки в 1981 р. був висунутий аргументований висновок, що дивергентні
варіанти, які виникли серед розмаїття ідентичних клонів, можуть бути корисним
джерелом нових ознак і змін у рослин [21].
Перше повідомлення про індукцію калюсу з паренхімної тканини бульб
картоплі з’явилося в 1951 р. [24]. Після цієї праці дослідники намагалися
індукувати пагоноутворення з калюсу різного походження, проте тільки з
1975 року [20] починаються широкі дослідження з одержання рослин–
регенерантів із калюса. Перші роботи були спрямовані на оптимізацію умов
індукції і культивування калюсу, але основні зусилля – на індукцію
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пагоноутворення в культурі калюсної тканини.
Активні дослідження на початку 70–х років у багатьох провідних
біологічних лабораторіях світу дозволили вирішити ряд складних методичних
проблем культури протопластів картоплі, регенерацію з них рослин і детально
вивчити рослини–регенеранти. Перше повідомлення про одержання рослин з
протопластів було представлено відомим індійським вченим М. Упадхія [25]. У
своїй роботі він детально описав методику виділення і культивування
протопластів мезофіла листка картоплі до одержання регенерантів, не
акцентуючи уваги на їх характеристиці.
Практично одночасно з дослідженнями М. Упадхія А. Кучко зі
співавторами в 1976 р. розробили свою оригінальну методику культивування
протопластів картоплі та регенерацію з них рослин [3]. Вже тоді ці дослідники
виявили значну мінливість серед рослин–регенерантів із протопластів. Але
розглядали це явище швидше як виняток, ніж закономірність. Тобто тоді автори
були в «полоні» давнього генетичного міфу про клональну одноманітність серед
рослин-регенерантів у культурі in vitro і не змогли вірно оцінити це явище. Але
це не завадило Дж. Шепарду та Р. Тоттену в 1977 р. [22], П. Ларкіну та
В. Скоукрофту в 1981 р. [21] вірно помітити і дати визначення та розвиток цьому
напряму – сомаклональній мінливості. У статті Д. Шепарда і Р. Тоттена
представлено результати досліджень великої групи рослин картоплі з
протопластів (близько 10000). Культивуючи протопласти сорту Рассет Бербанк,
вони теж зіткнулися з несподіваним спалахом мінливості. Подальші
експерименти Д. Шепарда з співавторами [23] підтвердили ці спостереження.
У 1983 р. М. Джоне із співавторами [19] одержали калюс з 35 %
протопластів сортів Maris, Piper, Desiree і в 50–80 % випадків – регенерацію
пагонів. В статті вчені вказали на мінливість одержаних регенерантів, яка
включала морфологічні та фізіологічні. Одержані із протопластів (протоклони),
мали значно більшу варіабельність морфологічних ознак, ніж регенеруючі
безпосередньо із експлантів рослини (сомаклони).
У 1987 р. А. Каселз зі співавторами [18] одержали з культури експлантів і
клітин картоплі ряд фенотипових варіацій за стеблами. У статті Л. Хромової [15]
показано, що сомаклональні варіанти картоплі від прототипу відрізняються не
тільки моногенними якісними змінами, але і полігенними – інтенсивністю росту,
продуктивністю, толерантністю до несприятливих факторів середовища, хвороб.
С. Мусін [7], вивчав сомаклональну мінливість серед регенерантів із
калюсних тканин. В статті він робить висновок, що сомаклональна мінливість
«виражається як незначна флуктуація біля білкового «портрета» «вихідного
генотипу». Т. Долбік з співавторами [1] виявили помітні зміни в білкових
спектрах не тільки регенерантів порівняно з вихідними рослинами, але й між
різними фенотиповими лініями рослин-регенерантів. Крім того Н. Леоновою і
Е. Солоненко були показані кількісні зміни в амінокислотному складі загального
білка при однаковому якісному його складі у регенерантів і вихідних рослин [6].
Детальний аналіз мінливості за морфологічними і господарськи цінними
показниками був приведений в публікаціях Л. Хромової [14]; В. Сидорова [10];
Н. Юр’євої [16]; А. Кучка [4]; Т. Олійник [9] та іншими авторами.
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На думку Л. Хромової [13], великі варіаційні зміни характерні для
регенерантів, одержаних із експлантів первинного та тривало пасованого калусу.
Сомаклональні лінії отримано у сортів Билина, Любимець, Смена, Ульяновська.
В. Сидоров із співавторами [11] одержали і дослідили більше 320 рослин
картоплі сорту Зарево. Серед господарськи цінних ознак відмічені зміни
урожайності, кількості бульб у кущі, середньої ваги однієї бульби, вмісту сухої
речовини, крохмалю, сирого протеїну.
Дослідження Н. Юр’євої [16] дозволили виділити в популяції сомаклони
сортів Любимець та Смена. Вченою зроблено висновок, що потенційний,
найбільш вірогідно видовий діапазон варіювання ознаки, має в кожному сорті
певний фіксований рівень, який за допомогою сомаклональної варіабельності
можна довести до максимальних значень і таким чином вирішувати завдання
сортополіпшення.
В. Солодовніченко [12] у своїй публікації зазначає, що при культивуванні in
vitro зазнають змін як якісні, так і кількісні показники. Частота сомаклональних
варіантів залежить від виду експланту, вихідного генотипу, умов культивування.
Змінюватися можуть одночасно кілька ознак, які успадковуються незалежно.
Т. Звєздіна [2] вивчала варіабельність сомаклональних ліній сортів картоплі
Світлячок, Ягідка і перспективного сіянця Молдавський рожевий. Дослідник
виявила відмінності за зміною форми листка та кольору квітки, варіювала і маса
бульб.
У дослідженнях А. Кучка [4] серед протоклонів сорту Зарево та Гатчинська
спостерігали велику різноманітність морфологічних і основних господарськи
цінних показників.
В 1995 р. використовуючи метод культури тканин, японські дослідники [17]
одержали перший сорт картоплі White-Baron (Білий барон) з нетемніючого
сомаклонального варіанту сорту Irish Cobbler (Айриш коблер).
Т. Олійник [9] вивчала варіабельність сомаклональних ліній сортів селекції
Інституту картоплярства УААН. Проведені багаторічні і різнопланові
дослідження дали змогу розробити умови, що забезпечують регенерацію рослин
у суспензійній культурі картоплі. Одержані сомакли сортів Бородянська рожева,
Зарево, Кобза, Луговська, Незабудка, Світанку київського, Львів’янки та
Проліску. З використанням методу cомаклональної мінливості створено перший
в Україні сорт картоплі Ольвія [5].
У 2010 р. напрацьована співробітниками Інституту картоплярства НААН
методична основа дала можливість створити сорт картоплі Фавор [8].
Отже, одержані експериментальні дані про сомаклональну мінливість з
метою селекції дозволяють достатньо точно деталізувати програму робіт в
напрямі поліпшення сортів і вихідного матеріалу за тими ознаками,
варіабельність у культурі яких достатньо висока.
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«МАТЕРІАЛИ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
УКРАЇНИ» К.В. ДУБНЯКА – ЦІННЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО
З ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ
Омельченко С.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Розвиток науки неможливий без національної бібліографії. Вона дозволяє у
вигляді бібліографічної інформації зберегти інтелектуальне надбання країни.
Значним доробком вітчизняної сільськогосподарської бібліографії стало видання
у травні 1927 р. «Матеріалів сільсько-господарської бібліографії України. 1925
рік» [1]. Покажчик побачив світ завдяки зусиллям Загальної секції та
Бібліографічно-бібліотечного бюро Сільськогосподарського наукового комітету
України (далі – СГНКУ), що по праву вважається засновником крайової
(національної) бібліографії [2]. Упорядкував видання уродженець Полтавщини,
відомий учений, бібліограф, географ, економіст, голова Бібліографічнобібліотечного бюро СГНКУ, проф. К.В. Дубняк (1890–1948) [3].
Частина І, випуск 1 «Матеріалів сільсько-господарської бібліографії
України…» за 1925 р. подає 7122 назви галузевих видань (книги, журнали) та
статей із періодики. У передмові укладач зробив посвяту фундатору цього
напряму О.Д. Педашенку, який з 1889 по 1911 рр. видав 23 томи щорічних
покажчиків фахової літератури і підготував картотеки за наступні роки. На
переконання К.В. Дубняка, напрацювання попередника стали тією
першоосновою, з якої розгорнулася наукова сільськогосподарська
бібліографічна праця на українських землях.
Це унікальне зібрання є одним із перших видань національної
сільськогосподарської бібліографії. Навіть сьогодні воно залишається взірцем
високопрофесійної і сумлінної науково-бібліографічної роботи [4]. Відомий
бібліограф М. Ясинський виокремлював його серед дуже обмеженої кількості
ґрунтовних праць з української галузевої бібліографії та зазначав: «… Перша й
єдина капітальна праця, що становить видатне місце в нашій спеціальній
бібліографії» [5, c. 146].
Систематизація подається за науковою міжнародною децимальною
бібліографічною класифікацією і деталізована у великій кількості рубрик та
підрубрик, що розкривають широкий спектр аграрної науки і виробництва того
періоду. Наприклад, у загальному розділі 63 «Сільське господарство» виділені
рубрики: сільськогосподарська термінологія; енциклопедія; журнали; календар;
СГНКУ, наукові організації; з’їзди; виставки; наука; освіта; дослідна справа;
музеї; бібліографія; статистика. Для полегшення користування подається
абетковий покажчик авторів (біля 3 тис. прізвищ) та предметний, а також перелік
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скорочених назв газет і журналів (119 назв), що зустрічаються у бібліографічних
описах.
Щорічник надає відомості про опубліковані праці широкого кола визначних
українських
вчених-аграріїв,
серед
них:
В. Аверін,
Г. Висоцький,
С. Веселовський, М. Вольф, Є. Вотчал, О. Гельмер, К. Гедройц, О. Дояренко,
В. Колкунов, М. Кулешов, Б. Лебединський, С. Кулжинський, Г. Махов,
С. Москвичов, А. Носів, Є. Опоків, Б. Рожественський, В. Румянцев, В. Сазанов,
А. Сапегін, В. Симиренко, О. Соколовський, А. Терниченко, П. Тутковський,
І. Фомічов, В. Юр’єв, О. Яната та ін. Багато з них згодом зазнали репресій.
Трагічно склалася доля й укладача покажчика, уродженця Полтавщини, голови
Бібліографічно-бібліотечного бюро СГНКУ, географа, економіста, бібліографа –
проф. К.В. Дубняка. Зусиллями Інституту історії аграрної науки, освіти та
техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН під
керівництвом академіка НААН В.А. Вергунова їх імена поступово повертаються
із забуття й посідають належні місця на пантеонах слави аграрної держави
України.
На жаль, повна бібліографія сільськогосподарської літератури за 1917–
1924 рр. частина 2 покажчика «Матеріали сільсько-господарської бібліографії
України» упродовж 1926–1927 рр. світ так і не побачила. Лише в 1926 р. на
території СРСР виходило понад 300 періодичних галузевих видань, що загалом
вміщували біля 360 тис. статей різноманітної сільськогосподарської тематики.
Жоден науковий працівник фізично не в змозі був ознайомитися з потрібною
йому новою фаховою літературою без відповідної допомоги спеціальних
бібліографічних наукових установ. Саме життя висувало на чільне місце
бібліографічну працю і бібліографію, як науку. Хоча, бібліографічні картотеки,
запланованих до друку матеріалів, уже були підготовлені, але реорганізаційні
процеси, і, зрештою, – ліквідація СГНКУ в жовтні 1927 р. не дозволила планам
втілитися у життя. На превеликий жаль, картотеки були втрачені.
З огляду на проблеми сьогодення, цікавим і повчальним є досвід організації
науково-допоміжної бібліографії у 20-х роках минулого століття, яка
визначалася особливостями становлення української науки в умовах
національного відродження. Попри складні політичні та соціально-економічні
чинники проводилася багатогранна діяльність з дослідження актуальних питань
науки і техніки, створювалася система галузевих науково-дослідних установ та
вищих навчальних закладів. З розвитком науки виникла потреба налагодити
бібліографічну інформацію. Здійснені історичні розвідки засвідчили, що проф.
К.В. Дубняк
зробив
вагомий
внесок
у
розбудову
вітчизняної
сільськогосподарської бібліографії. На той час здебільшого матеріали
розміщувалися за хронологічним принципом, а учений застосовував ще
предметний і тематичний порядок відповідно до власно розробленої СГНКУ й
адаптованої до міжнародної децимальної класифікації. Як один із фундаторів
національної сільськогосподарської бібліографії докладав чимало зусиль до
популяризації цього напряму досліджень на українських землях.
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УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА І.М. ЩОГОЛЕВА У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВИХ
КАДРІВ НА ВИЩИХ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННЄВИХ КУРСАХ (1923–1924)
Онищенко А.О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У березні 1923 р. Ботанічна секція Сільськогосподарського наукового
комітету України на спеціальні кошти Народного комісаріату земельних справ
УСРР з метою теоретичної та практичної підготовки працівників різних галузей
насіннєвої справи запровадила в Києві дев’ятимісячні Вищі селекційно-насіннєві
курси [1]. За результатами історичних розвідок встановлено, що у підготовці
наукових кадрів активну участь брав професор Іринарх Михайлович Щоголів
(1873–1943).
На навчання зараховувалися особи з вищою чи середньою агрономічною і
природничою освітою, які володіли відповідною теоретично підготовкою або
мали практичний стаж без вищезазначеного освітнього ступеню. Курси
розраховувалися на 50 слухачів; з них 25 – навчалися за стипендіями
Наркомзему, а решта – утримувалися власним коштом або за рахунок установ,
що їх відрядили. За укладеною угодою стипендіати Наркомзему зобов’язувалися
не менше року після закінчення курсів відпрацювати за фахом. Слухачі складали
підсумкові іспити, по завершенню отримували диплом встановленого зразка.
Сільськогосподарський науковий комітет України розробив проект
положення про курси і навчальну програму, яку затвердили НКЗС УСРР і
Головпрофосвіта України. Програма курсів налічувала 31 дисципліну:
1) Походження культурних рослин та історія сільськогосподарської ботаніки;
2) Загальна біологія та генетика; 3) Біологія сільськогосподарських рослин;
4) Фізіологія сільськогосподарських рослин; 5) Анатомія сільськогосподарських
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рослин; 6) Систематика сільськогосподарських рослин і сортознавство;
7) Організація сортовивчення; 8) Селекція сільськогосподарських рослин
(основи та методи); 9) Сучасний стан та чергові завдання селекції в Україні та
закордоном; 10) Морфологія та анатомія насіння; 11) Біологія, фізіологія і хімія
насіння; 12) Методи дослідів над насінням (лабораторні та польові); 13) Насіння
бур’янів та боротьба з ними; 14) Хвороби насіння та боротьба з ними;
15) Шкідники насіння та боротьба з ними; 16) Насінництво (основні методи);
17) Організація насіннєвих господарств; 18) Насіннєві виставки та ринки;
19) Чищення та сортування насіння; 20) Зберігання насіння та склади;
21) Кооперація в насінництві; 22) Державні заходи в насінництві; 23) Насіннєва
торгівля (посівним, харчовим і технічним насінням); 24) Організація насіннєвого
контролю (контроль над торгівлею та продукцією); 25) Насіннєва справа за
кордоном; 26) Насіннєва справа в загальній економіці селянських господарств;
27) Насінництво та селекція (хлібних, стручкових рослин, кукурудзи, цукрового
буряка, картоплі, соняшника, тютюну та інших технічних рослин, лікарських,
городніх, кормових, квіткових (декоративних), садових рослин і лісових порід);
28) Технічне перероблення насіння (на борошно, олію, крохмаль тощо);
29) Досліди і контроль над продукцією технічної переробки насіння (борошна,
висівок, макухи тощо, мікроскопічні та технічні); 30) Біометрика, 31) Варіаційна
статистика.
Директором Вищих селекційно-насіннєвих курсів був проф. О. Яната,
секретарем С. Постригань. Дирекція розташовувалася у Києві по вул. Короленка,
21, кім. 4. Дорадчим органом була Президія у складі: П.П. Діброви,
Г.М. Клунного, В.В. Колкунова, В.І. Фаворського і О.А. Янати.
До лекторської колегії увійшли відомі фахівці селекційно-насіннєвої
справи: В.Г. Батиренко, С.Ф. Веселовський, Є.П. Вотчал, Гах, М. Грюнер,
П.П. Діброва, М.І. Дубровський, О.І. Душечкін, М.В. Євтушенко, Жуків, Задлєр,
А.Є. Зайкевич, Г.М. Клунний, В.В. Колкунов, М.П. Кравчук, Я.М. Куда,
Д.К. Ларіонів, О.С. Львів, Л.К. Малченко, М.К. Малюшицький, С.М. Москвичів,
Б.А. Паншин,
А. Піонтковський,
М.Д. Ренський,
О. Супруненко,
О.О. Табенцький, В.І. Фаворський, О.О. Фомин, І.В. Черепенко, О.П. Чорний,
Шелекето, О.А. Яната та ін. [2]. Встановлено, що в 1923–1924 рр. проф.
І.М. Щоголів викладав дисципліну «Шкідники насіння та боротьба з ними».
Упродовж чотирьох місяців 1923 р. слухачі пройшли літню практику на
дослідних, селекційних, контрольно-насіннєвих станціях та інших установах, що
здійснювали селекційну і насіннєву роботу. Тематику дипломних проектів
обирали самостійно і погоджували з керівництвом науково-дослідних установ [3,
c. 318]. Після повернення з літньої практики на початку жовтня 1923 р. курсанти
відвідали Першу Всесоюзну сільськогосподарську та кустарно-промислову
виставку в Москві, що проходила з 19 серпня по 21 жовтня 1923 р. Ця екскурсія
стала «… природнім і необхідним завершенням літньої практики…» і одним
«… з найважливіших практикумів в курсах селекції та насінництва». Вона дала
можливість слухачам після чотиримісячної праці над вузькоспеціалізованими
темами у різних куточках України оглянути досягнення сільськогосподарської
науки і практики у всесоюзному вимірі, а також детально ознайомитися зі станом
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тієї галузі сільського господарства, до якої кожен з них фахово готувався.
Повернувшись з виставки, за пропозицією Президії Вищих селекційнонасіннєвих курсів слухачі представили наукові звіти про літню практику,
відвідану екскурсію та роботу за спеціальною тематикою, що виконувалася під
керівництвом очільника установи, де відбувалася літня практика. За
результатами атестації у листопаді – грудні 1923 р. схвальну фахову оцінку
здобули шість дипломних проектів [4]. Зауважимо, що останні виносилися на
розгляд на спеціальних конференціях за участі слухачів, лекторів, спеціалістів
відповідної галузі та представників дирекції курсів, де відбувалося колективне
обговорення і надавалася критична оцінка [4]. Усього за рік було скликано 30
конференцій тривалістю 2–3 години кожна [5].
Третій триместр розпочався 23 жовтня 1923 р. У лютому 1924 р. завершився
лекційний цикл і практичні заняття. Через фінансові обставини увесь навчальний
план був виконаний із деяким запізненням: замість дев’яти місяців навчання
розтягнулося на рік.
Вищі селекційно-насіннєві курси у березні 1924 р. здійснили випуск
слухачів. Успішно пройшли навчання і захистили дипломні проекти 33 особи, з
них 23 були з вищою (закінченою і незакінченою) та 10 – з середньою
агрономічною освітою [3, c. 318]. За спеціалізацією розподіл був таким:
 насінництво (організація, репродукція, торгівля) – 6;
 насіннєвий контроль (лабораторний і польовий) – 5;
 насінництво та селекція садово-городніх рослин – 7;
 насінництво та селекція хлібних рослин – 5;
 насінництво та селекція цукрового буряку – 7;
 насінництво та селекція кормових рослин – 1;
 насінництво та селекція хмелю – 1;
 боротьби зі шкідниками насіння – 1.
За віковим складом: від 21 до 25 років – 12; від 26 до 30 – 14; від 30 до 35 –
5; від 36 до 40 – 2 особи. Серед випускників налічувалося троє жінок [6, c. 56].
Здійснена історична розвідка засвідчила, що під науковим керівництвом
проф. І.М. Щоголева слухач Вищих селекційно-насіннєвих курсів
Я.К. Гіжіцький захистив дипломну роботу «Завдання сільськогосподарської
ентомології (збірник ентомологічних завдань)» за спеціалізацією «боротьба зі
шкідниками насіння» [6, c. 55].
Після закінчення навчання дирекція курсів рекомендувала своїх
випускників на посади спеціалістів з селекції та насінництва. Чимало з них
працевлаштовувалися значно раніше. Періодично інформація про роботу Вищих
селекційно-насіннєвих курсів висвітлювалася у журналах: «Вістник СільськоГосподарської Науки» у розділі «С.-Г. Наукова діяльність на Україні», «Вісник
Народного комісаріату земельних справ» та «Молодий дослідник».
Історико-науковий аналіз інтелектуальної спадщини проф. І.М. Щоголева
дозволив висвітлити ще одну раніше невідому сторінку з життя вченого – участь
у підготовці наукових кадрів на Вищих селекційно-насіннєвих курсах НКЗС
УСРР при Сільськогосподарському науковому комітеті України в 1923–1924 рр.
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ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО, ОРГАНІЗАТОРА ВІТЧИЗНЯНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ В.І. САЗАНОВА
(до 140-річчя від дня народження)
Опара М.М.
Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)
В травні нинішнього року виповнюється 140 років від дня народження
Віктора Івановича Сазанова – постаті, яка увійшла в історію аграрної науки
визначними науковими здобутками. Він – видатний вчений у галузі агрохімії,
землеробства, селекції рослин, розбудовник вітчизняної сільськогосподарської
дослідної справи.
Формування його наукового світогляду відбулося під впливом видатних
вчених
К.А. Тімірязєва,
Д.М. Прянішнікова,
О.Ф. Фортунатова.
За
рекомендацією Д.М. Прянішнікова він приймає участь в організації Сумської
сільськогосподарської дослідної станції, проводить активну роботу по розбудові
наукової установи: створюються наукові відділи – рільництва, селекції,
агрохімічна лабораторія, споруджується вегетаційний будиночок, відкривається
музей ґрунтів, бібліотека, розпочинається видання наукових праць станції. Тут
його наукова робота спрямовується на вивчення питань: глибини оранки,
структури сівозмін, беззмінного вирощування цукрових буряків, необхідності
внесення під них фосфатів, питань поукісних та стерньових посівів, можливості
вирощування еспарцету. Він розгортає роботу по селекції цукрового і столового
буряка, редиски, моркви.
З серпня 1920 по грудень 1929 року Віктор Іванович очолював Полтавську
сільськогосподарську дослідну станцію, а також був керівником відділів
рільництва та селекції. Будучи директором, він очолював Полтавську філію
Всеукраїнського агрономічного товариства, у 1922 році. його обирають головою
Полтавського товариства, а згодом членом правління Всеукраїнського
товариства насінництва. До речі, питання насінництва стали пріоритетом в
діяльності Полтавської сільськогосподарської дослідної станції. Призначення
В.І. Сазанова на посаду директора значно активізувало її роботу. Він склав
програму діяльності станції, яка не тільки відрізнялася низкою різнобічних
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наукових ідей, а й новаторським підходом. Помітно оновилася тематика,
активізувалися наукові дослідження, площа дослідного поля зросла в дев’ять
разів, порівняно з 1884 роком. До станції були приєднані землі колишнього
маєтку Скліфосовського, передано огороднє господарство «Стехівка», земельна
ділянка в Степному (нині державне підприємство, дослідне господарство
«Степне»), приєднана в якості філіалу Красноградська дослідна станція з
дослідним полем і підсобним господарством. При відділі рільництва в 1921 році
був організований підвідділ городництва, який проводив роботу в господарстві
«Стехівка», яке найбільш відповідало вимогам вирощування овочевих культур.
У 1923 році була переглянута програма і обсяги наукових досліджень.
В.І. Сазанов опублікував нарис природно-історичних умов Полтавської губернії
і висвітлив програму досліджень дослідної станції. Була поставлена задача –
розробка питань інтенсифікації місцевого господарства; розширення посівів і
підвищення урожайності цукрового буряка, картоплі, соняшника; організації
вирощування сортового насіння. У відповідності з програмою, з осені 1924 року
були закладені досліди по вивченню впливу мінеральних добрив, розпочато
вивчення беззмінного посіву 20 культур по неудобреному і удобреному гноєм
(20 т/га) фонах, зокрема, озимої пшениці, озимого жита, ярої пшениці, ячменю,
вико-вівса на насіння, трав і огородніх культур. За погодженням з Інститутом
прикладної ботаніки проводився географічний посів 170 зразків різних
сільськогосподарських культур, а також досліди по агротехніці вирощування
кукурудзи – строках посіву, пасинкування; по виясненню впливу фону на
урожайність і цукристість різних сортів цукрового буряка. В цей же час велася
значна роботу по насінництву сільськогосподарських культур, вирощувалося
високоякісне насіння і передавалося на договірній основі Укрсортнасінтресту.
В 1924–1925 роках на станції організовується відділ застосування і
економіки, у відділі рільництва – підвідділи селекції і колективних дослідів,
розпочинається робота по селекції кормових буряків і люцерни [1].
Віктор Іванович добивався створити на Україні свої власні сорти кормових
та цукрових буряків, налагодити їх насінництво і не залежати від іноземних фірм.
Тому невипадково тут проводилося випробування 150 сортів кормового буряка,
з яких відбирали найкращі, пристосовані до даних умов. Саме ці зразки лягли в
основу полтавських сортів кормових буряків. Крім цього, В.І. Сазанов
започаткував селекцію цукрово-кормових гібридів буряка, а створення сортів
важливої кормової культури люцерни здобуло всесвітню славу Полтавській
сільськогосподарській дослідній станції. В роки роботи В.І. Сазанова на посаді
директора дослідної станції її структура була представлена наступними
відділами: загальний і рільництва, які очолював директор, агрохімії, ентомології,
застосування і економіки, зоотехнії; підвідділами: селекції, яким керував Віктор
Іванович, метеорології, бур’янів, городництва, колективних дослідів.
В 1928 році під редакцією В.І. Сазанова був опублікований звіт відділу
рільництва за 1927 рік. В ньому, поряд з результатами досліджень по агротехніці,
приведені результати по беззмінних посівах 21-го виду рослин, а також дані по
селекції кормового буряка.
З метою популяризації одержаних результатів досліджень, впровадження їх
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в селянському середовищі на станції було опубліковано серію брошур: «На
допомогу селянству в боротьбі за кращій врожай», «Удобрение и урожай»,
«Сахарная и кормовая свекла». З 1925 по 1930 рр. Полтавська дослідна станція
видає популярно-науковий журнал «Полтавський селянин» [2].
Полтавський період роботи В.І. Сазанова на посаді директора співпав з
урочистим святкуванням у 1925 р. 40-річного ювілею дослідної станції.
Урочисте засідання відбулося 29 травня 1925 р., на якому були присутні
представники наукової громадськості з усіх куточків країни – всього біля
750 осіб. Перше засідання було присвячене привітанням від різних установ,
організації і вшановувало Героїв Праці – робітників станції. Серед признаних
Героїв Праці було ім’я В.І. Сазанова, директора станції, який віддав дослідній
справі безперервних 24 роки.
З нагоди 40-річного ювілею принагідно хочу нагадати слова
всесвітньовідомого вченого Миколи Івановича Вавилова, ім’я якого носить
Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція: «Пусть солнце
Украины бесконечно светит над Полтавским Опытным Полем… пусть длинная
вереница деятелей, подобных Черепахину, Дьякову, Соколовскому, Третьякову,
Курдюмову, Сазанову высоко держит знамя агрономической науки».
Його праці «Цукровий і кормовий буряк», «Озимая рожь», «Просо в
Центральном Казахстане», «За высокий урожай подсолнечника и проса»,
«Сельскохозяйственное опытное дело в растениеводстве и его методика»
актуальні у науковців і сьогодні.
Крім наукової роботи, Віктор Іванович бере активну участь у розгортанні
галузевого дослідництва. Його обирають головою Всеукраїнського Бюро
дослідної справи, а потім заступником голови Всеукраїнської ради Сортонасіннєвого управління Цукротресту. Він входить до редколегії провідних
часописів: «Хуторянин», «Хозяйство Полтавщины», «Сільськогосподарська
дослідна справа», «Земельник», «Українська сільськогосподарська газета», стає
засновником нового видання «Полтавський селянин».
Наукові надбання В.І.Сазанова мають неоцінене значення в історії аграрної
науки. Він опублікував понад 170 наукових праць з питань рослинництва,
землеробства,
грунтознавства,
агрохімії,
селекції
та
насінництва,
сільськогосподарської дослідної справи. Він створив наукову школу своїх
послідовників, підготував близько 20 кандидатів наук.
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ІСТОРИЧНІ ВІХИ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ
ІМЕНІ М.І. ВАВИЛОВА ІНСТИТУТУ СВИНАРСТВА І АПВ НААН
Опара Н.М.
Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)
28 жовтня (10 листопада) цього року виповнюється 135 років з дня
заснування Полтавського дослідного поля (Полтавської державної
сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова Інституту
свинарства і агропромислового виробництва НААН).
Сільськогосподарські дослідні установи виникли в Росії значно раніше, ніж
за кордоном. За ініціативою М.В. Ломоносова ще в 1765 р. при Російській
Академії наук були організовані «класи землеробства», а також створено
Російське Вільне економічне товариство. У 30-ті роки ХІХ ст. там виникли й
перші поодинокі дослідні сільськогосподарські установи. У 1865 р. було
організовано Полтавське сільськогосподарське товариство. Ініціатором
об’єднання сільських господарств Полтавської губернії і організації
Полтавського сільськогосподарського товариства був князь С.В. Кочубей.
21 травня (3 червня) 1865 р. був затверджений устав товариства, а
29 вересня (10 жовтня) відбулось перше засідання товариства. 29 вересня 1856 р.
на засіданні товариства обговорювалось «предложение об учреждении полей или
ферм для сельскохозяйственных опытов», що надійшло від першого секретаря
товариства Ф.І. Гейдука.
Полтавське сільськогосподарське товариство 15 (27) липня 1884 р.
постановило представити губернським земським зборам клопотання про
відкриття дослідного поля виключно на кошти земства. Губернські земські збори
відпустили Товариству на щорічні витрати дослідного поля 3050 крб. і
затвердило устав дослідного поля. На підставі цього уставу 28 жовтня
(10 листопада) 1884 р. Полтавське сільськогосподарське товариство вибрало
першу Раду дослідного поля, поклавши тим самим початок його існування. Через
відсутність матеріальних коштів питання про організацію дослідної установи
вирішувалося упродовж 16-ти років.
В організації Полтавського дослідного поля приймав активну участь
професор Харківського університету А.Є. Зайкевич. 31 березня (12 квітня)
1885 р. за його рекомендацією загальні збори членів Товариства вибрали на
посаду директора дослідного поля Бориса Петровича Черепахіна. 26 квітня
1885 р. була придбана ділянка землі для постановки дослідів площею в 20 дес.,
325 кв. саж. (21,94 га) з будівлями. В жовтні 1886 р. було придбано ще 1,25 дес.
землі. Розміри дослідної ділянки (23,30 га), та бюджет дослідного поля
(3050 крб.) залишалися такими до 1893 р. Перша програма робіт на 1886–
1894 рр. була складена Б.П. Черепахіним за консультацією А.Є. Зайкевича,
І.А. Стебута, О.О. Ізмаїльського, В.В. Докучаєва, П.А. Костичева.
У березні 1891 р. Б.П. Черепахін залишив роботу на дослідному полі, а
новим директором був обраний помічник Бориса Петровича – В.Н. Дьяков
(керував установою 1891–1899 рр.). Разом з Т.О. Широких ним було складено
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зведений звіт за 7 років роботи (1886–1892 рр.). Для покращення роботи
дослідного поля Полтавське сільськогосподарське товариство у 1893 р. придбало
на відпущені йому земством асигнування додатково 1184 кв. сажень (49,59 га)
землі. Створюється «Новий хутір». З 1893 р. загальна площа дослідного поля
досягла 67 десятин (73 га). В 1909 р. були видані «Итоги работ Полтавского
опытного поля за двадцать лет». Підсумки роботи Дослідного поля
публікувалися в річних і зведених звітах, а також систематично висвітлювалися
в періодичній пресі, в журналах «Земледельческая газета», «Хозяин», «Южнорусская сельскохозяйственная газета», «Журнал опытной агрономии»,
«Хуторянин».
В 1901 р. Полтавські губернські збори постановили перетворити
Полтавське дослідне поле в дослідну станцію 2-го розряду.
В 1909 р. під час святкування 25-річного ювілею дослідного поля було
вирішено питання про перетворення його в дослідну станцію з організацією у ній
ряду нових наукових відділів. У 1910 р. земельна площа досягла 87,2 га. В цьому
ж році були створені ентомологічний і агрохімічний відділи, в 1912 – відділ
тваринництва, в якому в 1914 р. були початі досліди з птицею; в 1913 р. – відділ
метеорології; в 1914 – відділ з вивчення бур’янистої рослинності. В 1911 р. було
розпочато і в 1912 р. закінчено будівництво лабораторного корпусу. В 1921 р.
площа дослідної станції збільшилася до 785 га.
В 1929 р. окрім випусків наукових праць, з метою популяризації отриманих
результатів, кращого впровадження їх у селянське середовище науковцями
станції було опубліковано серію брошур «На допомогу селянству в боротьбі за
кращий врожай», «О чистых и занятых парах», «Удобрения и урожай»,
«Сахарная и кормовая свекла». Протягом 1925–1930 рр. Полтавська дослідна
станція видавала науково-популярний сільськогосподарський журнал
«Полтавський селянин», в 1930 р. – журнал «За новое село».
В 1928 р. відділ тваринництва дослідної станції виділено в окремо
самостійно науково-дослідну одиницю – Полтавську зоотехнічну дослідну
станцію, яка в подальшому стає Полтавським науково-дослідним інститутом
свинарства (нині Інститут свинарства і АПВ НААН України).
В 1931 р. в окрему установу виділяється метеорологічний відділ (в
подальшому Полтавська обласна метеорологічна станція). Нині це Полтавський
обласний центр з гідрометеорології українського гідрометцентру ДСНС).
В жовтні 1930 р. на базі Полтавської сільськогосподарської дослідної
станції була створена Українська науково-дослідна станція кормових рослин.
Через рік вона була перетворена в Український науково-дослідний інститут
кормів. Після цієї реорганізації ентомологічний відділ став відділом захисту
рослин.
В липні 1956 р. відповідно до постанови лютневого (1956 р.) Пленуму ЦК
КПРС «О мерах по улучшению работы научно-исследовательских учреждений»
на базі Української філії Всесоюзного науково-дослідного інституту кормів
ім. В.Р. Вільямса, а також радгоспу ім. Червоної армії (с. Степне Полтавського
району) була створена Полтавська державна обласна сільськогосподарська
дослідна станція.
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В 1964 р. директором дослідної станції став М.М. Чекалін. В цьому ж році
до дослідної станції був приєднаний крупний насіннєвий радгосп
«Вирішальний» Лохвицького району. В 1964 р. при Полтавській дослідній
станції створили зональну агрохімічну лабораторію. З 1968 р. дослідну станцію
очолює А.А. Султанський, з 1971 – А.Т. Гуленко, а з 1973 р. нею керує
В.К. Чуйко.
В листопаді 1978 р. науково-технічна рада станції постановила створити
Музей історії наукового землеробства. 5 жовтня 2018 р. йому був наданий статус
народного. В жовтні 1981 р. рішенням Ради Міністрів Української РСР на базі
Полтавської державної сільськогосподарської станції і її дослідного
господарства (головне підприємство), елітно-насінницьких радгоспів
«Вирішальний» та «9 січня» було створено науково-виробниче об’єднання
«Еліта». В 1983 р. до складу об’єднання увійшов держплемзавод ім. Декабристів
(Миргородський район).
Рішенням виконавчого комітету Полтавської обласної Ради народних
депутатів від 22 грудня 1987 р. був створений Центр наукового забезпечення
агропромислового комплексу Полтавської області з головною установою –
Полтавською
державною
Ордена
Трудового
Червоного
Прапора
сільськогосподарською дослідною станцією імені М.І. Вавилова Полтавського
НПО «Еліта».
З 1884 р. на станції закладений і ведеться унікальний дослід «Беззмінне
жито», з 1883 р. – «Цілина», з 1964 р. – «Переліг».
В різні часи директором станції були: Соколовський Ю.Ю. (1899–1904),
Третьяков С.Ф. (1904–1918), Сталінська А.П. (1918–1920), Сазанов В.І. (1920–
1930), Бондаренко П.М. (1935–1938), Мильков А.К. (1938–1940), Мохін М.К.
(1944–1949),
Власюк І.І.
(1948–1956),
Кузьменко М.В.
(1956–1961),
Якубенко П.М. (1961–1964), Чекалін М.М. (1964–1969), Султанський О.О.
(1969–1971), Гуленко О.Г. (1971–1973), Чуйко В.К. (1973–1992), Опара М.М.
(1992–2000), Чекрізов І.О. (2000–2011), Гангур–В.В. (2011–2012).
З січня 2013 р. установа носить назву Полтавська державна
сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства
і АПВ НААН України, а керує нею до тепер Кохан А.В.
Хочеться сподіватися, що в ювілейний рік для цієї знаної не тільки в нашій
державі, а і на теренах колишнього СНГ і світу установі, а також ювілейний рік
у біографіях окремих її керманичів (Сазанов В.І.) аграрна наукова спільнота
України об’єднається для проведення великого наукового зібрання з приводу
такої знаменної дати.
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СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ
ВЧЕНОГО-АГРАРІЯ О.М. ЗАСУХІНА
Осадча О.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Вагомий внесок у розвиток сільськогосподарської дослідної справи України
залишив відомий вчений-аграрій Олексій Миколайович Засухін. Народився
Олексій Миколайович 26 березня 1884 р. у м. Муром Володимирської губернії
[1, с. 335]. Після закінчення Муромського реального училища [2, арк. 122; 3,
арк. 123] подає прохання про вступ на навчання до сільськогосподарського
відділення Київського політехнічного інституту імператора Олександра II [4,
арк. 108] (нині – Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут ім. І. Сікорського»).
Сільськогосподарське відділення Київського політехнічного інституту
Імператора Олександра ІІ (КПІ) стало підґрунтям для розвитку вітчизняної
вищої аграрної освіти, зокрема у межах теперішнього Національного університет
біоресурсів і природокористування України. Як засвідчив аналіз архівних
джерел, О.М. Засухін зі шкільних років виділявся працездатністю, ерудованістю
і наполегливістю. Не зменшився потяг до отримання нових знань і у студентські
роки. Очевидно, це і стало причиною членства в Агрономічному гуртку КПІ, що
розпочав свою діяльність 10 листопада 1903 р. за ініціативою студентів та
викладачів сільськогосподарського відділення інституту, зокрема професора
А.В. Ключарьова,
асистента
М.Д. Протопопова
та
студентів
А.М. Венгеровського, В.А. Колкунова, І.М. Столиці. Гурток мав три напрямки
роботи – науковий, громадський і навчальний та за своєю структурою (7 секцій,
2 бюро, 2 підсекції) виконував функції окремого творчого об’єднання на
принципах вільної наукової асоціації. На його зібраннях О.М. Засухін не лише
слухав виступи тогочасних провідних учених, таких як В.Є. Брунст, В.В. Вінер,
С.Л. Франкфурт та інші, а й сам виступав з короткими доповідями [5, с. 4–5].
Крім того, входив до членів правління у 1907–1908 рр., як завідувач бібліотеки
[5, с. 17]. Бібліотеку при агрономічному гуртку було організовано спеціально для
стимулювання самостійної роботи студентів. Саме в Агрономічному гуртку
обговорювалися нагальні питання, які поставали перед громадською агрономією
того часу, яка на рубежі XIХ–XX ст. постала як значне соціальне явище,
завданнями якої є аналіз природних й економічних умов країни і виявлення
найбільш придатних для них технічних та організаційних форм, а також вплив їх
на еволюцію сільського господарства [5].
Аналіз джерельної та літературної бази показав, що студентські роки в КПІ
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О.М. Засухіна, також характеризуються початком науково-практичної роботи
вченого в агрономічній науці. Кар’єру агронома-дослідника О.М. Засухін,
розпочав будучи студентом у 1907 р. як практикант на машинобудівній станції
КПІ під керівництвом її фундатора професора К.Г. Шиндлера [6, с. 185; 7, с. 3].
Дослідна станція для випробування сільськогосподарських машин та обладнання
була створена в 1900 р., увійшовши до складу лабораторій КПІ, вона виконувала
навчально-допоміжну функцію. В основу діяльності станції було закладено
вирішення назрілих питань сільськогосподарського машинознавства та
машинобудування шляхом експериментального вивчення землеробських машин
та приладів і висвітлення результатів роботи широкому колу населення для
подальшого використання їх в сільському господарстві. Тут О.М. Засухін, як
студент залучений до активної участі в дослідженнях, знайомився з існуючими
на той час типами й конструкціями машин і приладів сільського господарства,
спостерігаючи їх в роботі. А також, вивчав методи та техніку виробництва цих
машин і приладів та визначав значення факторів, які впливали на їх роботу, [7,
с. 5–7]. Таким чином, науково-практична діяльність О.М. Засухіна розпочалась
ще за його студентства в КПІ та остаточно сформувала його погляди в агрономії,
що стало напрямком його роботи на все життя.
Ім’я вченого пов’язане з роботою Всеросійського товариства
цукрозаводчиків [8, с. 6], системи колективних дослідів з мінеральними
добривами Катеринославської губернії [9], Безенчуцької сільськогосподарської
дослідної станції [6, с. 186], колективних дослідів Київського губземства [10,
с. 114], Харківської обласної сільськогосподарської дослідної станції [8, с. 7] та
Радомисльської сільськогосподарської дослідної станції [11, с. 3]. Отже,
О.М. Засухін зробив суттєвий внесок у розвиток сільського господарства,
становлення сільськогосподарської дослідної справи та аграрної науки України.
Ця діяльність сприяла формуванню його наукового світогляду і особистості як
видатного вченого та одного з фундаторів сільськогосподарської дослідної
справи, який заклав підґрунтя для розвитку сучасної агрономічної науки
України. Тому, подальший детальний розгляд здобутків і напрямків роботи
вченого дозволить обґрунтовано визначити науково-практичне значення їх для
розвитку сільськогосподарської науки України.
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КРАЙОВЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР»
(1899–1944): ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ
(до 120-річчя з дня заснування товариства «Сільський господар»)
Пинда Л.А.
Львівський національний аграрний університет (м. Дубляни Львівської області)
Провідна роль у політичному, економічному і культурному житті краю
належала Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ). У середовищі УГКЦ, за
оцінкою М. Грушевського, з’явилися освічені люди, які думали про інтереси не
тільки своєї церкви, але й про інтереси народу. Це передусім митрополит Андрей
Шептицький, о. Тит Войнаровський, о. Остап Нижанківський та ін. Саме вони
долучились до створення українського господарського товариства «Сільський
господар» (1899–1944), яке вписало важливу сторінку в історію розвитку
сільського господарства Східної Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Товариство засновано 23 березня 1899 р. в м. Олесько за сприяння
священиків о. Томи та о. Юліана Дуткевичів. Ініціаторами його створення стали
патріотично налаштовані священики Теофіль Гутковський, Віктор Цебровський,
Григорій Купчинський. Юліан Дорожинський, народні вчителі, селяни Осип
Кацамай, Осип Стрілецький, Іван Шингера, Михайло Миколаїв, Володимир
Іванович. Олесько первинно стало осередком товариства «Сільський господар»,
перед яким ставилось завдання розвитку рільництва, городництва, садівництва,
пасічництва. Галицьке намісництво дозволило діяльність цієї організації
14 лютого 1899 р. Перші Загальні збори відбулись 23 березня 1899 р., головою
було обрано о. Тому Дуткевича [1].
Важливими в історії товариства стали IV Загальні збори в Олесько
18 березня 1902 р., які ухвалили перетворити «Сільський господар» в крайову
господарську організацію. Наступного 1903 р. товариство перенесло свій
осередок у Львів. Саме тут у 1904 р. відбулась реорганізація в його структурі.
Воно отримало назву «Крайове господарське товариство «Сільський Господар»
з осередком у Львові» і набуло право створювати свої філії на території
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Галицького намісництва.
Згідно з вимогами першого статуту (1904 р.) «Сільський господар» мав на
меті захищати господарські інтереси галицьких селян перед виконавчою і
законодавчою владою. Прихід до товариства у 1909 р. Є. Олесницького суттєво
змінив характер його діяльності. Акцент було поставлено на поєднання боротьби
за захист прав селян із завданням піднесення рівня господарської культури
українського села. Відтепер, згідно зі статутом від 10 квітня 1909 р., товариство
«Сільський господар» набуло триступеневого характеру: Централя у Львові; філії
у повітових містах; гуртки у селах.
Провідниками в організації роботи з 1909 р. стали: доктор Євген
Олесницький, очільник всієї організації; о. Степан Онишкевич, посол до
австрійського парламенту; доктор Григорій Величко, організатор фаховоагрономічної роботи товариства. Суттєво зміцнив позиції товариства серед
української громадськості прихід до нього плеяди фахівців різного профілю:
М. Творидла, А. Глодзинського, І. Лисого, А. Кахникевича, В. Кучера,
М. Холевчука, А. Терпиляка та інших. «Сільський господар» перетворився у
професійну хліборобську організацію, яка відстоювала інтереси селян.
У грудні 1909 р. було створено першу редакційну комісію (керівник –
Є. Олесницький), і товариство заснувало свій друкований орган «Господарська
часопись», який виходив щомісячно. Його перший номер вийшов 25 січня
1910 р. Починаючи з другого номера цього часопису за редакцією Івана
Марцінківа, виходить його двосторінковий додаток «Наше пасічництво». Він
став друкованим органом секції пасічників товариства «Сільський господар» та
товариства «Пасічно-торговельний союз» у Львові. Діяльність «Сільського
господаря» стала більш різноманітною: в освітньому напрямі, в формуванні
племінної справи, в галузі тваринництва і птахівництва, у створенні зразкових
господарських об’єктів (шкілок дерев, садів, стаєнь і курників) [3].
Історія виникнення та розвитку крайового товариства «Сільський господар»,
основні принципи його побудови та організації на тогочасному етапі були
розкриті у книгах голови товариства Є. Олесницького «Найближчі задачі
крайового товариства господарського «Сільський господар»» (Львів, 1910 р.) та
«Яка має бути наша рільнича організація» (1910 р.). Активно займались
дослідницькою роботою видатні українські вчені, члени «Сільського господаря»
Г. Величко, М. Творидло, М. Холевчук, Є. Храпливий, М. Боровський,
Е. Томашівський, М. Коцюба, Т. Дуткевич, А. Жук, А. Гарасевич. Слід
відзначити, що агрономом А. Гарасевичем у 1912 р. було підготовлено видання
«Інструкція для закладання дослідних полів». Із видання дізнаємось про
організацію та напрямки дослідницької роботи в Галичині, а саме: вплив
мінеральних добрив на врожайність сільськогосподарських культур, селекція
картоплі, вирощування на продаж насіння зернових. Архівні матеріали
дозволяють визначити провідну роль товариства «Сільський господар»,
громадської агрономії та української кооперації в організації і проведенні
дослідницької роботи в галузі сільського господарства [1].
У період Західноукраїнської Народної Республіки товариство
функціонувало у вигляді відділу при Секретаріаті земельних справ ЗУНР у
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Станіславі з грудня 1918 до травня 1919 р. Руйнівні наслідки Першої світової
війни, невдачі національно-визвольної боротьби спричинили тимчасове
припинення діяльності «Сільського господаря» у 1919–1923 рр. Вагомим
чинником у подальшому розвитку товариства після закінчення Першої світової
війни стала фахова підготовка агрономів під час вимушеної еміграції за
кордоном. Воїни і старшини Української галицької армії та армії Української
Народної Республіки навчались у вищих агрономічних школах Австрії,
Німеччини, Чехословаччини, Бельгії, Франції тощо. У Подєбрадах
(Чехословаччина) з ініціативи Українського громадського комітету у Празі було
відкрито Українську господарську академію. Однак підготовлених нею фахівцівагрономів не завжди прихильно зустрічали в Галичині, особливо ті, хто обійняв
керівні посади в українських товариствах та бачив у них сильних конкурентів.
Відновлене товариство виробило нові принципи співпраці «Сільського
господаря» та українських кооперативних структур: 1) всеохоплююча співпраця
та взаємодія; 2) чітке розмежування функцій і завдань; 3) самодостатність
кожної зі сторін; 4) взаємодопомога.
Одним із ключових завдань у процесі відродження товариства стало
формування його оптимальної організаційної структури, відповідної тогочасним
вимогам розвитку економіки, науки управління, аграрних наукових досліджень,
освіти. Цей процес виявився тривалим у часі та суперечливим і практично
завершився аж в середині 30-х рр. XX ст.
За статутом «Сільський господар» був масовою організацією селян і всіх,
зацікавлених у розвитку сільського господарства. Ніяких обмежень не було.
Політика керівництва товариства спрямовувалася на заохочення до праці у
гуртках усіх селян громади, а з другої половини 30-х років питання про масове
членство стало одним із основних у роботі. Інтереси українського селянства
обороняли члени товариства, депутати польського парламенту (сенату і сейму),
які входили до Української парламентської репрезентації – об’єднання
українських депутатів [2].
Головами товариства «Сільський господар» від часу його виникнення та в
період відродження (20–30-ті рр. XX ст.) були енергійні, цілеспрямовані люди,
які нерідко мали фахову агрономічну освіту, отриману в провідних аграрних
вищих закладах країн Європи. До того ж, це були національно свідомі
особистості, які вбачали у відродженні українського села, його культури і
господарства важливу умову зростання національної свідомості українців.
У 1932 р. Міністерство сільського господарства Польщі затвердило план
праці «Сільського господаря», що свідчило про його офіційне визнання і
дозволило брати участь у праці самоврядування на рівні з іншими
хліборобськими товариствами. У 1934 р. Львівська хліборобська палата визнала
«Сільський господар» організацією, завдання якої – займатися «поліпшенням
сільськогосподарської продукції» з метою збільшення обсягів і раціоналізації
виробництва, стандартизації та забезпечення якості продуктів.
Після відновлення діяльності «Сільський господар» (1924 р.) розпочав тісну
співпрацю з сільськогосподарською кооперацією. «Сільський господар»
визначив своїм завданням відстоювати інтереси селян, сприяти піднесенню
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культури господарювання, поширювати мережу дослідних полів, станцій,
підтримувати зразкові господарства краю. Такі ж завдання стояли перед
громадською агрономією.
Першочерговим завданням громадська агрономія вважала дослідницьку
справу. У рільництві – це селекційна робота, вивчення ґрунтів, добір сортів,
забезпечення господарств високоякісним насінням. Так, відділ агротехніки
«Сільського господаря» (березень 1929 р.) провів масові досліди з «погноями»
(добривами) у 34 повітах. За результатами виконаної роботи було видано
детальну інструкцію для дослідів з «погноями».
Відділ садівництва та городництва (1929 р.) шляхом анкетування зібрав
відомості про городництво та садівництво краю, організував городничосадівничі курси та став посередником у реалізації щеп і приладдя для садівників
краю. Відділом зоотехніки було організовано курс з підвищення продуктивності
сільськогосподарських тварин в школі «Сільського господаря» біля Коломиї
(54 курсанти). Навчання дало основу для подальшої кваліфікованої
продуктивної праці селян в краї, бо до цього часу (1929 р.) професійна
цілеспрямована підготовка не проводилась. Референти «Сільського господаря»
інформували сільське населення про організацію контролю за якістю молока на
молочарському курсі «Маслосоюзу». На основі проведеної роботи підготовлено
посібники і відповідні інструкції для секції годівлі і догляду молочної худоби
при гуртках «Сільського господаря».
У квітні 1929 р. було проведено З’їзд пасічників. Відділ шовківництва зумів
заснувати дві дослідні станції при товаристві «Сільський господар» у селах
Ялівець і Глубока при філії «Сільський господар» в м. Самборі. Таким був у
1929 р. обсяг дослідницької роботи товариства, яке впевнено ставало центром
громадської агрономії краю.
З другої половини 20-х рр. ХХ ст. центром української агрономічної науки
та освіти в Галичині знову стає товариство «Сільський господар» на чолі з
Євгеном Храпливим. До 1939 р. товариство згуртувало 191 агронома для
науково-практичної роботи серед українських селян. Ще 62 фахівці діяли при
українських кооперативах. Теоретичні знання тісно перепліталися з практикою.
Основними напрямами роботи українських фахівців-агрономів у 20–30х рр. ХХ ст. в Галичині були сільськогосподарська освіта в школах, курси, з’їзди,
наради, конференції з фахових питань, консультації і поради, польові досліди,
екскурсії, сільськогосподарські виставки, контрольні пункти насіннєвого
матеріалу, меліораційні, садівничо-городничі секції, зразкові господарства тощо.
Для поширення передового досвіду та для заохочення сільської молоді до освіти
товариства «Просвіта», «Сільський господар», сільськогосподарська кооперація
проводили в усіх повітах курси «Хліборобський вишкіл молоді» (ХВМ).
На з’їздах товариства «Сільський господар» в другій половині 30-х рр.
XX ст. аналізували важливі для розвитку сільського господарства краю
проблеми: 1) годівля і догляд тварин; 2) пасічництво; 3) садівництво;
4) стандартизація збіжжя; 5) догляд великої рогатої худоби; 6) комасація ґрунтів;
7) проблеми аграрної освіти молоді. Загалом до 1939 р. відбулось 17 з’їздів
товариства «Сільський господар», кожен із яких був важливим етапом у розвитку
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сільського господарства українців, його освітнього та наукового забезпечення.
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ОСНОВНІ ФОРМИ КООПЕРАЦІЇ:
ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
Підгайна Т.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Нова економічна політика, прийнята в березні 1921 року, принесла деякі
позитивні зміни у сільське господарство, зокрема селяни здобули можливість
продавати залишки своєї продукції через кооперативні організації чи на ринках,
що сприяло становленню та розвитку української системи сільськогосподарської
кооперації.
Кооперація в сучасному її розумінні – це гуртування трудових верств
населення для самодопомоги в усіх сферах життя, як економічних, так і
культурних. Практика знайомить нас із двома її формами: споживчою
(товариські крамниці) і кредитною (товариські банки – кредитні та ощаднопозичкові товариства). Інші види кооперації були настільки мало розповсюджені
серед населення і з кооперативного боку недостатньо самовизначились, що
упевнено можна сказати, що вони не знайомі для широкого загалу. Але ці форми
мали не менше значення для народного господарства, ніж споживча та кредитна
кооперація, і досить часто використовувалися на практиці.
Слід відмітити, що потреби народного господарювання не задовольнялися
лише споживчою та кредитною кооперацією, які були лише маленькими ланками
у великій системі. Так, споживча кооперація мала на меті тільки задоволення
споживчих потреб трудових верств населення та усунення посередників між
продуцентами і споживачами. У той час, як кредитна кооперація спрямована на
задоволення потреб тих же верств населення у кредиті для безперервності й
найбільшої успішності їхнього виробництва (землеробського чи ремісничого).
Крім того, важлива ціла низка інших вимог, які мали не менше значення, ніж
споживчі та кредитні потреби.
Наприклад, коли селянам потрібно щось купити з продуктів чи одягу, то у
них була товариська крамниця (споживча кооперація). У випадку, коли
господарям необхідні гроші, щоб придбати коня, корову чи щось зі знарядь –
слугувало кредитне або ощадно-позичкове товариство (кредитна кооперація).
Для того, щоб заплатити за придбані речі товариській крамниці або виплатити
борг кредитному чи ощадно-позичковому товариству вони продавали вироби
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свого господарювання – зерно, сіно, фрукти, овочі, молочні продукти, яйця,
скотину – це їхній прибуток у грошовому еквіваленті. Однак вони продавали
здебільшого скупникові чи то на базарі чи в себе вдома, тому що дрібними
партіями ніхто інший у них не купував. Скупник у свою чергу продавав
більшому перекупникові. У кінцевому результаті господар продав яйця по
півтора карбованці за десяток, у той час, як київські споживачі, наприклад,
платили за них чотири карбованці. Те, що справедливості ради мусило належати
селянинові, бо його праця вкладена в той чи інший сільськогосподарський
продукт, пішло по чужих кишенях, які навіть не бачили, як той продукт
виробляється. Ось уже на цьому прикладі ми бачимо, що споживчої та кредитної
кооперації не досить, щоб забезпечити селянина-робітника від визиску, і йому
треба шукати нові форми кооперації. Необхідно враховувати й те, що для
землероба актуально не тільки вигідно збути свої вироби, але й необхідність
технічного забезпечення для обробітку ґрунту. А тому деякі машини селянин не
міг придбати за свої кошти та й до того ж не вигідно купувати велику дорогу
техніку на 3 – 5 десятин землі. Аналогічно відбувалося й у ремісників та
робітників: недостатньо їм об’єднуватися у споживчі та кредитні кооперативи.
Як показує досвід країн, де кооперація розпочала свій відлік раніше, було
вироблено ще кілька інших видів кооперації. Серед усіх форм кооперації,
заслуговує на увагу сільськогосподарська. Під цією назвою криється власне
кілька видів кооперації, а саме: орендні, машинні, млинарські, пасічницькі
товариства, хліборобські, молочарські спілки або артілі, маслоробні артілі,
товариства зі збуту та товариства з постачання електрики в господарства і,
нарешті, сільськогосподарські товариства, які часто поєднували в собі завдання
всіх згаданих об’єднань і крім того дбали про якість та постачання кращого
насіння сільськогосподарських культур для посіву, поліпшення худоби та птиці,
влаштування показових та дослідних полів, садів та городів.
Основною
формою
сільськогосподарської
кооперації
були
сільськогосподарські спілки. Вони поділялися на дві категорії: а) спілки, що
допомагали сільському господарству загалом; б) спілки, що дбали про розвиток
окремих галузей сільського господарства.
Звертаючись до наукового аналізу зауважимо, що другою формою
сільськогосподарської кооперації в Україні були так звані сільськогосподарські
товариства, запроваджені в 1897 р. За нормальним статутом ці товариства мали
допомагати сільським господарям у придбанні потрібних засобів виробництва,
вигідно збувати їх продукти, видавати позики під товари, взяті для продажу, й
виконувати
різні
доручення
сільських
господарів.
На
практиці
сільськогосподарські товариства досить часто далеко відступали від
кооперативних принципів, надаючи своїм членам неоднакові права. Вони
переважно об’єднували заможніших селян і великих землевласників.
Розвивалися ці товариства загалом повільно, навіть після удосконалення їхнього
статуту (1908 p.). У 1915 р. на Україні діяло всього 150 сільськогосподарських
товариств, найбільше на Поділлі (32) та Київщині (30).
Досить поважне місце в системі кооперації належало виробничій або
продукційній. У тогочасних умовах це був чи ненайважливіший ступінь її
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розвитку, бо вона мала на меті витіснить з економічного вжитку капіталістичнопосередницького ладу – капіталіста-фабриканта, і поставити на його місце якщо
не самих споживачів, які користувалися виробленими на тій чи іншій фабриці чи
заводі продуктами, то хоча б робітників, які, таким чином, мали можливість
розпоряджатися виробами своєї праці. Форми цієї кооперації починалися з
шевських, кравецьких, чинбарських та інших артілей і закінчувалися
кооперативними фабриками та заводами, господарями яких були саме робітники.
Нарешті зробимо наголос на використанні найповнішого виду кооперації
страхової або забезпечення. Адже населення потерпало від пожеж, неврожаїв,
пошесті на скотину і досить невигідно було забезпечувати себе від цих нещасть
у приватних страхових товариствах.
На початку XX ст. кредитні кооперативи почали запроваджувати в себе
страхування на кооперативних засадах, спершу страхуючи життя членів
об’єднань, а потім почали створювати товариства із забезпечення відшкодування
у разі пожеж і пошестей на худобу. Унаслідок негативного ставлення до згаданих
операцій органів центральної влади (особливо Управління дрібного кредиту),
страхова кооперація широкого розвитку не набула. Це була галузь української
кооперації, яка найтісніше залежала від страхового відділу Московського союзу
споживчих товариств. Протягом 1913–1915 pp. страхові кооперативи виявляли
більше ініціативи, випереджаючи московську страхову кооперацію.
На основі результатів дослідження з’ясовано, що на початку ХХ століття
було створено українську систему споживчої, кредитної, сільськогосподарської,
виробничої та страхової видів кооперації. Кожна з яких, крім останньої,
поділялася на низку підвидів або окремих форм та відіграла важливу роль у
забезпеченні сільського господарства, адже монополізувала сферу заготівель та
збуту сільськогосподарської продукції.
СТАНОВЛЕННЯ І ПЕРШІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ «МАЯК» ІНСТИТУТУ ОВОЧІВНИЦТВА
І БАШТАННИЦТВА НААН У 1974–1980 рр.
(до 45-річчя від дня заснування установи)
Позняк О.В.
Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН
(с. Крути Ніжинського району Чернігівської області)
Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України (початкова назва – Селекційнодослідна станції «Маяк») цьогоріч виповнюється 45 років від дня заснування.
Створена установа в насінницькому радгоспі ім. Котовського в с. Крути за
наказом Міністерства сільського господарства СРСР № 192 від 26 квітня 1974 р.
з метою удосконалення технології механізованого вирощування і збирання
насіння овочевих культур та кормових коренеплодів в районах Полісся УРСР.
Спочатку
установа
підпорядковувалася
Всесоюзному
об’єднанню
«Союзсортнасіннняовоч», згодом, аж до розпаду СРСР – Всесоюзному науково206

дослідному інституту селекції і насінництва овочевих культур. Директором
радгоспу ім. Котовського Дослідної станції «Маяк» на той час був І.Ф. Сотник,
заступником директора з наукової роботи, а фактично керівником новоствореної
дослідної станції – М.В. Онищенко.
Проведений аналіз діяльності установи у перші роки її функціонування, дає
змогу констатувати, що 1974 рік був радше організаційним, науково-дослідна
робота по суті не проводилася. У 1975 р. вже започатковувались пошукові
дослідження з сортом огірка Ніжинський місцевий, зокрема розпочато вивчення
елементів технології на насіннєві цілі. За наявними звітними даними можна
стверджувати, що у 1976 р. розпочато повноцінне проведення наукових
досліджень в установі: сформована структура підрозділів, укомплектовано штат
наукового і допоміжного персоналу, затверджено науково-тематичні плани і
робочі програми тощо. Того року науково-дослідна робота проводилася за двома
тематиками – «Розроблення прогресивної технології виробництва насіння
огірка» та «Розроблення прогресивної технології виробництва цибулі сіянки», а
результати згодом були використані при розробці перших технологій
вирощування овочевих культур на насіннєві цілі, розроблених в установі.
Як відомо, Ніжин і прилеглі території – історична батьківщина
всесвітньовідомого сорту огірка народної селекції Ніжинський місцевий, на його
основі розвивався славнозвісний огірковий засолювальний промисел. Проте
технологічний процес вирощування огірків у середині 70-х рр. ХХ ст. залишався
досить трудомістким, потребував значних затрат ручної праці. Основні фактори,
які знижували виробництво продукції – застаріла технологія вирощування,
заготівель та переробки, низький рівень механізації, відсутність машин для
збирання врожаю, постійне зменшення кількості людей, зайнятих на їх
виробництві, повільне впровадження у виробництво досягнень науки і техніки.
З метою скорочення затрат ручної праці, зниження собівартості продукції та
підвищення врожайності на селекційно-дослідній станції «Маяк» розроблена
промислова технологія вирощування огірків сорту Ніжинський місцевий на
товарні і насіннєві цілі, що було цілком закономірним, ураховуючи місце
розташування новоствореної установи. Упродовж наступних років (і до
сьогодні) вона удосконалювалась, розроблялися і вивчалися окремі елементи
агротехнології.
Так, дослідження з розробки технології виробництва насіння огірка у
1976 р. здійснювалися за 4-ма розділами: вивчення агротехнологічних прийомів,
хімічних засобів і робочих органів механізмів, що здатні забезпечувати боротьбу
з бур’янами без втрат або з мінімальними затратами ручної праці; розроблення
робочих органів культиватора для прищипування рослин і підрізання бур’янів
під пагонами огіркової рослини; дослідження робочих органів для збирання
насіннєвих плодів; вивчення набору машин для поточної лінії для виділення,
зброджування, сушіння, очистки і затарювання насіння. На 1977 р. внесені
уточнення до програми досліджень, зокрема було заплановано значно
розширити дослідження з вивчення гербіцидів. Над даною проблематикою у
перше п’ятиріччя працювали: керівник тематики – директор М.В. Онищенко,
відповідальний виконавець НДР – зав. лабораторії технології І.С. Онищенко,
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виконавці – молодші наукові співробітники Л.М. Дорошенко та І.І. Дяченко,
старший лаборант О.А. Кобизька, зав. фотолабораторією М.П. Маленко,
лаборант О.Н. Нещерет.
У результаті проведених у перші п’ять років діяльності установи досліджень
були вивчені елементи механізованої технології виробництва насіння огірка,
більшість з яких й на сьогодні залишаються актуальними і затребувані
виробництвом. Зокрема встановлено, що: напівпаровий обробіток ґрунту знижує
забур’яненість посівів в два рази; глибока перша весняна культивація на глибину
15–18 см у порівнянні зі звичайною підвищувала урожайність насіння огірка в
середньому за п’ять років на 0,5 ц/га; застосування стрічкової дворядкової схеми
посіву 120+60 см у порівнянні з широкорядним міжряддям 90 см забезпечило
прибавку урожаю в середньому за 1975–1978 рр. 0,4 ц/га, але така схема не
давала можливості проведення міжрядного обробітку протягом усього періоду
вегетації рослин; при схемах сівби з міжряддям 140 і 180 см у 1979 р.
урожайність не знизилась, а в 1980 р. при схемі сівби 140х10 см отримали
урожайність на 0,5 ц/га, а при схемі сівби 140х10 см + органічне добриво
урожайність насіння була на 0,7 ц/га більшою у порівнянні з контролем (ширина
міжрядь 90 м); нарізання направляючих борозен дало можливість проведення
міжрядного обробітку з шириною захисної смуги 10 см, таким чином міжрядний
обробіток культиватором КРН-5,6 із захисною смугою 10 см проводився
упродовж всього періоду вегетації, направляючі борозни для коліс трактора
відновлювалися після кожної культивації; досходова «сліпа» культивація нижче
глибини розміщення насіння огірка, що наклюнулося, виявилась ефективнішою
за боронування до появи сходів (кількість бур’янів перед першою прополкою
менше на 63 % у порівнянні з боронуванням, перед наступними культиваціями –
відповідно на 9 %); проведення даного агрозаходу дає можливість в роки з
холодною весною отримувати сходи огірка на 2–3 дні раніше звичайних строків
(досходова «сліпа» культивація проводилась на 3–4 см нижче залягання насіння,
коли проростки насінин, які наклюнулись, становили 16–18 мм); доведена
ефективність роботи на культурі огірка баштанного культиватора КНБ–5,4;
доведена висока ефективність на насінницьких посівах огірка гербіциду
трефлану з амібеном + базагран або іллоксан (знижував забур’яненість перед
першою прополкою на 80–85 % і перед збиранням на 75–86 %; затрати праці
знижувались в 3 рази); пристрій для збирання насіннєвих плодів з
підбиральними робочими органами голчастого типу використовувався на
збиранні насіннєвих плодів огірків.
Існуючий на той час набір робочих органів, що використовувався в
операціях з догляду за посівами огірка, давав змогу проводити міжрядні
обробітки тільки в початковий період росту рослин. Поява у міжряддях навіть
окремих пагонів огіркової рослини перешкоджав міжрядному обробітку, що
потребувало проведення прополок вручну. У зв’язку з цим у 1978 р. були
виготовлені секції робочих органів, які складалися із дискових ножів і
плоскорізних лап. Передбачалося, що за допомогою дискових ножів буде
прищіпуватися (різатися) основне стебло окремих рослин огірка, що пройшли
через середину міжрядь. При цьому в середині міжряддя створюються умови для
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безперешкодного проходження стойки плоскорізних лап, які будуть підрізати
бур’яни під гудиною рослин огірка. Плоскорізні лапи були прототипами лап
баштанного культиватора, придатні для обробітку міжрядь шириною 120–
180 см. В 1979–1980 рр. на станції був закладений дослід по вивченню
механізованого обробітку посівів огірка і випробування баштанного
культиватора КНБ–5,4. Виділення насіння, його змивання і сушіння
здійснювалося на лінії СВЛ–30. Дослідженнями, проведеними на СДС «Маяк»
вивчено вплив дозарювання насінників після збирання протягом 5–15 діб і
зброджування насіння на його посівні якості. Проводились дослідження з
внесення невеликих доз органічних добрив безпосередньо в зону сівби насіння
огірка. Для здійснення цих дослідів був розроблений і виготовлений
комбінований агрегат «Маяк».
«Механізована технологія виробництва цибулі-сіянки» стала важливою
комплексною розробкою установи, виконаною у 1976–1978 рр. Керівник
тематики – також М.В. Онищенко, виконавці НДР: зав. лабораторії агротехніки
Н.П. Гунько, молодший науковий співробітник В.М. Дерека, зав. лабораторії
механізації І.С. Онищенко. Ця розробка, з певними модифікаціями і
удосконаленнями, використовувалась в господарстві до середини 90-х рр.
минулого століття, потім виробництво сіянки припинилось через низку
об’єктивно-суб’єктивних чинників.
Необхідністю проведення науково-дослідної роботи у даному напрямі
слугував той факт, що урожайність цибулі-сіянки у країні на той час складала
усього 4–5 т/га, усі роботи по її виробництву виконувалися вручну. Отже, згідно
з наказом-завданням ВО «Союзсортнасінняовоч», були заплановані наукові
дослідження з розробки технології, яка б забезпечила отримання урожаю сіянки
не менше 10 т/га і підвищення продуктивності праці не менше, ніж у 2 рази.
Науково-дослідна робота проводилася за 3-ма розділами: дослідження
агротехнічних заходів і робочих органів машин, що здатні забезпечити
оптимальні умови для формування урожаю з мінімальними затратами праці;
дослідження і випробування робочих органів, що забезпечують сівбу з найбільш
доцільною схемою; дослідження і вивчення прийомів машинного збирання і
післязбиральної доробки цибулі-сіянки. Основні положення розробленої в
установі технології базувалися на узагальнених результатах досліджень з
вивчення схем сівби, норми висіву насіння, агротехнічних і хімічних заходах
боротьби з бур’янами, строків збирання сіянки. На станції сконструйовано
широкосмугові сошники і стрічково-смугові секції, пристосування до
культиватора КРН–4,2 для підкопування цибулі-сіянки. Запропоновані машини
для збирання сіянки з теребильними і дисковими робочими органами, грохотний
цибулевий підкопувач, а також вивчено спосіб відокремлення сіянки від землі
гідросепаратором.
На дослідній станції розроблено і впроваджено проект пункту
післязбиральної доробки цибулі-сіянки і універсального комплексу для доробки
і зберігання сіянки, маточних цибулин і інших насінників, розроблені
рекомендації з їх використання. За розробленою в установі технологією, в
радгоспі ім. Котовського побудовано пункт післязбиральної доробки цибулі209

сіянки продуктивністю 1000 тонн за сезон. Цей пункт за специфікою операцій
технологічного процесу поділявся на вентиляційно-сушильне відділення (шар
вороха сягав 3 м) і лінію по відминанню і сортуванню вороха (ПМЛ-6). Всі
операції на пункті були максимально механізовані. Технологічні характеристики
пункту дозволяли використовувати його для сушки насінників інших культур,
зберігання насінників, доробки насіння тощо протягом практично усього року.
Перші результати щодо впровадження елементів прогресивної технології,
що розроблялась в установі, засвідчили правильний вектор у виборі напрямів
досліджень. Так, у радгоспі ім. Котовського на площі 20 га впроваджено
широкосмугову сівбу для вирощування цибулі-сіянки, що дало змогу отримати
урожайність 128 ц/га (для порівняння: у 1970–1975 рр. середня урожайність
склала 68 ц/га).
По дворічним культурам, насінництво яких проводили в радгоспі
ім. Котовського, впровадили у якості пошукових досліджень нові агрегати:
виймання маточників із траншеї здійснювали за допомогою ТКУ–0,9, а їх
висаджування у ґрунт – висадкопосадковоюю машиною ВПУ–4.
З метою підвищення кваліфікації кадрів співробітниками установи
прочитані лекції на республіканських семінарах головним агрономам та
інженерам, агрономам насіннєводам, бригадирам тракторних бригад
насінницьких господарств, старшим агрономам обласних об’єднань і МРО
«Укрсортнасінняовоч» (усього 340 чол.). Тематика лекцій: «Система сівозмін у
господарствах, що спеціалізуються на насінництві овочевих культур»,
«Механізація виробництва насіння овочевих культур», «Технологія
вирощування і післязбиральної доробки сіянки», «Теоретичні основи і практичне
застосування активного вентилювання при сушінні насіння, а також зберігання
маточників і посадкового матеріалу овочевих культур».
Результати пошукового досліду з вивчення можливості сумісного
вирощування насінників дворічних овочевих культур (капуста сорту Амагер 611,
буряк столовий сорту Носівський плоский, буряк кормовий сорту Урсус, морква
сорту Нантська, цибуля ріпчаста сорту Каба 132) у посівах озимої пшениці
зазнали значного впливу несприятливих метеорологічних умов (сівба озимих
восени 1975 р. була проведена із запізненням – 17 серпня і у сухий ґрунт; нестача
вологи упродовж вегетаційного періоду у 1976 р.), отже отримано низьку
урожайність практично по усім культурам, що вирощувались у
сумісних/змішаних посівах. Проте напрям вважався перспективним і визнано за
необхідне продовжити ці дослідження у 1977 р.
Однією з перших значимих розробок в установі також можна назвати
механізовану технологію виробництва насіння моркви у зоні Лісостепу України.
Ця технологія базувалася на основі результатів проведених у 1977–1980 рр.
досліджень. Керівник теми – М.В. Онищенко, відповідальний виконавець – зав.
лабораторією технології І.С. Онищенко, виконавці НДР: лаборант
М.П Закалюжна, ст. лаборант М.М. Луценко, ст. лаборант Д.Д. Максименко, зав.
фотолабораторією М.П. Маленко, с.н.с. О.Г. Чутченко, м.н.с. Г.М. Чабан,
лаборант В.М. Пархоменко.
Розроблені у 1977–1980 рр. рекомендації потребували додаткового
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вивчення окремих елементів, зокрема вивчення схем сівби і норм висіву насіння
при стрічково-смуговій сівбі; випробування збиральних машин при вирощуванні
маточників; дослідження щодо застосування гербіцидів і десикантів на культурі.
Тому у 1981–1986 рр. дослідження продовжили за темою «Розробити та
впровадити технологічний процес механізованого виробництва насіння моркви».
Науковий керівник – зав. лаб. механізованих технологій ВНДСНОК, канд. с.-г.
н. А.В. Дураков, виконавці – І.С. Онищенко, П.П. Юрченко, Д.Д. Максименко та
М.Г. Птуха. Проведені досліди: 1) Розробка та обґрунтування галузевого
стандарту на маточники столової моркви; 2) розробка способів гідротермічного
обеззаражування насіння; 3) удосконалення хімічного методу захисту насінників
від фомозу і білої гнилі; 4) ефективність сівби столової моркви дражованим
насінням.
Отже, за результатами наведеного можна зробити висновок, що повноцінне
розгортання наукових досліджень на СДС «Маяк» припадає на 1976 р., коли
остаточно закладені міцні підвалини для її функціонування відтоді й до сьогодні
як знаної у науковому просторі і середовищі овочівників-практиків в Україні та
за її межами установи, а поставлене при створенні дослідної станції «Маяк»
основне завдання – удосконалення технології механізованого вирощування і
збирання насіння овочевих культур в регіоні, науковцями виконувалося на
високому науковому і технологічному рівні від перших років діяльності
установи.
УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА С.Ф. ВЕСЕЛОВСЬКОГО У СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 20-х рр. ХХ ст.
Пятницька В.В.
Секретаріат Кабінету Міністрів України (м. Київ)
Участь С.Ф. Веселовського у суспільно-політичному житті української
вищої школи, відстоювання її національних інтересів у такий складний час як
громадянська війна та розруха були спрямовані на утвердження повноправного
соціального і політичного статусу української науки і освіти, на розвиток
сільськогосподарської науки, яка була провідною в його житті. Роль професора
С.Ф. Веселовського у створенні Київського сільськогосподарського інституту
значною мірою замовчувалася, тільки архівні джерела відкривають його
особистий вклад та великий внесок у розвиток аграрної науки 20-х рр. XX ст.
Неможливо описати ті умови та обставини в яких прийшлося працювати
професору С.Ф. Веселовському на посаді ректора КПІ і Голови Організаційної
Ради Київського політехнічного інституту (ОР КПІ). Організаційна Рада
запросила до складу професури свіжі сили і вжила заходів до ґрунтовної
реформи навчальних планів на всіх факультетах. Архівні справи відкривають і
дають повну інформації про події того важкого для країни і даного освітнього
закладу періоду 1920-1922 рр.
Для реорганізації нового КПІ була призначена Організаційна Рада (ОР) в
такому складі на чолі з професором С.Ф. Веселовським, також були долучені
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професори:
А.П. Артемьевський,
В.Ф. Бобров,
А.Г. Гольдман,
А.М. Качаловський, А.К. Котельніков, П.А. Тутковський, А.А. Тананаєв,
І.М. Щоголів, А.А. Яната, К.С. Тараненко тощо.
Правлінням КПІ на чолі з професором С.Ф. Веселовським довелося
докласти багато зусиль у справі налагодження навчального процесу. Щодо
наукової галузі, то ОР зробила висновок, що не дивлячись на вкрай тяжкі умови,
частина професорів продовжувала вести наукову роботу в неопалюваних
приміщеннях КПІ при 0 градусах й нижче, професори з студентами писали праці
та робили досліди, немаючи останніх відомостей про хід наукових досліджень за
кордоном та змоги користуватися бібліотекою. Але найгірші справи були в галузі
господарській. Політехнічний інститут продовжував перебувати у критичному
стані майже до початку 1922 р.
Станом на 1 жовтня 1920 р. на факультетах числилась така кількість
студентів: інженерний факультет – 74; хімічний факультет – 46; механічний
факультет – 85; агрономічний факультет – 44. Разом 249 осіб.
У навчальних планах велику увагу було звернуто на соціально-політичні та
економічні дисципліни. Були введені до навчання такі дисципліни: історія
соціалізму, теорія соціалізму, радянське законодавство, політична економія,
статистика, історія та теорія кооперації. Крім того, в число обов’язкових
предметів включалися – історія України, українська мова, українська література,
іноземні мови (німецька, французька та англійська). Проведення в життя всіх
зазначених предметів вимагало величезних коштів і чималих навчальнопедагогічних кадрів. Між тим інститут коштів не мав, навчання проводилося у
холодних помешканнях. Професура і студентство на лекціях та заняттях були у
верхній одежі та шапках. Була гостра потреба в усьому. Не було крейди, не було
навіть ганчірок для шкільної дошки.
Після обрання професора С.Ф. Веселовського головою Організаційної Ради
Київського політехнічного інституту та ректором, він висловився по дуже
важливих питаннях:
- потреба у збільшенні інформації про стан сучасного КПІ;
- поділ організаційної роботи між окремими членами ОР, що утворять
відповідні комісії, які подадуть на наступних зборах доклади по фактичному
становищу справ в інституті;
- потреба у комісії, що з’ясовує становище прискорених випусків, бажано
щоб до її складу ввійшли представники всіх факультетів, а обов’язком її буде
налагодження нормальної праці зазначених випусків;
- вирішення справи палива в інституті, яке було в критичному становищі;
комісія повинна була встановити мінімальну кількість палива для проведення в
інституті навчання;
- створення нормальної роботи при сучасному стані, коли в інституті не
було освітлення, водопостачання і газопостачання в лабораторіях і аудиторіях,
тому потрібно було виділити людей, що зайнялися б цими справами;
- з’ясування положення щодо науково-педагогічного стану інституту,
комісія обов’язком якої буде зберегти те, що є, а також подати відомості про те
наскільки повно представлений викладацький персонал;
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- потреба у комісії, що займатиметься господарчими справами інституту, тут
треба було подбати про забезпечення мертвого і живого інвентарю інституту від
знищення і руйнування, про помешкання для персоналу.
Кожна з намічених комісій повинна була виявити ініціативу й розвити як
найширше свою діяльність, щоб на наступних зборах подати вичерпні доповіді.
Також професор С.Ф. Веселовський пропонував негайно з’ясувати
фінансовий стан інституту і стан роботи прискорених випусків, головне, які є
перешкоди і що потрібно для усунення їх.
Займаючи посаду голови ОР і ректора КПІ, хоч недовгий час, професор
Сергій Феофанович Веселовський розкрився перед нами як активний
адміністратор, організатор педагогічно-освітньої роботи у вищому навчальному
закладі країни. Він дбайливо піклувався про стан справ на всіх факультетах
славетного інституту, опікувався роботою ботанічного саду КПІ, охороною
парку, науково-дослідної станції, багатьох лабораторій. Розруха і голод,
крадіжки інститутського майна та лабораторного приладдя – в таких важких
умовах працював і творив великий вчений, педагог, організатор
сільськогосподарської науки ,професор С.Ф. Веселовський. Завдяки його
самовідданості, героїзму, ентузіазму розвивався і працював один з найбільших
вищих навчальних закладів України – Київський політехнічний інститут.
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТРУДОВОГО БРАТСТВА М.М. НЕПЛЮЄВА (1889–1929)
Рожкова Л.І.
Сумський національний аграрний університет (м. Суми)
У сучасних умовах, коли відбувається пошук найбільш оптимальних форм
господарювання в аграрному секторі, розвитку органічного землеробства, інших
прогресивних форм організації економічної діяльності, неабиякий науковий та
практичний інтерес становить унікальна соціально-економічна система –
Трудове братство, створене Миколою Миколайовичем Неплюєвим та існуюче
протягом 40 років (1889–1929) на хут. Воздвиженськ Глухівського повіту
Чернігівської губернії.
М.М. Неплюєв народився 11 (24) вересня 1851 р. в м. Ямпіль (нині –
Сумська область) і зростав у респектабельній і освіченій родині. Після
закінчення Петербурзького університету проходив службу радником у
російському посольстві у Німеччині. В 1877 р. М.М. Неплюєв залишив кар’єру
дипломата і поступив вільним слухачем у Петербурзьку сільськогосподарську
академію. На початку ХХ ст. М.М. Неплюєв стає відомим у Росії богословом.
На основі глибокого соціально – філософського аналізу тогочасного устрою
та традиційного укладу життя селян М.М. Неплюєв зробив висновок, що
формою здійснення селянського ідеалу, головним елементом розвитку
суспільства, повинні стати трудові братства. У 1880 р. М.М. Неплюєв оселився в
родинному маєтку, який знаходився на хуторі Воздвиженську Глухівського
повіту, Чернігівської губернії, де організовує притулок для селянських дітей із
213

найбідніших родин. З часом у Воздвиженську була відкрита
сільськогосподарська школа, в якій надавали якісну сільськогосподарську
освіту, а також прищеплювали основи християнської моралі. У 1889 р. відбувся
перший випуск школи, на основі якого було утворено перше трудове братство.
Економічну основу для нього заклав М.М. Неплюєв, який передав більшу
частину власного статку та майна на суму 1,7 млн. крб. У майбутньому кожний
випуск сільськогосподарської школи надавав нових членів у общину. На чолі
общини були так звані повноправні брати, які володіли усім майном і мали право
обирати органи влади. Із них формувалася Дума – вищий орган управління.
Головою думи довічно було обрано М.М. Неплюєва. Ще однією формою
членства в організації були так звані «соревнователи», які мешкали поза земель
братства і були прибічниками ідей общини.
Згідно зі Статутом майно братства знаходилося у спільному володінні його
членів. В економічному відношенні братство становило собою виробничу та
споживчу артіль, яка мала з одного боку, спільну власність, з іншого, особисті
рахунки – власність приватну, яка забезпечувала можливість залишити братство
за власним бажанням.
Приватна власність існувала у вигляді особистих рахунків членів общини.
У братстві існували суспільні фонди, частина яких розподілялася між родинами.
Господарство в братстві було великим і багатогалузевим – поля, сади, ферми,
майстерні. У селі були електрика та телефонний зв’язок.
Це дозволило розгорнути у подальшому багатогалузеву господарську
діяльність. Глухівський повіт – це зона Полісся, отже найбільше прибутків
братству приносили лісозаготівлі як будівельного, так і дров’яного лісу.
Знеліснені ділянки у подальшому відновлювалися саджанцями. Було побудовано
лісопильні заводи зі столярним і бондарними цехами, які забезпечували потреби
Братства у будматеріалах, діжках та меблях. Другою за прибутковістю галуззю
було рільництво. У 1895 р. Ямпільський маєток Неплюєвих складався з 16 тис.
894,5 десятин. Економія мала у своєму розпорядженні широкий набір
агротехніки. У Свесі неподалік від Ямполя сезонно (90 днів на рік) працював
цукровий завод, на якому працювало 224 робітники. У 1883 р. було вироблено
25500 пудів цукру. Окрім того, діяв завод із виробництва вапна: 20 робітників
щорічно виробляли 40 тис. пудів (655 т) вапна. За родючістю землі Полісся
суттєво поступалися іншим регіонам, тому керівники братства приділяли увагу
розвитку інших галузей, зокрема, тваринництву. У 1894 р. на хуторі
Воздвиженську було: 120 волів тяглових, 100 коней тяглових, 100 корів
молочних, 110 голів молодняка ВРХ, 60 голів молодняка коней, 150 голів свиней
породи йоркшир, племінне стадо овець каракульської породи. На птахофермі для
внутрішнього споживання вирощувалися гуси, кури, качки, індички. Пасіка
налічувала близько 130 вуликів. Було обладнано цех переробки молочної
сировини, який випускав масло, тверді сири та ін. молочні продукти. У
ковбасному цеху вироблялися шинка та різні сорти ковбас. Господарство
братства було багатогалузевим, з непорушуваною 10-ти пільною сівозміною.
Середня врожайність на полях братства в 1903–1918 рр. становила (ц/га): озима
пшениця 19,2, озиме жито 16,5, овес 14,8, картопля 165,1, цукрові буряки 170,2,
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кормові коренеплоди 280,3, насіння конюшини 3,2. Ці показники суттєво
перевищували середню врожайність озимої пшениці по Чернігівській губернії,
яка складала 7,4 ц/га, а по Ямпільській волості – 3,8 ц/га. Значне місце у
господарстві Братства належало садівництву:загальна площа під садовими
культурами становила понад 100 десятин. Вирощували яблуні, груші, сливи,
вишні, смородину, полуницю, аґрус, малину. У 1903 р. садівник С.Ф. Черненко
вивів новий якісний зимостійкий сорт яблуні «Пепін Черненка», а у подальшому
селекціонером було створено 17 нових сортів яблунь і груш. Для переробки
садової продукції у 1909 р. у Воздвиженську була побудована фабрика, де
виготовлялися пастила, варення, сиропи, повидло, цукерки. Значний дохід
приносив Братству винокурний завод, який виробляв солод та спирт, який
постачався на Шосткинський пороховий завод для виробництва бездимного
пороху.
У 1908 р. чисельність Братства зросла до 500 осіб і надалі воно
продовжувало активно розвиватись, використовуючи в своїй господарській
діяльності передові аграрні технології. На Всеросійській сільськогосподарській
виставці у 1911 р. братське господарство було нагороджено великою золотою
медаллю. У 1912–1913 рр. активи Трудового братства перевищували 2 млн крб.
Незважаючи на значні фінансові можливості, члени Братства намагалися жити
за неплюєвським заповітом: «охайної, здорової, дешевої, вишуканої простоти».
Після революційних подій 1917 р. община намагалась зберегти
християнські принципи. В 1919 р. братство набуло назву «Перша українська
радянська комуна». У 1924 р. почалися репресії проти керівництва комуни. Але,
незважаючи на значні випробування, Братство не зникло. В економічному
розвитку воно досягло значних результатів, його вихованці внесли значний
вклад у наукове та культурне життя країни. Століття потому, в наш час, досвід
самоорганізації
громади,
соціально-економічних
реформ,
втілених
М.М. Неплюєвим на локальному рівні, заслуговує на вивчення та творче
застосування.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ
В УКРАЇНІ У 1920-х роках
Руденко С.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Характерною особливістю 1920-х років була переорієнтація від
обслуговування поміщицьких одноосібних господарств на колективні. Зокрема,
кооперативні об’єднання, а також радгоспи та колгоспи, які зароджувалися у
1923–1924 рр. і значно кількісно збільшилися з обранням курсу державної
політики на суцільну колективізацію у 1928–1929 рр. [8].
Відлік
існування
науково-організаційних
засад
українського
агроґрунтознавства в сучасному його розумінні фактично розпочато із
Сільськогосподарського вченого комітету України (СГВКУ), пізніше наукового
комітету (СГНКУ), який був створений з приходом до влади гетьмана
П.П. Скоропадського. Визначну рояль у розширенні діяльності СГНКУ до
моменту його ліквідації 1 жовтня 1927 р. відіграли в різні роки його керівники
академіки В. Вернадський, П. Тутковський, С. Франкфурт, професори
С. Веселовський, М. Вольф, І. Щоголів, О. Соколовський [8]. Основним
завданням СГНКУ було об’єднання розпорошених наукових сил і наукових
сільськогосподарських установ та планування розвитку сільськогосподарської
науки в УСРР. За чотири з половиною роки існування у м. Києві СГНКУ
перетворився в провідну громадську сільськогосподарську установу.
Першим головою комітету було обрано академіка В.І. Вернадського, який у
своїй багатогранній науковій спадщині поряд з іншим мав низку
фундаментальних робіт з проблем ґрунтознавства [2]. Відповідно до наказу
Міністерства земельних справ України від 30 грудня 1918 р. з 1 січня 1919 р.
серед структурних підрозділів СГВКУ створено Бюро ґрунтознавства на чолі з
приват-доцентом М.Л. Флоровим [4]. Зазначене Бюро при реорганізації СГВКУ
розширило свої функції та було затверджено у статуті як спеціальний відділ
ґрунтознавства і геології, хоча в кінцевому варіанті статуту СГВКУ замість
відділу було вказано про Секцію ґрунтознавства [5].
До її основних завдань на початковому етапі входило: 1) дослідження
процесів ґрунтоутворення, статики й динаміки ґрунтів, їх хімізм та геологія
післятретинних утворень; 2) картографування ґрунтів; З) польові дослідження
ґрунтів дослідних станцій; 4) вегетаційні досліди з встановлення агрономічних
властивостей ґрунтових профілів; 5) дослідження фракційного складу ґрунтів
[4]. До першого складу цього сектору в 1919 р. крім М.П. Флорова, входили
спеціалісти:
Г. Васильєв,
Ю. Зорохович,
М. Ізмайлова,
Ф. Левченко,
А. Шокурова. Стосовно картографування, то готувалася 10-верстова карта
ґрунтів України, а разом з професором О.Г. Набоких і схематична карта ґрунтів
України. У цьому ж році вийшла книга Г. Махова «Нарис ґрунтів України» [6].
У наступному 1920 р. чисельність працюючих у секції ґрунтознавства
СГВКУ збільшилася до восьми. При секції з вересня 1920 р. створено спеціальне
Бюро фабрикантів угноєння, яке очолив В.М. Доманицький [3]. Основними
завданнями секції на 1921 р. залишилися дослідження ґрунтів дослідних станцій.
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Крім того додалося обстеження ґрунтів Таврії та узагальнення вже одержаних
результатів досліджень на Волині. Бюро розпочало активний пошук нових
засобів штучного угноєння. Вперше, у тепер вже Сільськогосподарському
Науковому, а не Вченому Комітеті України, висловлюється теза про створення
спеціального Інституту експериментального ґрунтознавства, як координатора
дослідних робіт з обстеження ґрунтів України [1].
Основними завданнями науково-дослідної роботи Секції ґрунтознавства
СГНКУ упродовж 1921–1923 рр. були: 1) опрацювання матеріалів з дослідження
ґрунтів сільськогосподарських дослідних станцій та полів; 2) додаткове
обстеження ґрунтів галузевих дослідних станцій з метою складання схеми
ґрунтового районування республіки; З) дослідження ґрунтів півдня України;
4) опрацювання матеріалів обстеження ґрунтів радянської Волині; 5) анкетне
дослідження ґрунтів заводів, копалень і полів зрошення з метою їх використання
для добування штучних добрив (експедиції Донецького басейну, чорноморських
лиманів); 6) визначення стану виконання місцевих ґрунтових дослідів.
Перехід сільського господарства на шлях інтенсифікації, пов’язаний з
розвитком спеціалізації та підвищення його валового виробництва, поставили
перед Секцією ґрунтознавства основне з невідкладних завдань складання
загальної карти ґрунтів України. Ця карта мала стати основною для здійснення
районування України, а також для багатьох практичних заходів землеустрою й
агрономічної допомоги населенню. Крім карти ґрунтів України у 25-верстному
масштабі, Секція займалася складанням карт ґрунтів окремих районів та
областей республіки.
У квітні 1923 р. Секція ґрунтознавства СГНКУ скликала перший з’їзд
ґрунтознавців, який відбувся у м. Києві. За підсумками його роботи прийнято
низку постанов для вирішення важливих проблем подальшого розвитку
ґрунтознавства: погоджено програму й методику виконання колективних
дослідів із добривами на дослідних полях УСРР, прийнято програму
дослідження ґрунтів сільськогосподарських дослідних станцій УСРР, яка була
запропонована Секцією ґрунтознавства СГНКУ. Серед її важливих здобутків за
1923 р. слід відмітити створення Музею ґрунтознавства, що функціонував при
Українській академії наук. На його основі у 1924 р. планувалося створити
Всеукраїнський музей ґрунтів України. Також Секція ініціювала ідею створення
координуючого центру для всіх вітчизняних ґрунтознавців – Комітету
ґрунтознавства, який координував обстеження ґрунтів республіки для потреб
споріднених із ґрунтознавством природничих наук (геології, ботаніки,
географії), наукової агрономії, практичних потреб відомств, інших
господарських організацій [8].
У 1923 р. Секція ґрунтознавства видала у 25-верстному масштабі
гіпсометричну карту та карту четвертинних геологічних покладів УСРР, які
стали визначальними при роботі з природного районування країни. Для
вирішення зазначених завдань СГНКУ в 1923 р. у своїй структурі створив
спеціальний Комітет районування України, секретарем якого було призначено
Г.Г. Махова. Під його методичним керівництвом створено карту природноісторичних районів України. Відповідно територію республіки було поділено на
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25 фізико-географічних районів, а на основі виконаних дослідів встановлено, що
кожний район має різну природну родючість ґрунтів. Крім того, починаючи з
1923 р.,
Секція
особливу
увагу
приділяла
вирішенню
проблем
агроґрунтознавства, здійснюючи дослідження матеріалів про ґрунти України для
узгодження проблем науковою агрономії з ґрунтознавством.
У цьому ж році Секцією створено Інститут експериментального
ґрунтознавства, який підпорядковувався СГНКУ. Це була перша в країні
організаційна одиниця цієї галузі аграрної науки. Засновником і директором
інституту став Г.Г. Махов. Упродовж 1921–1924 рр. Секція ґрунтознавства
СГНКУ також опрацьовувала низку проблем з еволюції і класифікації ґрунтів
України, які мали визначальне значення для складання ґрунтових карт
республіки. Із переведенням у 1924 р. СГНКУ до Харкова планова діяльність
значно загальмувалася через розмежованість установ, що не могли всі відразу
переїхати на нове місце. Внаслідок реорганізації зменшилася кількість секцій,
комісій та комітетів (скорочено Комітет ґрунтознавства), а діяльність секцій
скеровувалася у напрямі безпосереднього наукового обслуговування потреб
операційних частин НКЗС. Проте спектр діяльності Секції ґрунтознавства
продовжував розширюватися, незважаючи на організаційні проблеми, пов’язані
з переїздом. Розпочато системне дослідження ґрунтів сільськогосподарських
закладів, радгоспів і колгоспів республіки.
Улітку 1924 р. Секція ґрунтознавства здійснила додаткові ретельні
обстеження ґрунтів сільськогосподарських дослідних станцій України. Зокрема,
дослідження ґрунтів Харківської крайової станції, Полтавської, Сумської,
Красноградської, Вознесенської, Луганської, Маріупольської, Носівської,
Вінницької, Київської галузевих дослідних станцій. Також Мліївської садовогородньої та Казаровицької меліораційної станцій. При обстеженні ґрунтів
дослідних станцій особливу увагу приділяли комплексному дослідженню
чорноземів, а також дослідженню ґрунтоутворювальних порід. Аналітичне
опрацювання матеріалів здійснювали y напрямі детального дослідження
гранулометричного складу ґрунтів за методикою професора О.Н. Соколовського
[8]. У цей час Секцією ґрунтознавства досліджено ґрунти України на
радіоактивність. З осені 1924 р. велася аналітична робота в лабораторії
ґрунтознавства та опрацьовувалися матеріали з обстеження ґрунтів 5 дослідних
станцій: Полтавської, Харківської, Носівської, Сумської, Червоноградської. У
цих станціях та їх районах було зібрано 1500 зразків ґрунту для аналізу, а також
150 ґрунтових монолітів.
Розпочато комплексні дослідження щодо природно-історичного
районування Донбасу. З 1926 р. головою СГНКУ став О.Н. Соколовський. Під
його керівництвом Комітет і його підрозділи, у тому числі і Секція
ґрунтознавства на чолі з Г.Г. Маховим, дедалі більше спрямовували свою
діяльність на потреби колективного ведення радянського господарства. Для цих
цілей всі дослідницькі розвідки налаштовуються Наркомземом на комплексні
роботи щодо районування території українських земель з метою їх спеціалізації.
У цьому ж році Секція ґрунтознавства розпочала готувати фундаментальну
серію видань «Материалы по изучению почв Украины», яких всього вийшло
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десять томів. Крім того, продовжувалися камеральні, а також узгоджувальні
роботи щодо створення 3-верстрних карт ґрунтів України. Продовжувала
удосконалюватися класифікація ґрунтів та їх бонітування (сільськогосподарське
оцінювання) для потреб нового земельного кадастру. Всі результати досліджень
увійшли до підготовленого Г.Г. Маховим «Определителя почв Украины». У
1926 р. робота як Секції ґрунтознавства, так і науково-дослідної кафедри
ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту (ХСГІ), інших
профільних навчальних кафедр та окремих дослідників тісно поєднувалася з
широкомасштабними дослідженнями, що здійснювали у країні в межах так
званих колективних дослідів з мінеральними добривами. Однак, не зважаючи на
наявні успіхи, Секцію ґрунтознавства 1 листопада 1927 р. разом з СГНКУ
ліквідували.
Таким чином, на початку 1920-х років відбулася знакова подія в розвитку
сільськогосподарської дослідної справи взагалі й агроґрунтознавства зокрема:
створено першу єдину координуючу науково-організаційну установу –
Сільськогосподарський науковий комітет України. У роботі секції
ґрунтознавства СГНКУ було отримано значні досягнення з дослідження ґрунтів
країни: підготовлено та видано першу схематичну карту ґрунтів у 25-верстному
масштабі (1923); обстежено та здійснено картографування ґрунтів 30 дослідних
станцій у 3-верстному масштабі. Створено теоретико-прикладну та
методологічну основи для подальших системних агрогрунтознавчих науководослідних робіт з проблем вапнування, агроінвертаризації та детальнішого
картографування ґрунтів України, що були здійснені у 1930-х роках; велике
значення мала організація першого галузевого Інституту експериментального
ґрунтознавства.
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ОДИН ІЗ ЗАЧИНАТЕЛІВ ЗЕМСЬКОЇ АГРОНОМІЇ
НА ПОЛТАВЩИНІ ФЕДІР ПЕТЛЮРА (1876–1907)
Самородов В.М.1, Кигим С.Л.2
1
Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)
2
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (м. Полтава)
Відомо, що земська агрономія відіграла вирішальну роль у розвитку
сільського господарства України. Його модернізація та культура передовсім
були пов’язані з діяльністю кваліфікованих та освічених земських агрономів. За
плином часу їх імена та звершення позабулися і вимагають відновлення. Адже
без цього неможливо скласти об’єктивної характеристики рівня розвитку
агрономії, якого досягли окремі повіти та губернії. З огляду на це, автори
дослідили біографію одного з перших земських агрономів Полтавщини.
Широкий громадський загал українців знає, що велика полтавська козацькоміщанська родина Василя та Ольги Петлюр прославилась завдяки одному із своїх
синів видатному державному й політичному діячеві, публіцисту Симону
Петлюрі. (1879–1926). Що ж до інших з усіх 12-ти братів і сестер, то доля не була
до них такою прихильною. Одні з них померли при народженні, а хтось був
невинно знищений радянською владою [1]. Автори зосередили свою увагу на
постаті одного із старших братів Симона Васильовича – Федіра, який раніше був
добре відомим в агрономічних колах Полтавщини.
Як і всі інші діти Петлюр, Федір Васильович народився у Полтаві. Ріс він у
дружній, працьовитій сім’ї. Тут шанували українську історію і культуру, свято
берегли традиції та християнську віру. Батько дуже хотів, щоб кожен з його синів
пішов дорогою пастирського служіння. Як і інші брати – Іван, Симон та
Олександр, Федір одержав духовну освіту. Спочатку навчався в Полтавському
духовному училищі (зараз тут розмістився аграрно-економічний коледж
Полтавської державної аграрної академії), у 1898 р. закінчив Полтавську
духовну семінарію (нині в цьому приміщенні – перший навчальний корпус
Полтавської державної аграрної академії). Після чого, протягом двох років,
працював у Міністерському училищі м. Карлівки Костянтиноградського повіту
(нині райцентр Карлівського р-ну Полтавської обл.). Це було сільське двокласне
училище, яке знаходилось на повному державному утриманні. Занурившись у
буденне життя сільської глибинки, Федір зрозумів, як важливо і необхідно для
селян мати ґрунтовні сільськогосподарські знання. З цією метою у 1900 р.
вступив до Ново-Олександрійського сільськогосподарського інституту (у 1914 р.
інститут з м. Пулави (Польща) був евакуйований до Харкова, нині це
Харківський національний університет імені В.В. Докучаєва). Під час навчання
в ньому зазнавав нестатків, бідував і вимушений був підробляти грошовими
уроками. Студентом 4-го курсу, під час тимчасової перерви в заняттях, Федір
Васильович був запрошений Полтавською повітовою земською управою для
виконання обов’язків повітового агронома. Тоді молодий, енергійний, обізнаний
агроном успішно справився зі своїми складними обов’язками і заслугував повагу
і симпатії сільського населення .
Восени 1905 р. Ф.В. Петлюра успішно витримав державний іспит і одержав
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звання вченого агронома 1-го розряду. Від березня 1906 р. почав працювати
повітовим агрономом у м. Кобеляки, де служив до кінця свого короткого життя.
У некролозі, написаному губернським земським агрономом Полтавської губернії
Ю.Ю. Соколовським,
надрукованому
в
часописі
Полтавського
сільськогосподарського товариства «Хуторянин», зокрема, було зазначено:
«...Він мріяв посвятити все своє життя службі народові, сином якого він і був» і
далі: «Володіючи солідними знаннями, кипучою енергією, ініціативою й даром
слова, Федір Васильович, незважаючи на короткий строк своєї служби, встигнув
багато зробити для покращення сільського господарства у Кобеляцькому
повіті»[4, с. 323]. Будучи талановитим публіцистом Юрій Юрійович хотів навіть
підготувати окрему статтю, присвячену докладному огляду діяльності
Ф.В. Петлюри. Сам цей факт промовисте свідчення чеснот небіжчика. Цікаво,
що Ю.Ю. Соколовський теж був, як і Федір, випускником НовоОлександрійського сільськогосподарського інституту (1897 р.). У 1912–1917 рр.
він тісно співпрацював із молодшим братом Ф.В. Петлюри – С.В. Петлюрою,
одним із видавців у Москві журналу «Украинская жизнь». До цього часопису
Ю.Ю. Соколовський надсилав свої дописи [3].
Про авторитет Ф.В. Петлюри свідчить той факт, що у 1906 р. він був
обраний першим головою Пригарівського сільськогосподарського товариства.
Це був філіал Полтавського сільськогосподарського товариства, який знаходився
у с. Бреусівка Кобеляцького повіту. На цій посаді перебував до кінця життя.
Помер 5 квітня 1907 р. на 31-му році життя в повному розквіті сил при
невідомих обставинах, коли повертався зі зборів повітової земської Кобеляцької
управи. Офіційно вважали, що це сталось від серцевого нападу, але його родина
не вірила в цю версію смерті, можливо, через те, що Федір брав активну участь
у роботі українських революційних організацій. Похований у Кобеляках. Відомо,
що за рік до смерті він одружився на доньці протоієрея Кобеляцького собору,
вчительці гімназії. Після смерті чоловіка вона обіймала посаду директора
жіночої прогімназії у м. Костянтинограді (нині м. Красноград, райцентр
Харківської обл.). Чи лишилиcь у них нащадки невідомо [1].
До згаданого номера часопису «Хуторянин» прикладалась листівка з
прізвищами померлих членів Пригарівського сільськогосподарського
товариства, першим в ній значиться голова Товариства Ф.В. Петлюра.
Нещодавно цей документ поповнив фонд родини Петлюр, створений у
Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського.
Таким чином, бачимо, що Федір Васильович Петлюра був непересічною
особистістю. Він вдало поєднував у собі риси культурної та освіченої людини з
харизмою організатора. Це було типовим для зачинателів земської агрономії,
біля витоків якої на Полтавщині стояв цей добродій. Розвідку про нього хотілось
закінчити філігранною фразою історика О. Климчука про те, що Ф.В. Петлюра
поєднував у собі «традиційно-полтавську ґрунтовність» [2]. Ці слова згаданий
дослідник сказав про молодшого брата – Симона Петлюру. Ми ж, адресуючи її
Федору Васильовичу, можемо констатувати, що він був таким же !
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА (1931–1933)
Сергєєва І.Л.
Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (м. Харків)
Історія сільськогосподарської науки в Україні має багато білих плям,
обумовлених тиском правлячих авторитарних режимів. Відновлення
викреслених з історії особистостей і подій важливо для кращого розуміння
сучасного стану і трендів розвитку аграрної науки в Україні. Зокрема, дуже мало
висвітлена діяльність в Україні мережі дослідних установ з прикладної ботаніки,
за сучасною термінологією – з генетичних ресурсів рослин.
Експериментальна станція Українського інституту рослинництва (УІР) у
с. Огульці Валківського району Харківської обл. була заснована у 1926 р. під
назвою Українська станція Всесоюзного інституту прикладної ботаніки і нових
культур. З 15 березня 1931 р., згідно з наказом по Всесоюзному інституту
рослинництва (ВІР, м. Ленінград) від 27 лютого 1931 р. передана УІР та існувала
як Експериментальна станція. Дату ліквідації не встановлено. За архівними
матеріалами вдалося встановити роки діяльності: 1931–1933 рр.
У 1931 р. Український інститут прикладної ботаніки разом з Одеським
генетичним інститутом було реорганізовано в Український інститут
рослинництва (УІР, м. Харків, вул. Карла Лібкнехта (нині Сумська, 33), до
складу якого увійшла Експериментальна дослідна станція [25]. Автори
О. Гончаренко та О. Пильтяй у статті про історію створення та діяльності
Українського науково-дослідного інституту соціалістичного землеробства лише
фрагментарно згадують про Експериментальне господарство УІРа в Огульцях.
[2]. І.В. Балян, досліджуючи діяльність М.М. Кулешова, зовсім не згадує про цю
установу, яка також була пов’язана з вченим [1].
Загальна площа угідь станції становила на 1930–1931 рр. 251,58 га.
Забезпеченість станції у тягловій силі складалася із 19 коней і двох тракторів –
«Фордзон» і «Фордзон Путиловець» Це була досить потужна установа, яка
проводила науково-дослідну роботу з селекції, рослинництва, насінництва,
овочівництва, плодівництва, інтродукції та дендрології [3]. Через розгортання
науково-виробничої роботи у 1932 р. постало питання у додатковій земельній
площі у розмірі 300 га [4].
Вперше автором цієї публікації оприлюднюються архівні матеріали
стосовно Експериментальної дослідної станції УІР в Огульцях, які було знайдено
222

у Державному архіві Харківської області (ДАХО, м. Харків). Згідно залучених
архівних матеріалів, у 1926 р. Експериментальна станція на 2-х гектарах землі
заклала науково-дослідний плодовий розсадник. Для нього щороку за валюту із
Німеччини, Італії, Франції закуповувався садивний матеріал з метою виявлення
найкращих сортів за господарсько-цінними показниками і пристосованістю їх до
умов вирощування в Україні. Науково-дослідна робота виконувалася і
підтримувалася за кошти Державного бюджету, які налічували тисячі
радянських карбованців. Із протоколу засідання Держарбітражу при РНК УСРР
від 29 грудня 1931 р., про претензію Експериментальної станції УІР до
Всеукраїнської Кооперативної спілки мисливців і рибалок (ВУКС) про
матеріальну компенсацію нанесених ВУКС збитків у розмірі 6150 крб. стає
зрозумілим, які господарсько-цінні і унікальні сорти знаходилися у плодовому
розсаднику станції. Загальний обсяг розсаднику на кінець 1931 р. налічував
понад 25000 саджанців одноліток, 250 дерев трирічного року вивчення; сектор
дендрології складав понад 4500 різних закордонних видів рослин, і все це було
закладено за досить короткий проміжок часу – шість років [5]. Для збереження
плодів і садивного матеріалу було побудовано за американським зразком плодоовоче-сховище. У 1932 р. Майкопська дослідно-селекційна стація ВІР
розпочинає розбудову такого самого сховища, як на Експериментальній станції,
і її керівництво у листі від 10 березня 1932 р. за № 27 просить вислати проект і
кошторис сховища [6]. Після призначення директора Експериментальної станції
П.Л. Редька на посаду завідуючого Держсортмережею, згідно з наказом по
Українському інституту рослинництва від 13 січня 1932 р. на посаду директора
призначається М.Ф. Яценко (1932–1933 рр.) з окладом у розмірі 300 крб. на
місяць [7].
Через великі обсяги і напруженість у виконанні науково-виробничих
завдань перед керівництвом станції гостро постає питання про її розбудову.
Штат станції на 1930–1931 рр. складав понад 200 чоловік. У 1931 р. станція
розпочинає будівництво триквартирного будинку для своїх співробітників та
гуртожитку на 100 місць, на яке було виділено 7000 крб., електростанції –
3000 крб., а також вегетаційного будинку та свинарнику [8]. Кошти на
будівництво надходили через Всеукраїнську академію сільськогосподарських
наук (ВУАСГН, м. Харків, вул. Карла Лібкнехта, 76), передбачалося виділити на
усі споруди понад 120 тис. крб. [9]. Штат співробітників станції утримувався як
за рахунок Держбюджету, так і за рахунок районних бюджетів 10].
Експериментальна станція УІР виконувала науково-досліду роботу з
наступними сільськогосподарськими культурами: жито, пшениця, ячмінь, овес,
кукурудза, соняшник, вика, просо, гречка, льон, коноплі, картопля, ріпак,
капуста, яблуня, смородина та ін. Так, 9 серпня 1933 р. до Заготзерно станція
здала понад 192 центнери зернових культур [11]. Станція мала власну
сортодільницю з розмноження посівного матеріалу зернових культур та картоплі
(сорту Елла) [12]. За розпорядженням Держсортмережі (м. Харків, майдан
Тевелева, 2) від 11 березня 1933 р. № 56, для виконання посівної компанії
Експериментальна станція повинна була розіслати з власної сортодільниці з
врожаю 1932 р. південним сортодільницям Укрсортмережі насіння ярої пшениці
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Лютесценс 062 у кількості 182 кг та ячменю Медікум 046 – 60 кг [13]. У 1933 р.
на полях експериментальної стації проводилися випробування продовольчих та
кормових культур, які представляли особливий інтерес для харчування людей і
годівлі тварин, а саме: батату, топінамбуру, чуфи, сорго та соняшнику на зелену
масу, коров’ячого гороху, сорту кавуна Грей-Монарх, кавуна кормового, нуту.
Фінансові витрати на дослідження цих культур брали на себе радгоспи та
колгоспи, а консультації з вирощування і придбання насіння надавав сектор
нових культур Українського інституту рослинництва, який очолював
Т. Іванченко [14].
Після приєднання Експериментальної станції до УІР вона не перестає
плідно співпрацювати з ВІР, який на той час очолював академік М.І. Вавилов
[15]. У 1931 р. на полях станції проводилися генетичні посіви пшениць і бобових.
За рахунок коштів цільового призначення виконувалися наступні роботи:
польові досліди з колекціями ВІРу, а саме: пшениці, ячменю, чини, кукурудзи та
городніх культур; проводилися хімічні аналізи з колекцією кукурудзи; а також з
олійними – заявник НКЗС СРСР, з картоплею – Український науковий інститут
західних рослин, з цукроносами – Український науковий інститут цукроносів
[16]. У документі від 2 лютого 1932 р. № 1/4 за підписом М.М. Кулєшова, який
на той час працював у ВІР вченим спеціалістом, було запрошено агронома
В.І. Савронь для відбору посівного матеріалу і для складання звіту
Експериментальної станції за 1931 р. [17]. Вчений добре володів інформацією
про даний регіон, знав місцевість, умови роботи і потреби станції. Так, у 1926 р.
за дорученням М.І. Вавилова у с. Литвинівка Валківського району,
М.М. Кулєшов організував і очолив Українську дослідну станцію ВІР (1926–
1932 рр.), яка знаходилась у 15,8 км від с. Огульці – у с. Литвинівка [24]. ВІР мав
свою філію відділу сортовипробування в Україні, яка знаходилася у м. Харків,
вул. Свердловська (Свердлова), 1. Вона була уповноважена координувати
мережу сортодільниць і надавати фінансування на покриття виниклих у процесі
науково-виробничої роботи витрат. Так, на Експериментальній станції у 1931–
1933 рр. проводилося сортовипробування ряду сільськогосподарських культур,
а з 1932 р. було розпочато сортовипробування з коренеплодів за рахунок коштів
ВІРу [18].
У 1933 р. сектор селекції Експериментальної станції проводив роботу за
наступними темами: 1) Вивчення сортомішанок, керівник К. Вакуленко;
2) Селекційна робота з бобовими – О. Бикова; 3) Методика випробування на
зимостійкість озимої пшениці – М. Поляшенко; 4) Вивчення методики
повторних схрещувань як швидкого засобу селекції – Т. Коваленко; 5) Тема по
генофонду – Т. Бузевка [19].
На території Експериментальної станції було створено музей
сільськогосподарських культур, завідував музеєм – О.М. Олександров [20]. Для
навчальних цілей і створення політехнічного музею Експериментальна станція
надавала зразки Валківській школі колгоспної молоді (ВШМ) [21]; розсилала
посівний матеріал комуні «Пам’ять Леніна» Синельниківського району
Дніпропетровської обл., Інституту селекції (ст. Дачна, м. Одеса), Казанському
селекцентру, Симбілейській селекційній станції, Уладово-Люлинецькій станції,
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Краснокутській селекційно-дослідній станції, а також сортодільницям:
Браїлівській, Кам’янець-Подольській, Масловській, «Надежда республіки»
Дніпропетровської обл., Луганській, Київській та ін. [12].
Окрім науково-виробничої роботи, адміністрація станції готувала потужні
робочі кадри. Так, 15 січня 1933 р. на базі Експериментальної станції було
проведено курси терміном два місяці з підготовки бригадирів рільників і
городників у кількості 45 чоловік [22]. У 1932 р. у Харкові відбулася виставка
Всеукраїнської партконференції, у якій станція прийняла безпосередню участь.
Вона надала демонстраційний матеріал різних культур та сортів у вигляді
насіння, колосся, початків, плодів та гербарію [23]. На жаль, далі інформацію
стосовно діяльності Експериментальної станції в Огульцях втрачено, але аналіз
1931–1933 рр. дав змогу оцінити внесок цієї установи у розвиток сільського
господарства і науки в Україні.
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ВКЛАД М.О. ТЮЛЕНЄВА В СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ГУМІДНОЇ ЗОНИ
В УКРАЇНІ
Слюсар І.Т.
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани Київської області)
Наявні історичні матеріали підтверджують [1], що осушувальні роботи на
території Полісся України мають багатовікову історію. Проте, перші суттєві
площі осушуваних земель з’явилися у середині ХVІІІ ст., які пов’язані з
будівництвом Дніпро-Бугського каналу який з’єднав водною магістраллю
Балтійське і Чорне моря. Основним завданням його був розвиток внутрішніх
транспортних комунікацій, які також використовувалися як водоприймачі для
осушування прилеглих заболочених земель. Проте першим Генеральним планом
осушення земель у Росії, до якої входила на той час і Україна, було створення у
1873 р. Західної експедиції під керівництвом І.І. Жилінського. Це дало значний
поштовх у розвитку меліоративної науки та збільшило території з осушувальнозволожувальними каналами. Площа яких на кінець 1917–1919 рр. складала вже
сотні тисяч гектарів.
Саме у цей бурхливий період суспільного та і наукового життя з’являється
висококваліфікований молодий спеціаліст з агрономії – М.О. Тюленєв, який
закінчив у 1911 р. Київський політехнічний інститут за фахом вченого агронома
1-го розряду.
З самого початку своєї кар’єри М.О. Тюленєв пов’язує своє життя з цілим
рядом наукових установ, це Мінська болотна станція, Санкт-Петербурзький
сільськогосподарський музей, був помічником редактора журналу
«Земледелец», завідувачем курсів підготовки майстрів з культури боліт і
луківництва в м. Рязань. До того ж, у 1918 р. він безпосередньо знайомився з
діяльністю дослідних станцій з цих же питань у Швеції, Данії, Німеччині. І лише
з березня 1919 р. наукова діяльність М.О. Тюленєва уже безпосередньо була
пов’язана з Україною.
За його участю були організовані всі болотні дослідні установи в Україні, у
тому числі – Панфильська дослідна станція по освоєнню боліт, Казаровицька
лучна та Сагайдацька зрошувальна станції, а в 1923 р. він став директором
Рудня-Радовельської болотної дослідної станції. Паралельно з науководослідною справою він читав курс лекцій з культури боліт і луківництва у
Київському сільськогосподарському інституті – нинішньому НУБіПі. У 1930 р.
він захистив кандидатську, а в 1940 р. – докторську дисертації. У різні роки його
діяльність була пов’язана з Київським гідромеліоративним інститутом та
Українським НДІ гідротехніки і меліорації.
Маючи такий багатий науково-педагогічний досвід М.О. Тюленєв
відзначався надзвичайно великою науково дослідною працездатністю. Йому, як
видатній постаті вченого в області меліорації гумідної зони, було притаманне не
просто побіжно згадувати той чи інший захід з ефективного використання
перезволожених земель, а детально уточнювати їх, дотримуючись положення,
що істина криється в деталях їхнього розкриття.
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Так, член-кореспондент НАН України М.О. Тюленєв, не просто згадував
велике значення для перезволожених земель аерації ґрунту, а й розробив захід
застосування аераційного дренажу і разом з С.І. Рудичем розробив конструкцію
високопродуктивної п’ятикорпусної кротодренажної машини та умови її
застосування у виробництві [2].
Теж саме відноситься до удобрення сільськогосподарських культур [3].
М.О. Тюленєв не просто рекомендує сухі цифри внесення того чи іншого виду
добрив, а й обов’язково пов’язує з детальною системою удобрення. До того ж,
враховує місцеві добрива (попіл, гній, сапропель) та мікродобрива, особливо
застосування мідних добрив, з урахуванням типу та підтипу ґрунту, виду
сільськогосподарської культури, строків унесення тощо. Він теоретично
обґрунтовує внесення фосфорних добрив з урахуванням вівіанітових прошарків,
типу ґрунту тощо.
Те ж саме торкається інших технологічних заходів вирощування культур,
таких як сівозміни, висівання окремих культур, які краще вирощувати на тих, чи
інших типах ґрунтів їхнє забезпечення вологою, основний обробіток ґрунту,
мінералізацію торфу тощо.
Описуючи технологію вирощування культур М.О. Тюленєв в деталях
звертає увагу читача на кожний захід, який може прямо чи опосередковано
вплинути на врожайність культури: сорт, основний та передпосівний обробіток
ґрунту, обробіток по мерзлоталому ґрунті, як і коли вносити добриво, види
знаряддя, вирівнювання площі посівної, обов’язково уточняються по параметрах
(норми та глибина висіву насіння, щільність посівів, маячна культура сліпого
обробітку та ін.) Тобто настільки на все чітко і детально звернена увага, що не
отримати агроному високого врожаю просто неможливо.
Він із своїми співробітниками дослідив і опублікував у різних виданнях
науково-практичні рекомендації для величезної кількості сільськогосподарських
культур (понад 40 культур) без врахування сортів: це група зернових (озиме та
яре жито, овес, ячмінь), технічних культур (цукрові буряки, коноплі, соняшник,
махорка, льон та ін.), кормові культури (кормові буряки та морква, вико-вівсяна
суміш, кукурудза, соняшник), овочеві (капуста, столова морква та буряки,
редиска, редька, кабачки, гарбузи, помідори, огірки, цибуля, картопля), лучні
трави та їхні суміші [4] і ще багато інших культур.
Дуже важливим і характерним у дослідженнях М.О. Тюленєва є те, що його
розробки були безцінними у перші роки використання (20–30 рр. минулого
століття), бо вони були першими, які просто до нього були відсутніми в практиці
сільськогосподарського виробництва, але цікаво що вони не втратили своєї
наукової і практичної значимості і в наш час. Можна навести лише заголовки
наукових статей, які були опубліковані в середині минулого століття:
Освоєння
Поліської
низовини
–
справа
величезного
народногосподарського значення. Вісник АН УРСР, 1954 р.
- Створення міцної кормової бази в колгоспах Лісостепу та Полісся УРСР.
Вісник АН УРСР, 1955 р.
- Наслідки вивчення обробітку ґрунту за методом Т.С. Мальцева. Вісник АН
УРСР, 1957 р. (Відповідає сучасному основному обробітку ґрунту – «нульовий
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обробіток» – no-till системі).
І насамкінець, світла пам’ять видатного вченого меліоратора
М.О. Тюленєва зберігається в його учнях, послідовниках його ідей з питань
ефективного використання осушуваних земель, а також у його фундаментальних
працях з використання перезволожених земель гумідної зони, які є і на сьогодні
сучасними і важливими для науки і практики.
Джерела та література
1. 95 лет истории развития мелиоративной науки в Беларуси (75-летию Института
мелиорации и луговодства НАН посвящается) / под общ. ред. А. П. Лихацевича. Минск, 2005.
256 с.
2. Тюленєв М. О. Роль вентиляційного кротового дренажу в умовах торфових ґрунтів.
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3. Тюленєв М. О. Використання заплавних земель та шляхи підвищення їх родючості.
Київ : Обл. друкарня–облсільгоспуправління, 1958. 36 с.
4. Тюленєв М. О. Вирощування картоплі, овочевих та кормових культур на осушених
болотах Української РСР. Київ : вид. АН Української РСР, 1952. 73 с.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ
ҐРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ПОЛТАВЩИНІ
Смірнова Б.О.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький Київської області)
Становлення наукових основ ґрунтозахисного землеробства в умовах
недостатнього зволоження Лісостепу України розпочалось із заснуванням у
1884 р. першої постійно діючої казенної дослідної установи – Полтавського
дослідного поля (нині – Полтавська державна сільськогосподарська дослідна
станція ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН) [9, арк. 12]. У
зазначеній дослідній установі вперше з опрацюванням програми та методики
систематизовано дослідження ґрунтозахисних заходів польовим методом:
чергування культур і парів у сівозмінах, ґрунтозахисного обробітку та внесення
органічних добрив [3, с. 294]. Велике значення для розвитку діяльності
Полтавського дослідного поля відіграло Полтавське товариство сільського
господарства, за ініціативи якого було сформовано нові науково-дослідницькі
напрями, необхідні для подальшого розвитку ґрунтозахисного землеробства у
різних ґрунтово-кліматичних умовах Полтавської губернії [6, с. 37].
У сприянні розвитку наукових основ ґрунтозахисного землеробства на
Полтавському дослідному полі значну роль мали напрацювання видатних
вчених: В.М. Дьякова, В.В. Докучаєва, А.Є. Зайкевича, О.О. Ізмаїльського,
П.А. Костичева,
В.І. Сазанова,
Ю.Ю. Соколовського,
І.А. Стебута,
С.Ф. Третьякова, Б.П. Черепахіна [4, с. 66]. Основними напрямами діяльності
вчених Полтавського дослідного поля упродовж 1885–1891 рр. під керівництвом
першого директора Б.П. Черепахіна та за підтримки В.В. Докучаєва,
А.Є. Зайкевича, О.О. Ізмаїльського, П.А. Костичева, І.А. Стебута було
опрацювання ґрунтозахисних заходів проти посухи для ґрунтово-кліматичних
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умов з недостатнім зволоженням. Науковці встановили переваги чистого і
зайнятих парів у сівозмінах, заходи збереження вологи у ґрунті, визначили
ефективність застосування агротехніки, вирощування багаторічних трав,
внесення гною та застосування лущення стерні і ранньої зяблевої оранки у
посівах ярих та кормових культур [2, с. 109]. За переконанням відомого вченогоагронома А.Є. Зайкевича основою дослідження ґрунтозахисних заходів був
польовий метод, за допомогою якого визначали ефективність сівозмін із
застосуванням весняного рихлення пізніх парів, зяблевої оранки в ярому клині;
вплив мінеральних добрив на урожайність озимої та ярої пшениці у порівнянні з
дією гною [3, с. 294].
Визначними здобутками науковців щодо розвитку ґрунтозахисного
землеробства на Полтавському дослідному полі упродовж 1891–1905 рр. під
керівництвом В.М. Дьякова, Ю.Ю. Соколовського з’ясовано ефективність дії на
урожайність озимих і ярих зернових чотирьох видів пару у сівозмінах: чорного
неудобреного, зеленого неудобреного, зеленого удобреного та пару, зайнятого
кормовими культурами [4, с. 67]. Вченими встановлено вплив оранки різної
глибини у зазначених парових полях на урожайність озимих і ярих зернових
культур, значення попередників та удобрення на урожайність люцерни та її дію
як попередника на озимі та ярі зернові культури; ефективність вирощування
просапних і бобових на урожайність озимих та ярих культур; ефективність
використання однорічних кормових культур і трав [1, с. 70].
На Полтавському дослідному полі упродовж 1905–1918 рр. під
керівництвом видатного вченого, агронома, ентузіаста дослідної справи
С.Ф. Третьякова визначено ефективність ґрунтозахисних заходів: науково
обґрунтованого чергування сільськогосподарських культур, обробітку ґрунту та
удобрення у трипільних і п’ятипільних сівозмінах [5, с. 46]. Продовжуючи
традиції, що склались на Полтавському дослідному полі (з 1910 р. – Полтавська
дослідна станція), вчений у польових дослідах науково обґрунтував зміни
хімічного і механічного стану ґрунту під впливом сільськогосподарських
культур, дію попередників на наступні культури сівозміни і використання вологи
ґрунту різними сільськогосподарськими культурами [3, с. 295].
За ініціативи С.Ф. Третьякова встановлено наукові та практичні основи
ефективного вирощування озимої пшениці та кукурудзи у сівозмінах із
припосівним внесенням мінеральних добрив – гранульованого суперфосфату
[5, с. 46].
Вченими
визначено
дію
попередників
на
наступні
сільськогосподарські культури з використанням вологи ґрунту у сівозміні,
розроблено ефективну структуру посівних площ та сівозмін для умов
недостатнього зволоження Лісостепу України з обов’язковим паровим або
напівпаровим полем, зайнятим озимою викою або люпином [1, с. 138],
розроблено енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології вирощування
сільськогосподарських культур у раціональних сівозмінах, ефективний
обробіток ґрунту для збереження вологи, оптимальні норми внесення органічних
та мінеральних добрив у сівозмінах для умов недостатнього зволоження
Лісостепу України [2, с. 111].
Серед визначних здобутків науковців Полтавської дослідної станції щодо
229

розвитку ґрунтозахисних заходів у землеробстві для умов недостатнього
зволоження Лісостепу України до подій 1917 р. визначним стало встановлення
ефективності використання у сівозмінах парів, зайнятих кормовими травами та
іншими культурами – вико-вівсяною сумішкою, люцерною, еспарцетом,
конюшиною, кукурудзою, картоплею, кормовими буряками та іншими
культурами [3, с. 295]. На Полтавській дослідній станції виховані талановиті
кадри агрономічних працівників науково-дослідної справи та виробничої
практики, серед яких академіки О.Н. Соколовський та І.В. Якушкін, професор
А.В. Знаменський [4, с. 67]. Упродовж тривалого періоду вона залишалась
зразком, за яким створювались наступні дослідні поля, що розширили ефективне
застосування ґрунтозахисних заходів у землеробстві різних ґрунтовокліматичних умов України. Серед них потрібно відмітити визначну діяльність
вчених Панфильської дослідної станції «ННЦ Інститут землеробства НААН»:
Т.Д. Мольдерфа,
С.С. Проскури,
П.В. Спесивцева,
М.О. Тюленєва,
М.Н. Шевченка та багатьох інших. Крім того, матеріали і факти, вперше здобуті
вченими Полтавської дослідної станції, стали невід’ємною складовою сучасних
підручників та навчальних посібників із загального, ґрунтозахисного,
екологічного та органічного землеробства.
Продовжувачем наукових традицій В.М. Дьякова, А.Є. Зайкевича,
Ю.Ю. Соколовського, С.Ф. Третьякова, Б.П. Черепахіна був професор
В.І. Сазанов – один із фундаторів нових напрямів наукових досліджень, ідеї яких
сформовано у Всеукраїнській узгодженій програмі системного розроблення та
удосконалення елементів ґрунтозахисного землеробства [1, с. 70]. Встановлені
ним заходи боротьби з посухою стали загальноприйнятою основою у
ґрунтозахисному землеробстві для умов недостатнього зволоження Лісостепу
України [8, арк. 3]. Ним науково обґрунтовано впровадження ефективного
обробітку ґрунту, внесення добрив, застосування зайнятих парів, вирощування
зернових та просапних, післяжнивних і підсівних культур [6, с. 37]. Професор
В.І. Сазанов опублікував понад 160 наукових праць, серед яких визначні:
«Елементи сівозміну» (1929 р.), «Сільськогосподарська дослідна справа в
рослинництві та її методика» (1962 р.) [7]. Упродовж 1920–1930 рр. під
керівництвом В.І. Сазанова на Полтавській сільськогосподарській дослідній
станції значно розширились дослідження пошуку способів боротьби з посухою:
наукове обґрунтування впровадження різних видів пару у сівозмінах, вплив
просапних бобових культур на урожай зернових, встановлення ефективних
попередників провідних культур у різних типах сівозмін [1, с. 70]. Вчений за
роки своєї наукової діяльності став гідним послідовником керманичів установи
– В.М. Дьякова, С.Ф. Третьякова та Б.П. Черепахіна, відродивши та значно
перевищивши колишню славу установи, відкривши нові напрями наукових
досліджень про ґрунтозахисне землеробство. Під його керівництвом вперше на
станції вирішено проблему культури цукрових буряків та їх ефективного
вирощування у сівозмінах для умов недостатнього зволоження Лісостепу
України [3, с. 296].
Дослідження на Полтавській дослідній станції постійно удосконалювались,
велике значення для сільського господарства мало включення польових дослідів
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з визначення ефективності зерно-бурякових сівозмін для спеціалізованих
господарств із розвиненим тваринництвом, встановлення основних принципів
побудови та продуктивності прифермських сівозмін, що сприяло науковому
обґрунтуванню чергування і співвідношення кормових культур, забезпечивши
виробництво кормів зеленого конвеєра [4, с. 67]. За роки наукової діяльності на
Полтавській дослідній станції змінилось декілька поколінь вчених, які зробили
вагомий внесок та продовжують примножувати наукові здобутки для розвитку
ґрунтозахисного землеробства в умовах недостатнього зволоження Лісостепу
України. Вченими провідної багатогалузевої аграрної наукової установи
Полтавщини напрацьовано значну кількість наукових напрацювань, які
забезпечували і продовжують підвищувати економічну та енергетичну
ефективність господарювання, зробивши сільськогосподарську продукцію
конкурентною і екологічно надійною [3, с. 297].
Можна зробити висновок, що здобутки науковців Полтавської дослідної
станції стали джерелом безпрецедентного за довжиною тривалості та
ефективністю досвіду з розроблення ґрунтозахисного землеробства для умов
недостатнього зволоження Лісостепу України, зразком дослідницької та
практичної діяльності, виховання славетних фахівців сільськогосподарської
галузі, корисного і повчального спілкування із всесвітньо відомими
знаменитостями науки. Її життєдайна сила впливатиме на нові й нові покоління,
а широкий багаторічний досвід вчених є вагомим надбанням ефективної
наукової праці попередніх поколінь і скарбом для аграрної науки.
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РОЗВИТОК ҐРУНТОЗАХИСНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УРСР (1970-ті – 1980-ті рр.)
Соловей Г.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Гонитва за збільшенням урожаю сільськогосподарських культур,
недосконалість земельного законодавства, волюнтаризм керівництва спонукали
від початку 1950-х років застосовувати регресивні методи господарювання,
передусім розширення площі сільськогосподарських угідь за рахунок
розорювання малопродуктивних земель, що сприяло активізації ерозійних
процесів. На шляху розвитку ґрунтозахисного землеробства в УРСР важливим
етапом був кінець 1960-х років, пов’язаний із черговою спробою академізації
сільськогосподарської науки та створення нового науково-методичного центру з
сільського, водного і лісового господарства. Відповідно до постанови РМ УРСР
від 5 січня 1970 р. на виконання постанови РМ СРСР від 12 грудня 1969 р.
створено Південне відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук
ім. Леніна (ПВ ВАСГНІЛ), діяльність якого було спрямовано на розвиток
теоретичних досліджень провідних напрямів галузевої науки, забезпечення
технічного прогресу в сільському господарстві, удосконалення методів наукових
досліджень, узагальнення досягнень науки й передового досвіду, зокрема
поліпшення ґрунтозахисних технологій.
За роки існування ПВ ВАСГНІЛ досягнуто успіхів у напрямі розроблення
та впровадження ефективних агротехнічних та лісомеліоративних
протиерозійних заходів у господарствах західних областей УРСР для
забезпечення зменшення ерозійних процесів у ґрунті та підвищення виробництва
сільськогосподарської продукції. У 1970-х роках над вирішенням цих задач
працювали науково-дослідні установи Західного регіону УРСР підпорядковані
ПВ ВАСГНІЛ: Український науково-дослідний інститут землеробства з
дослідною мережею, Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва
західних районів УРСР; Передкарпатська, Рівненська, Тернопільська,
Чернівецька державні сільськогосподарські дослідні станції; зональна ГірськоКарпатська сільськогосподарська дослідна станція.
Упродовж 1970-х–1980-х рр. у комплексі протиерозійних заходів провідне
місце належало застосуванню ґрунтозахисних сівозмін, адже оптимальне
насичення і співвідношення сільськогосподарських культур зумовлює
підвищення їх продуктивності та збереження ґрунту від змивання. Згідно з
постановами Ради міністрів УРСР № 526 «Про заходи з поліпшення організації
робіт із захисту ґрунтів від вітрової і водної ерозії» від 28 листопада 1975 р. та
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ЦК КПУ і Ради міністрів УРСР № 39 «Про основні заходи з підвищення
родючості ґрунтів УРСР у 1976–1980 роках» від 28 січня 1976 р. вченими
науково-дослідних установ розроблено ґрунтозахисні сівозміни з багаторічними
бобовими травами та бобово-злаковими травосумішками, які ефективно
захищали схилові землі від ерозії. Співробітники УкрНДІ землеробства
В.Н. Дунаєвський,
А.П. Ковтун,
В.О. Пастушенко,
О.С. Скородумов
здійснювали дослідження за двома напрямами: встановлення продуктивності та
протиерозійної ролі сільськогосподарських культур; підбір високопродуктивних
травосумішок для ґрунтозахисних сівозмін і для ділянок постійного залуження.
З’ясовано, що у ґрунтозахисних сівозмінах в умовах Західного Лісостепу УРСР
доцільно впроваджувати сумішки багаторічних бобових і злакових трав,
озимину, ярі зернові та зернобобові культури. Одночасно ефективним було
вирощування кукурудзи упоперек схилу поперемінно зі смугами з багаторічних
трав. Науковцями підібрано оптимальні травосумішки для ґрунтозахисних
сівозмін і ділянок постійного залуження, здійснено ґрунтозахисне і агрономічне
оцінювання паралельних валів-терас; з’ясовано, що на схилі з валами крутизною
до 11о повністю припинявся змив ґрунту за межі поля, поліпшувався режим
зволоження; під впливом валів відбувалось поступове вирівнювання схилу,
зростала урожайність сільськогосподарських культур.
Ґрунтозахисні технології забезпечували підвищення родючості ґрунтів,
протиерозійної безпеки та врожайності культур в умовах інтенсивного
сільськогосподарського виробництва. Система передбачала застосовування
комплексу науково-обґрунтованих заходів щодо раціонального використання
земель, удосконалення структури посівних площ та сівозмін із врахуванням
спеціалізації господарств, системи використання органічних та мінеральних
добрив, диференційного обробітку ґрунту і прогресивних технологій
вирощування сільськогосподарських культур.
За результатами досліджень визначено, що в 1980-х роках Ф.Т. Моргун,
М.К. Шикула, О.Г. Тараріко розробили ґрунтозахисну систему землеробства з
контурно-меліоративною організацією території, основою якої стало
диференційоване використання ерозійно небезпечних земель, висока
продуктивність за рахунок екологічних чинників, біологічних і технологічних
особливостей сільськогосподарських культур.
Ученими на Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій державних обласних
сільськогосподарських дослідних станціях встановлено ефективність введення
післяжнивних і післяукісних культур на підвищення родючості ґрунту та
продуктивності сівозмін, зменшення ерозійних процесів. Визначено, що у
Західному Поліссі вирощування культур у беззмінних посівах сприяє зниженню
їх врожайності порівняно із сівозмінами, і не компенсується добривами.
Кращими попередниками на схилових землях для озимої пшениці визначено
конюшину на 2 укоси та люпин на силос.
Упродовж
1970-х – 1980-х рр.
у
Науково-дослідному
інституті
землеробства і тваринництва західних районів УРСР вчені Й.С. Давидів,
Г.К. Лісовий, П.М. Фурман з’ясували протиерозійну ефективність смугових
посівів просапних культур і багаторічних трав на схилових землях Західного
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Лісостепу; розробили агротехнічні заходи боротьби з ерозією ґрунту для умов
Передкарпаття. Науковцями встановлено вплив способів обробітку на змив
ґрунту та урожай сільськогосподарських культур. Зокрема, звичайної оранки на
20–22 см; щілювання на 60 см через 3 м та оранки на 20–22 см; оранки на 20–
22 см і ґрунтопоглиблення до 30–32 см. Визначено протиерозійну ефективність
проміжних посівів. Під керівництвом кандидата наук Й.С. Давидіва
співробітники С.В. Кушнір, Ф.М. Лагуш, С.М. Сосяк встановили, що для
підвищення продуктивності схилових земель Передкарпаття ефективним було
введення вирівнювальних посівів більше одного року.
У 1970-х рр. на Чернівецькій ДОСГДС науковцями М.К. Букоросом,
Г.П. Якобчуком під керівництвом П.М. Нагірного встановлено ефективність
різних протиерозійних способів посіву озимої пшениці у зменшенні
поверхневого стоку вод і змиву ґрунту, вплив щілювання на інтенсивність
ерозійних процесів у посівах озимих та ярих колосових культур.
Найефективнішим протиерозійним способом посіву озимих зернових культур
визначено перехресний. У роки формування інтенсивної ерозії він сприяв
зменшенню змиву ґрунту в 7–10 разів, а також підвищенню їх урожайності на
0,47 т/га порівняно з посівом уздовж схилу і на 0,21 т/га порівняно з посівом
упоперек схилу. Науковою новизною у наведених дослідженнях було те, що у
західних областях УРСР протиерозійні способи посіву зернових колосових
культур і застосування щілювання до 1970 р. не досліджували. Учені
В.В. Бидюк, П.М. Нагірний, Г.П. Якобчук, О.О. Чернявський встановили
ефективність системи удобрення на основі протиерозійних способів обробітку
ґрунту і смугового розміщення сільськогосподарських культур у ґрунтозахисних
сівозмінах.
Ученими І. Ковтуном, В.П. Коноплястим на Рівненській ДОСГДС
досліджено інтенсивність процесів водної ерозії, опрацьовано ґрунтозахисні
заходи на схилах з метою їх продуктивного використання, розроблено
ґрунтозахисну систему обробітку схилових земель шляхом поєднання
технологічних операцій (культивація, боронування, коткування, шлейфування,
посів) в одному проході агрегату.
Упродовж 1980-х років у лабораторії землеробства і відділі ґрунтозахисного
землеробства Передкарпатської ДСГДС вчені Й.С. Давидів Ф.М. Лагуш,
Р.М. Левицький, Р.С. Яремко розробляли і впроваджували зональні
ресурсозберігаючі природоохоронні системи землеробства, удосконалювали
ґрунтоохоронні заходи підвищення продуктивності схилових земель
Передкарпаття. Зокрема, способи обробітку ґрунту і чергування культур, що
забезпечували розширене відтворення родючості, зменшення ерозійних процесів
і підвищення урожайності сільськогосподарських культур у західних областях
УРСР.
Отже, упродовж 1970-х – 1980-х років важливою складовою комплексу
протиерозійних заходів для Західного регіону УРСР були науково обґрунтовані
ґрунтозахисні сівозміни з вирощуванням багаторічних трав, протиерозійний
обробіток ґрунту упоперек схилів, щілювання та валкування зябу, смугове
розміщення культур. Вченими науково-дослідних установ зроблено великий
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внесок у розвиток технологій боротьби з ерозією ґрунтів, що позитивно діяли на
екологічний стан агроландшафтів та сільськогосподарське виробництво у
цілому. Нинішні соціально-економічні та енергетичні проблеми збільшують
актуальність розроблення і впровадження протиерозійних заходів та
стимулюють подальший їх розвиток у різних ґрунтово-кліматичних умовах.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК В.О. КУДАШЕВА (1846–1916)
З ПИТАНЬ АГРОНОМІЇ ТА ТВАРИННИЦТВА
Столяр О.П.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Князь Володимир Олександрович Кудашев народився у с. Великі Липняги
Хорольського повіту Полтавської губернії у 1846 р. Навчався на юридичному
факультеті Імператорського Харківського університету (нині – Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна), який закінчив в лютому 1869 р. зі
ступенем кандидата юридичних наук.
У 1878 р. князь В.О. Кудашев власним коштом створює класичну дослідну
галузеву інституцію – Кирияківське дослідне поле. Це була перша подібна
інституція не лише на сучасних українських землях, а й у Російській імперії, яка
принципово відрізнялася від закладених трохи раніше дослідно-контрольної
станції при Ризькому політехнікумі (1864), дослідно-навчальної ферми в
Згурівській економії П.А. Кочубея (1872) та дослідно-показового поля при
Петровській землеробській академії (1877) тим, що не поєднувала свої функції з
освітою.
Наприкінці 1878 р. на площі 130 десятин (141,7 га) було закладено
багатофакторний стаціонарний польовий дослід з вивчення глибини оранки,
впливу органічних добрив і термінів обробітку пару. В.О. Кудашев особисто
поділив своє дослідне поле на п’ять ділянок. Як згодом він стверджував, схеми
дослідів запозичив із німецьких книг, які привіз із закордонної поїздки, бо інших,
достойних уваги (на його думку) на той час в країні не існувало.
Головне завдання, яке ставив перед собою В.О. Кудашев – виявити переваги
глибокої оранки (на 5,5–6 вершків) на першій ділянці порівняно з мілкою (на 3
вершки) на другій ділянці за однакових умов обробітку ґрунту та внесення
добрив. Він планував також підтвердити очевидні вигоди від внесення гною у
місцеві ґрунти при їх глибокій оранці.
Князь очікував отримати достовірний фактичний матеріал про економічний
ефект від одних і тих самих витрат у разі застосування різних методів обробітку
ґрунту. Результати, одержані з усіх ділянок, він порівнював з контролем і
паралельно вивчав їх пропорційне співвідношення.
Учений першим у вітчизняній та світовій агрономічній практиці підійшов до
вирішення питання про вплив часу обробітку на врожайність (і збереження вологи)
на підставі спеціального проведеного повноцінного багаторічного стаціонарного
польового досліду.
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В.О. Кудашев виявив і обґрунтував причини несприятливого впливу
кліматичних умов на ведення аграрного виробництва в цій зоні: надто велика
нерівномірність випадання атмосферних опадів упродовж господарського року;
2) найменша кількість опадів випадає у квітні, травні та серпні, або тоді, коли
рослини з особливою енергією розвивають усі початкові основи своїх організмів і
потребують найбільше вологи; 3) посухи завжди супроводжуються значним
підвищенням температури і особливо сильними сухими вітрами, що зрештою
забирають залишки ґрунтової вологи. Для боротьби з цими характерними
особливостями клімату дослідник рекомендував господарям не тільки полегшувати
доступ вологи до ґрунту у період від листопада до квітня, а й затримувати її там
доти, поки у культурних рослин не виникне в ній потреба для проростання і
подальшого розвитку. Запорука збереження ґрунтової вологи, на думку
В.О. Кудашева, полягала у розрихлені його поверхневого слою.
Уперше результати своїх десятирічних досліджень зі збереження вологи у
ґрунті В.О. Кудашев опублікував у 1889 р. в короткому повідомленні,
оприлюднивши їх на прохання багатьох місцевих сільських господарів, особливо
президента Полтавського товариства сільського господарства Д.К. Квітки.
Протягом наступних двох років світ побачили ще три доопрацьованих видання цієї
доповіді під назвою «Про принципи збереження ґрунтової вологи при обробітку
озимого поля» накладом 12 тис. примірників кожна із розширеною результативною
частиною.
Слід згадати про внесок князя В.О. Кудашева в розроблення методики оцінки
польового експерименту. Наприкінці 80-х років ХІХ ст. під егідою Полтавського
товариства сільського господарства він організовує конкурс для розроблення нових
підходів зберігання соломи та вдосконалення її класичної форми у вигляді копиці.
Задля цього він запропонував оригінальну методику експертизи, коли снопи,
складені різним способом, стояли в полі: 1) 2 тижні; 2) 1 місяць та 3) 1,5 місяці.
Частково вивчено внесок князя В.О. Кудашева в подальший розвиток
вітчизняного тваринництва, особливо для потреб Полтавщини. У своєму маєтку він
успішно займався розведенням орловської породи коней. Кращі скакуни з його
стаєнь одержували різні нагороди на загальнодержавному і місцевому рівнях. Саме
для потреб підвищення продуктивності тваринництва в 1886 р. князь В.О. Кудашев
першим в країні почав опікуватися розведенням каракульських овець, вихідний
матеріал для яких отримав від породистих плідників Полтавського
сільськогосподарського товариства.
Перші наукові статті князя В.О. Кудашева були присвячені проблемам
конярства. Вони почали виходити на початку 80-х років XIX ст. у «Землеробській
газеті». Науковою фундаментальністю вирізнялася стаття за результатами
шестирічних паралельних дослідів з відгодівлі молодняка фосфорнокислими
сполуками, опублікована в «Журналі Державного кіннозаводства» у 1888 р.
Незважаючи на зміни сприйняття за часів царату й на початку радянської доби,
розробки князя В.О. Кудашева з питань теорії та практики мілкого обробітку ґрунту
завжди знаходили місце у різних провідних галузевих енциклопедіях і довідниках.
При цьому підкреслювалося, що всі одержані результати князь передав створеному
в 1884 р. Полтавському дослідному полю – першій казенній постійно діючій
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аграрній дослідній інституції країни. Розроблені князем В.О. Кудашевим принципи
збереження ґрунтової вологи залишаються основою ведення сучасного органічного
землеробства та вітчизняного рослинництва, широко застосовуються на практиці,
особливо при запровадженні ґрунтозахисної системи землеробства з контурномеліоративною організацією території.
Джерела та література
1. Вергунов В. А. Українські аграрні студії князя В. О. Кудашева. Київ. 2018. 268 с.

К.Г. ШИНДЛЕР – ГОЛОВА
КИЇВСЬКОГО АГРОНОМІЧНОГО ТОВАРИСТВА
Таранцова Т.О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Початок ХХ ст. – час, коли починають формуватися нові вузькоспеціальні
направлення сільськогосподарської науки. Поява та діяльність Київського
агрономічного товариства (1909−1918 рр.) стала помітним фактором розвитку і
популяризації вітчизняної агрономічної науки. Як форма організації науки воно
дістало визнання і поширення у першій половині ХХ ст. Наукова діяльність
багатьох відомих українських вчених-аграріїв була пов’язана з діяльністю цього
товариства.
Київська агрономічне товариства акумулювало у своєму складі
найпрогресивніших науковців в галузі агрономії того часу. Прізвища
найвизначніших із них вписалися золотими літерами в історію вітчизняної
науки, як новатори, піонери та прогресивні дослідники для своєї епохи. Наукові
звершення більшості із числа членів Київського агрономічного товариства
досліджені та описані в окремих дисертаційних дослідженнях, або поодиноких
працях.
Каміл Гаврилович Шиндлер (1869–1940) очолював Київське агрономічне
товариство із перших днів його створення й до 1910 р. Працював на посаді
професора кафедри прикладної механіки Київського політехнічного інституту,
очільником станції випробування землеробських машин і знарядь. Про його
здобутки як науковця, педагога і громадського діяча написано чимало статей,
видано посібник, проте стосовно членства професора у Товаристві не згадується.
Головою Правління Київського агрономічного товариства К.Г. Шиндлера
було обрано 17 лютого 1909 р., на цій посаді він був до 9 січня 1911 р. До його
повноважень входило головування на зборах Товариства і під час засідання
Правління, а також право підпису.
Наукові
інтереси К.Г. Шиндлера поширювалися на
вивчення
сільськогосподарських машин. Його цікавила не тільки конструкція машин, а й
те, як він працює на різних ґрунтах, якою є якість обробітку ґрунту, як вона
впливає на розвиток рослин та урожайність. Невдовзі К.Г. Шиндлер був
затверджений на посаді декана сільськогосподарського відділення, і працював в
КПІ до 1911 р. Упродовж 12 років читав курс механіки на
сільськогосподарському відділенні та спецкурс сільського машинобудування на
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механічному відділенні. Професор першим у світовій практиці підготував і видав
працю – атлас сільськогосподарських машин «Политипажи, эскизы и чертежи
машин-орудий современного сельского хозяйства» під загальною рубрикою
«Учение о земледельческих машинах и орудиях».
У першій чверті XX ст. відбулися значні зміни у технічному оснащенні
сільського господарства на Україні, що зумовило початок широкого
використання на сільськогосподарських роботах тракторів, дво- і
багатолемішних плугів, нових видів борін і сівалок, а також пропонування
населенню таких видів робіт, як оранка, сівба та збирання врожаю, оскільки
потрібний для цього реманент знаходився у загальному фонді при вступі в ту чи
іншу форму об’єднання для здійснення сільськогосподарського виробництва.
Протягом XX ст. у конструюванні сільськогосподарської техніки відбулися
великі зміни, зумовлені не тільки необхідністю подальшого підвищення
продуктивності її, але і змінами в технології вирощування окремих культур. В
межах своєї наукової і громадської роботи К.Г. Шиндлер займався
популяризацією власних технічних винаходів, практично демонструючи це. У
своїй доповіді голова Правління Київського агрономічного товариства професор
К.Г. Шиндлер 15 березня 1909 р. «Про організацію досліджень землеробських
машин і знарядь». розкрив історію запровадження підходу в провідних країнах
світу,
розпочавши
з
піонерського
починання
Англійського
сільськогосподарського королівського товариства, підхопленого Німецьким
сільськогосподарським товариством, Паризькою станцією під керівництвом
професора Рінгельмана, аналогічними станціями в Італії та Будапешті (АвстроУгорщина) та принципово новими підходами заводських лабораторних
випробувань у США. Потім К.Г. Шиндлер наголосив, що у Росії «…питання
вивчення землеробських машин і знарядь ускладнено тим, що поряд з машинами
власного виробництва потрібно рахуватися із значним ввозом із-за кордону» [3,
c. 798]. Тому в такій ситуації, проблема вибору найкращих знарядь і машин
вирішується за допомогою виставок і конкурсів. Перші вітчизняні випробувальні
станції в Єлизаветграді та Ростові-на-Дону не могли вирішити всіх проблем
галузі, оскільки розглядали тільки технічний бік питання. Тому створена
К.Г. Шиндлером Київська випробувальна станція при сільськогосподарському
відділенні Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ
принципово доповнювала наявну систему спеціальною лабораторією і
дослідним полем. Тим самим досягалася так звана агрономічна стійкість в оцінці
відомих принципів і положень машинобудування [1]. Із 1901 р. станція
розпочала науково-дослідну й навчально-демонстраційну діяльність, результати
її роботи лягли в основу написання дисертація К.Г. Шиндлера «Теоорія і
конструкція орних знарядь».
Аби вдосконалювати свої знання та переймати досвід у найкращих
науковців світового рівня, К.Г. Шиндлер неодноразово відбував у відрядження
за кордон, всі його напрацювання лягли в основу подальшої розробки
землеробських машин і знарядь [2, арк. 20, 25, 47]. Атлас, який видав
К.Г. Шиндлер містив 2420 малюнків і 56 таблиць, складався із трьох розділі: 1 –
обробіток ґрунту, сівба і догляд за рослинами; 2– збирання врожаю; 3 – обробка
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врожаю. В цій новаторській праці того часу були широко представлені машинизнаряддя у своїй еволюції: ручні знаряддя обробітку ґрунту, плуги одно- і
багатокорпусні, культиватори, сівалки, косарки, жатки-снопов’язалки, картоплеі бурякокопачі, віялки, сортувалки, молотарки, дробарки, соломо- і коренерізки
тощо.
Отже, К.Г. Шиндлер узагальнюючи все цінне, що було досягнуто в галузі
сільськогосподарського машинобудування, збагатив набутий досвід власними
теоретико-практичними знаннями. В 1904 р. був видрукуваний історичний нарис
розвитку сільськогосподарських машин, зокрема плуга, який проілюстрований.
Інформацією, яка була вміщена у праці, на початку ХХ ст. послуговувалися
студенти Київського політехнічного інституту під час освоєння курсу
сільськогосподарського машинобудування і прикладної механіки. Професор
К.Г. Шиндлер став ініціатором створення станції для випробовування
сільськогосподарських машин.
Джерела та література
1. Вергунов В. А., Войтюк Д. Г., Мудрук О. С., Шквира З. А. К. Г. Шіндлер (Славетні
імена Київського політехнічного інституту). Київ : Поліграф. підприємство «ЕКМО», 2004.
30 с.
2. Державний архів міста Києва Ф. 18. Оп. 2. Спр. 289. 109 арк. [Відомості про
відрядження К. Г. Шиндлера за кордон].
3. Из деятельности Киевского агрономического общества (доклад проф. К. Г. Шиндлера:
«Об организации исследования земледельческих машин и орудий»). Хозяйство. 1909. № 18
(14 мая). С. 797–799.

ПРОФЕСОР В.С. МИХАЙЛОВСЬКИЙ (1894–1976)
(до 125-річчя від дня народження)
Татарчук Л.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Народився Василь Семенович Михайловський 23 лютого (за новим стилем)
1894 р. на Харківщині в інтелігентній та освіченій родині. У річному віці помер
його батько. Пізніше, п’ятирічного племінника взяли на виховання сестри по
материнській лінії, які жили у містечку Кочеток поблизу Харкова. Освічені
жінки займалися вдома з хлопчиком: прищеплювали йому любов до книги,
навчали – німецькій, французькій, англійській, привчали й до фізичної праці [1].
У 1911 р. юнак закінчив навчання у Харківському реальному училищі,
самостійно вивчив 8-класний гімназійний курс латини, склав іспити при 4-й
міській гімназії і восени поповнив ряди студентів природничого відділення
фізико-математичного факультету славетного Імператорського Харківського
університету, заснованого у 1805 р. (нині – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна), у якому навчався впродовж 1911–1916 рр. Саме
навчання в цьому університеті визначило подальший його науковий шлях.
Серйозний, талановитий, сповнений прагнень опанувати нові знання,
студент Василь Михайловський був помічений викладачами. На нього звернув
увагу професор ботаніки В.М. Арнольді (1871–1924), член-кореспондент
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Російської Академії наук, випускник Московського університету 1893 року. В
лабораторії професора Василь досліджував морфологію і систематику
десмідієвих водоростей, а під час експедицій – водорості Білого та Баренцового
морів, Тайменських озер у Фінляндії. Результати досліджень цих рослин як
індикаторів екологічного стану води в річках і водоймищах, високо оцінили
вчені. Професор ботаніки В.М. Арнольді розпізнав великий потенціал цього
студента й займався підготовкою його до викладацької діяльності, залучаючи
асистентом при читанні лекцій з ботаніки на педагогічний курсах Харківського
округу, пізніше доручив робити це самостійно, а також вести з слухачами
природничі екскурсії. Ще один видатний учений – М. В. Цингер (1866–1923) –
випускник Московського університету, який у 1895–1903 рр. працював
професором Київського університету, також готував Василя Михайловського до
педагогічної діяльності.
Студент цікавився вивченням лишайників. Результати вивчення флори й
екології лишайників Харківщини отримали високу оцінку в наукових колах.
Професор О.А. Коршиков (1889–1945) – директор Харківського філіалу
Всеукраїнського інституту теоретичної ботаніки, назвав його наукові пошуки
цінним внеском у науку ліхенологію, а Василя Семеновича – єдиним
ліхенологом в Україні. Першими студентськими працями як майбутнього
вченого B.C. Михайловського були «Про взаємостосунки між гонідіями і
грибним компонентом лишайникового симбіозу» (1915 ) та «Лишайники
околиць Харкова» (1916), випускна робота «З життя лишайників околиць
Північно-Донецької біологічної станції», удостоєна- від Товариства дослідників
природи і ради університету премії В.М. Черняєва (1794–1871) – засновника
мікології.
Аналіз наукової творчості дослідника свідчать, що у більшості його
опублікованих праць висвітлюються результати вивчення лишайників
лісостепової зони України. Його перу належить оглядова стаття «Лишайники» в
путівникові «По окрестностям Харькова». Саме В.С. Михайловський вперше для
України встановив факт повного зникнення лишайників у міських умовах, хоча
поглиблено не проаналізував це явище.
Після отримання диплома ботаніка-фітопатолога молодий фахівець був
прийнятий на посаду асистента кафедри морфології і систематики рослин ВНЗ,
де навчався. Від 1917 р. був асистентом кафедри ботаніки Вищих жіночих курсів,
створених Товариством взаємодопомоги трудящих жінок [2, с. 3].
Починаючи з 1918 р. він працював заступником директора і, водночас,
викладачем Харківського комерційного училища імператора Олександра III,
одного із зачинателів спеціальної економічної (комерційного) освіти в Україні та
Російській імперії. Пізніше – у Молочногосподарському інституті в Деркачах
поблизу Харкова та скористався можливістю вивчати луки долини р. Лопань.
З початком Першої світової війни (1914-1918) В. С. Михайловський став її
учасником. У 1920 р. його було мобілізовано до лав Червоної армії, зараховано в
один із полків латиської стрілецької дивізії, потім у 886-й хірургічний зведений
польовий запасний шпиталь палатним наглядачем-санітаром. Після спалаху
епідемії тифу, він став вправно лікувати цю хворобу. Як знавець і спеціаліст з
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мікології, був обізнаний, які види печериць містять згубні для тифозної палички
речовини. За це одержав високу в ті часи нагороду – червоні революційні
шаровари. За наказом командувача Південного фронту М.В. Фрунзе
В.С. Михайловський був призначений викладачем 5-ої артилерійської школи
командного складу Робітничо-селянської Червоної армії з загальноосвітніх
дисциплін. Йому було доручено в найкоротший термін надати можливість
червоним командирам отримати й удосконалити запас знань, необхідних для
поліпшення виконання своїх службових обов’язків. Школа була розташована у
Харкові, тому роботу в університеті він не припиняв.
У 1924 р. В.С. Михайловський на посаді доцента почав читати курс
загальної ботаніки в Харківському ІНО та біології у Ветеринарному інституті. У
1926 р. Наркомат освіти УРСР присудив йому вчене звання професора, після
чого Василь Семенович очолив відповідні кафедри в обох навчальних закладах.
Тривалий час працював і в Зоотехнічному інституті.
Незважаючи на велике навантаження, професор Михайловський
продовжував дослідження з ліхенології. У 1926 р. вийшов друком літографічний
«Визначник лишайників околиць Харкова», у 1927 р. – «Результати
ліхенологічних спостережень у межах Харківського округу».
Вчений проводив ботанічні спостереження в районі робіт експедиції
Наркомату охорони здоров’я України, яка визначала водоохоронну зону
Алмазно-Маріїнського водогону в Донбасі, висвітлив винятково важливі
результати, які були подані окремим розділом у «Звітах експедиції» за 1928 р.
У 1930 р. В.С. Михайловський повністю зосередився на прикладній
фітопатології, цікавість до якої пробудив ще у студентські роки доцент
А.О. Потебня (1870–1919) міколог, ботанік, син видатного вченого філологаславіста О.О Потебні (1835–1891).
З 1931 по 1939 р. одночасно керував роботою кафедр захисту рослин
Горьківського сільськогосподарського інституту та біології – Педагогічного
інституту.
У 1934 р. Наркоматом освіти РРФСР Василю Семеновичу за досконале
володіння арсеналом педагогічних умінь і навичок, поєднане з професійною
захопленістю, вдруге присвоїли вчене звання професора. У 1937 р. Вченою
радою Московської сільськогосподарської академії імені К.А. Тимірязєва (нині
– Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освіти
«Російський
державний
аграрний
університет – Московська
сільськогосподарська академія імені К. А. Тимірязєва» присвоєна ступінь
кандидата сільськогосподарських наук без захисту дисертації, в цьому ж році він
був нагороджений Почесною грамотою Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету.
У 1939 р. В.С. Михайловський очолив кафедру ботаніки та Ботанічний сад
Черкаського педагогічного інституту (нині – Черкаський національний
університет ім. Б. Хмельницького). Також завершив докторську дисертацію,
однак захистити її завадила німецько-радянська війна.
У 1941 р. йому було присвоєно військове звання дивізійного інтенданта –
вищого начальницького складу інтендантської служби збройних сил II рангу, що
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прирівнювало до звання майора. В. С. Михайловський був мобілізований в
ополчення, яке не мало зброї, обмундирування. Завдяки вільному володінню
німецькою мовою вдалося вижити в ті складні часи. Після перевірки
Михайловський отримав спецзавдання від органів внутрішніх справ, для
виконання якого змушений був працювати в системі окупаційної влади. Для
маскування часто змінював місця роботи: працював учителем Великобурімської
середньої школи, викладачем хімії 58–ої Харківської середньої школи,
завідувачем
кафедри
ботаніки
та
фітопатології
Харківського
сільськогосподарського інституту (нині – Харківський національний аграрний
університет імені В.В. Докучаєва).
У 1942 р. професора, С. В. Михайловського тимчасово, терміном на 6
місяців було зараховано в Інститут клінічної фізіології АН УРСР, який під час
було евакуйовано до Уфи, на посаду старшого наукового співробітника для
проведення лікування антиретикулярною цитотоксичною сироваткою тонзилітів
[3]. Для виявлення і ліквідації вогнищ захворювань некротичною ангіною у 1943
р. було організовано експедицію та відряджено для керівної участі в ній
співробітників Інституту клінічної фізіології – професорів Р.Є. Кавецького та
С.В. Михайловського [4].
В окупації Василь Семенович працював бригадиром-садоводом
плодорозсадника в місті Лохвиця Полтавської області. Після визволення міста у
1943 р. був призначений директором Лохвицького державного плодорозсадника
«Дичковод» (Полтавська обл.) і працював над розробленням системи заходів
боротьби з хворобами плодових дерев і кущів у розсадниках та садах [5]. Своє
бачення значимості розсадників втілив у виданні «Плодовий розсадник» [6]. У
1948 р. одним із перших в СРСР розпочав досліджувати у плодових розсадниках
дію препарату дихлордиметилтрихлорметилметан (ДДТ) проти комах-шкідників
і дійшов висновку, що цей препарат надто токсичний, але може бути корисним у
боротьбі проти личинок хруща.
В.С. Михайловський читав лекції для агрономів-садоводів, друкував статті
в газетах, популярних журналах, організовував гуртки юних натуралістів,
проводив природознавчі екскурсії. За вагому популяризаційну діяльність був
нагороджений Почесною грамотою Республіканського комітету профспілки
працівників вищої школи і наукових закладів, співпрацював зі школами,
прищеплюючи любов дітей до природознавства.
Встановлено, що у 1950 р. учений відповідно до наказу Міністра сільського
господарства УРСР очолив відділ захисту рослин Українського НДІ
плодівництва, який розташовувався у Києві, й активно продовжував працювати
над вирішенням завдань, пов’язаних із заходами боротьби з хворобами груш,
зокрема – мікозом. Йому вдалося дослідити й запропонувати ефективну
комплексну систему боротьби, включаючи агротехнічні та хімічні заходи. Крім
того, він багато уваги приділяв вивченню ентомологічних об’єктів, біології
збудників хвороб. Результатом досліджень боротьби з кореневим раком стала
праця «Боротьба з хрущами і личинками в плодових розсадниках і ягідних
насадженнях».
Вагомим здобутків стало те, що професор Михайловський разом із колегами
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розробив ефективну систему заходів боротьби зі шкідниками та хворобами
плодових насаджень й описав її у брошурах: «Шкідники і хвороби плодоягідних
культур» (1946) [7] та «Шкідники і хвороби плодових та ягідних культур» (1950)
[8], які стали навчальними посібниками для підготовки фахівців.
Учений творчо працював над докторською дисертацією на тему «Значення
агротехнічних факторів в оздоровленні плодових і ягідних культур», але через
погіршення стану здоров’я захист її не відбувся, і він вимушений був переїхати
до Криму, де лікувався і продовжив займатися улюбленою справою, очоливши
Ялтинський опорний пункт і лабораторію хвороб плодових рослин Кримського
НДІ захисту рослин. Після розформування вузу працював в Інституті
виноградарства і виноробства «Магарач» (нині – Національний інститут
винограду і вина «Магарач», далі ученим секретарем Державного ордена
Трудового Червоного Прапора Нікітського Ботанічного саду, пізніше він став
Нікітським ботанічним садом – Національнии науковии центром Національної
академії аграрних наук України.
Вийшовши у 1954 р. на заслужений відпочинок, В. С. Михайловський читав
курс лекцій з захисту рослин у Новочеркаській школі голів колгоспів. З 1958 р.
почав працювати у Житомирському сільськогосподарському інституті (нині –
Житомирський національний агроекологічний університет) на посаді доцента
кафедри фізіології, мікробіології та захисту рослин, де відразу став улюбленим
викладачем.
Учений з широкою ерудицією залишив багатий науковий спадок з вивчення
проблем захисту сільськогосподарських культур від хвороб і шкідників. Він
очолив методичну комісію Всеукраїнського інституту заочної освіти,
агробіологічної предметної комісії, був членом редакційної ради з видання
«Біологічної енциклопедії», брав участь у створенні факультету суспільного
виховання, кабінету ботаніки в університеті тощо.
«У ботаніці він – бог!» – такою була оцінка його колишніх співробітників,
серед
яких
М.Д. Юрченкович,
Р.М. Мерцедін,
Л.К. Томашевський,
Р.Г. Михайлова.
Василь Семенович Михайловський пішов із життя 27 травня 1976 р.
Його наукова діяльність слугує прикладом формування новітніх засад
наукового процесу та вмілого застосування їх на практиці, зокрема з
відпрацювання системи заходів боротьби з хворобами і шкідниками
сільськогосподарських культур в Україні.
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З ІСТОРІЇ СУМСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ
Ткаченко С.С.
НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
Сумську сільськогосподарську дослідну станцію було організовано в
1907 р. за сприяння Харківського повітового земства при Сумській
сільськогосподарській школі. Протягом деякого часу Харківське губернське
земське зібрання зібрало та надало на обладнання станції одноразову грошову
допомогу у розмірі 5000 крб. і прийняло рішення про надання щорічної допомог
на утримання станції у розмірі 2000 крб. [1, с. 40].
Ще раніше у 1904 р. було висловлено слушну пропозицію про створення
дослідної станції у Сумському повіті, мотивуючи тим, що спостерігається
зростання інтересу до наукової агрономії. Місцеве сільськогосподарське
товариство стало засновником декількох дослідних полів. Тоді Сумська
сільськогосподарська школа, що належала повітовому земству, була
розташована у трьох верстах від м. Суми Харківської губернії. Для дослідної
станції була виділена ділянка землі розміром 8 десятин, приміщення для
лабораторії та інвентар із майна школи.
До складу дослідної станції входили науково-допоміжні заклади:
агрономічна лабораторія, метеорологічна станція, вегетаційний будинок і
дослідне поле. Перша частина поля займала 6 десятин, а друга – 1,5 десятин.
Персонал станції складався з завідуючого М.А. Єгорова та помічників, які
були практикантами Київського політехнічного інституту та учнів
сільськогосподарської школи (Жуков Г.І., Баланов, Береговий, Голуб та інші)
[2, с. 1].
Першим завідуючим Сумської дослідної станції став М.А. Єгоров (1879–
1942), якому належало обладнання, розроблена програма роботи установи.
Одночасно він займався викладацькою діяльністю. Науковець викладав хімію та
ґрунтознавство Сумській школі, а також керував практичними роботами учнів.
Це було яскравим прикладом демонстрації тісного зв’язку наукових досліджень
та освіти. Але, на жаль, були й негаразди у цій справі. По-перше, погане,
недостане та застаріле обладнання, по-друге, спільність майна постійно
порушувало інтереси тієї чи іншої сторони, заважало правильному веденню
справи. Восени 1908 р. М.А. Єгоров залишив посаду керівника Сумської
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дослідної станції, на цю посаду буде призначений тимчасово А.А. Романіке. У
той час керівники Харківського губернського земства склали проект мережі
дослідних установ із метою обслуговування потреб всієї губернії [4, с. 1–2].
За цим проектом Сумська дослідна станція повинна була обслуговувати
Сумський, Лебединський та Охтирський повіти губернії. Характерною рисою
цих повітів було стрімке зростання посівів цукрового буряку та картоплі. За
проектом станцію передбачалося реформувати, відокремити від школи й
наділити значною за розмірами ділянкою землі (не менше 50 дес.). Також
передбачалося збільшення бюджету. Але пройшло два роки, поки ця реформа
була реалізована. Головна перешкода у цієї справі полягала у пошуку належної
ділянки для створення дослідного поля.
Отже, перше п’ятиріччя існування Сумській дослідної станції проходило
при незручних для нормальної роботи умовах: гостра нестача коштів, малі
розміри земельних ділянок для дослідів, залежність від реманенту, техніки та
господарства школи, відсутність постійного керівника дослідної станції.
Пізніше, у 1911 р. станцію було відокремлено від школи, вона продовжила свою
діяльність як самостійна наукова установа.
У 1906 р. у зв’язку із тимчасовим закриттям Іванівської дослідної станції,
що було пов’язано з активізацією революційного руху, персонал її перейшов в
інші наукові установи, а саме: Б.М. Рожественський перейшов на Харківське,
В.І. Сазанов – на Сумське дослідні поля.
Протягом 1911–1916 рр. під керівництвом завідуючого Сумської дослідної
станції В.І. Сазанова, випробувалося 20 сортів картоплі [5, с. 12]. Враховуючи
ґрунтові особливості та кліматичні умови району, найбільші врожаї одержали від
ранніх сортів. Вивченням сортів картоплі в Україні, крім Сумської дослідної
станції, займалися Полтавське дослідне поле, Подільське товариство сільських
господарів, Чернігівське. Дослідне поле у Сумському повіті мало рівний рельєф.
Хімічний та механічний аналіз ґрунту був проведений М.А. Єгоровим і
опублікований у «Звіті» за перший рік діяльності станції [2, с. 12].
Метеорологічне відділення станції почало функціонувати тільки з весни 1906 р.,
тому на першому етапі роботи використовувалися спостереження та дані
сусідньої станції Миколаївського маєтку Харитоненка, котра розпочала свою
роботу ще у 1893 р.
Переважна кількість селянських господарств надавала перевагу трипіллю. З
метою підвищення врожайності сільськогосподарських рослин використовували
ранній травневий пар. Завдяки науковим дослідам було з’ясовано причини
низької врожайності селянських полів, поганої обробки та виснаження ґрунтів.
Тому питання парової обробки, застосування перегною та мінеральних добрів
стали визначальними в програмі Сумської дослідної станції.
Іншим напрямком діяльності дослідної станції було проведення дослідів по
з’ясуванню економічних сортів вівса і картоплі. Випробувалося декілька різних
сортів картоплі, результати дослідів продемонстрували, що найбільшу
врожайність мали пізні сорти. В подальшому результати дослідів були
опрацьовані та надані пропозиції приватним господарствам. Окремі сорти
картоплі вже на той час були поширені за рекомендацією Сумської дослідної
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станції у різних губерніях – Харківській, Полтавській, Чернігівській та частково
Катеринославській [6, с. 32].
Все це яскраво демонструє міцний зв’язок агрономічної науки та
виробництва, намагання науковців-дослідників та практиків задовольнити
потреби сільського господарства у використанні новітніх технологій та знань з
метою зростання потенціалу аграрного сектору економіки та її
конкурентоспроможності.
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НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Токарева О.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Прискорена урбанізація значних територій (зростання міст і селищ міського
типу) призвела до збільшення техногенних ландшафтів, скорочення площі
природних лісів. Це зумовило потребу в організації позаміського відпочинку
населення – рекреації, одним з поширених видів якої є лісова рекреація.
Початок вивчення рекреаційних властивостей лісів припадає на 30-ті роки
ХХ ст., що пов’язано з впровадженням лісопаркового будівництва. Ще у
довоєнні роки в Україні ліси почали розглядатися як один з вагомих факторів
впливу на екологічний стан міст.
Із зростанням рекреаційного значення лісів, почало розвиватися
рекреаційне лісівництво, в основу якого покладено класичне лісівництво.
Рекреаційне лісівництво, як напрям класичного лісівництва, започатковане з
метою формування лісостанів, привабливих для відпочиваючих і стійких до
масового відвідування із врахуванням вимог ландшафтного мистецтва та
спрямоване на поліпшення декоративно-естетичних властивостей лісів
рекреаційного призначення [3].
В історичному розвитку рекреаційного лісівництва як прикладної науки
розрізняються такі напрямки досліджень: проектування лісопарків; рекреаційне
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лісовпорядкування та ландшафтна таксація; лісопаркове господарство;
рекреаційне лісокористування; економіка рекреаційного лісокористування.
Усвідомлення багатофункціонального значення та багатоцільове
використання лісів потребувало диференційованої організації і ведення
господарства в них. Важливою передумовою для такої організації господарства
став функціональний поділ лісів.
З метою ефективного ведення лісового господарства ліси України
рекреаційного призначення почали поділяти залежно від господарського
призначення, функціональних зон лісових ділянок, а також просторової
структури деревостану.
Виходячи з цільового призначення рекреаційно-оздоровчих лісів перед
лісовим господарством постало завдання, що полягало у розробці системи
заходів лісівництва, застосування яких сприяло б максимальному покращенню
ландшафтних, мікрокліматичних, гігієнічних та архітектурно-художніх
властивостей лісових насаджень, убезпеченню лісових масивів від пожеж,
шкідників та хвороб, поліпшенню умов зростання лісових насаджень та
створенню ефективного благоустрою [4].
Наукового обґрунтування отримали положення щодо ведення лісового
господарства в рекреаційно-оздоровчих лісах відповідно до рекреаційної
придатності, національного або історико-культурного значення, санітарного та
декоративно-естетичного стану кожної лісової ділянки.
Лісівники-науковці В.П. Ковтун (1962) та Ф.Й. Іончис (1976) визначили
основні завдання при організації та веденні лісового господарства у рекреаційнооздоровчих лісах, що охоплювали такі положення: реалізація комплексу заходів,
які забезпечують формування довговічного здорового та привабливого лісу,
котрий максимально сприятливо впливатиме на стан повітряного басейну
населених пунктів та їхній мікроклімат, стійкого до несприятливих умов
навколишнього середовища, що зумовлене близькістю розташування населеного
пункту, значним РН, стихійними явищами природи, лісовими пожежами,
шкідниками та хворобами лісу; підтримка рівноваги лісових екосистем в цілому;
створення належних умов для масового відпочинку населення на лоні природи в
усі пори року.
Передпроектне, ландшафтно-архітектурне та біотехнічне вивчення лісових
ділянок, оцінка території з позицій можливості рекреаційного використання
були запропоновані М.І. Гальперіним (1967) і Є.А. Репшасом (1984).
Проектуванням та створенням лісів рекреаційного призначення займалися як
лісоводи, так і ландшафтні архітектори. Проблема освоєння лісових масивів з
метою створення в них відповідного рекреаційного середовища висвітлені у
працях І.Д. Родічкіна (1972, 1981), І.В. Тарана, А.М. Агапова (1981). Аналіз
результатів переформування та реконструкції лісопарків висвітлені в працях
М.О. Хауке, К.М. Булгаков (1951).
У 80-хх роках було досягнуто успіхів у розробці питань рекреаційного
лісовпорядкування та ландшафтної таксації. Так, дослідники В.Д. Пряхін та
В.Т. Ніколаєнко (1981) вказували на необхідність проведення лісовпорядкування
у рекреаційно-оздоровчих лісах (особливо у лісопарковій господарській частині)
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ділянковим методом, який полягає в організації постійних господарських
ділянок, які формуються в межах кварталів із суміжних таксаційних виділів на
основі ідентичності ґрунтово-типологічних груп та цільових деревних видів.
Інвентаризація лісового фонду у лісах рекреаційного призначення відмінна від
інвентаризації лісів інших категорій та включає крім звичайної таксації
ландшафтну таксацію, що враховує ландшафтно-архітектурні та декоративні
властивості лісу.
Методики визначення ландшафтно-таксаційних показників та показників
рекреаційного призначення були розроблені та запропоновані для використання
групою авторів: С.А. Генсіруком, М.С. Нижник, Р.Р. Возняком (1987). Нині при
лісовпорядкуванні широко використовуються дані методики при ландшафтній
таксації у рекреаційно-оздоровчих лісах.
Особливості ведення лісового господарства у рекреаційно-оздоровчих
лісах, привертали увагу багатьох дослідників, що сприяло розвитку наукової
думки в цій сфері. Проблематика розвитку наукової думки у рекреаційному
лісівництві дістала відтворення в працях М.М. Тюльпанова (1973, 1975),
А.С. Тіхонова (1983), В.П. Кучерявого, В.Д. Бондаренка (1986), М.Н. Проніна
(1990), В.А. Бузун, В.Н. Турко (1993), В.Є. Свириденка (1989, 2003).
У зв’язку із підвищеними рекреаційними та декоративними особливостями
пристигаючих, стиглих та перестійних деревостанів у рекреаційно-оздоровчих
лісах було підвищено вік рубки головного користування [2]. Визначено, що
старші дерева мають більші санітарно-гігієнічні та декоративно-естетичні
властивості, стиглі та перестійні деревостани використовуються для відпочинку
значно інтенсивніше, ніж молоді.
Переважна більшість представників лісівничої науки визначає, що
основними способами рубок у лісах рекреаційного призначення повинні бути
довгострокові поступові та вибіркові рубки у комбінації із створенням складних
мішаних за складом культур, або з орієнтацією на попереднє природне
поновлення. Проблеми формування лісопаркових ландшафтів великих міст
шляхом проведення несуцільних рубок досліджувались у працях В.Г. Рубцова
(1976), О.М. Рунової (1983), А.Д. Волкова, К.А. Андрєєва (1984).
Рекреаційне лісокористування пов’язане з можливістю збору та заготівлі
недеревних ресурсів лісу. До рекреаційних ресурсів насамперед зараховують
санітарно-гігієнічні якості лісів, які полягають у стабілізуючій дії, підтримуючи
на необхідному рівні вміст кисню та вуглецю в складі атмосферного повітря. У
зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС та викидами радіонуклідів побічне
користування у лісах радіаційно-забруднених територій обмежене діючими
нормами радіаційної безпеки. Збір ягід, грибів, лікарських трав, лісового насіння
в таких регіонах може здійснюватися за умов їх радіологічного контролю.
Серед численних питань рекреаційного лісівництва дослідників дедалі
більшою мірою турбує проблема оцінки рекреаційних ресурсів, яка має
надзвичайну практичну значущість. Це стверджував дослідник Л.І. Ільєв (1973):
«Рекреаційні та санітарно-оздоровчі функції лісів для суспільства набагато
цінніші, ніж лісові матеріали» [1].
Загальновизнано, що продукуюча властивість природи повинна мати
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належну економічну оцінку. Принципово хибним є погляд на рекреаційні якості
лісів як безкоштовні дари природи, оскільки для створення відповідних умов
відпочинку необхідно вжити комплекс лісівничих заходів, які сприятимуть
покращенню санітарно-гігієнічних та оздоровчих властивостей лісу. Нині
спостерігається переоцінка соціально-культурного значення лісів, які є
важливим засобом підтримки життя людини та екологічної рівноваги у біосфері.
З економічних та соціальних позицій сучасне лісове господарство, продовжуючи
залишатись галуззю матеріального виробництва, є також сферою
обслуговування. Необхідно враховувати, що цей специфічний аспект лісового
господарства може суттєво вплинути на його економіку, оскільки будь-яке
масове відвідування лісів пов’язане з певними збитками та їх відшкодуванням.
На сучасному етапі розвитку взаємовідносини суспільства та природи
необхідно розглядати також і з економічних позицій. З огляду на це постає
потреба в економічній оцінці природних ресурсів. Питання економічної оцінки
лісових ресурсів, зокрема рекреаційних, вивчали науковці різних країн. Однак
дотепер ще не розроблено жодних методик економічної оцінки природних
ресурсів, які могли б претендувати на роль загальновизнаних. У цьому зв’язку,
економічна оцінка лісових ресурсів продовжує залишатися важливою науковотеоретичною та практичною проблемою.
Незважаючи на ґрунтовні праці з розвитку теоретичної та наукової бази
рекреаційного лісівництва, в літературі залишається не висвітленим комплекс
проблем, які стосуються ведення лісового господарства у лісах рекреаційного
призначення в контексті сучасних вимог рекреаційного лісівництва. У
дослідженнях не повною мірою відображені теоретичні та практичні питання, які
стосуються управління лісовими пожежами в рекреаційно-оздоровчих лісах.
Крім того, існує потреба в удосконаленні оцінки негативних змін, екологічного
нормування антропогенних навантажень, підвищення стійкості лісових
екосистем та збереження біорізноманіття лісів, зокрема видового
фіторізноманіття.
Одним з нових перспективних напрямків досліджень у рекреаційному
лісівництві є методологічне забезпечення соціологічного обґрунтування
благоустрою лісопаркових об’єктів. Благоустрій лісопаркових територій
спочатку розглядався з точки зору кращого облаштування природних лісових
ландшафтів, тобто задля зручнішого відпочинку. Згодом науковці та практики
впевнились, що раціонально облаштований ландшафт дозволяє не лише суттєво
покращити умови відпочинку, але й зосередити відпочиваючих у певних місцях,
регулювати їх потоки, уникаючи навантаження на небажані місця для
відпочинку. Удосконалені, науково обґрунтовані положення та норми у
рекреаційному лісівництві повинні мати логічне завершення у відповідних
нормативних документах, які дозволять вирішити проблеми невиснажливого та
комфортного рекреаційного користування в лісі.
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НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ НАДБАННЯ, ОТРИМАНІ В ПРОЦЕСІ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ НА
ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ (ХХ – початок ХХІ ст.ст.)
Томашина Г.П.
Інститут сільського господарства Степу НААН
(с. Созонівка Кропивницького району Кіровоградської області)
Зважаючи на те, що в даний період існують різні підходи щодо перспектив
та напрямів подальшого розвитку аграрних наукових установ, важливо оцінити
їх внесок у надбання вітчизняної науки та значення впливу їх діяльності на
агропромислове виробництво регіонів. Становлення сільськогосподарського
дослідництва в зоні північного Степу України (переважно територія сучасної
Кіровоградщини) бере початок зі створення у 1912 р. Аджамської дослідної
станції, яка заклала основи діяльності Інституту сільського господарства Степу
Національної академії аграрних наук України.
Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних
наук України, існує як результат перейменування Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної станції НААН (Постанова Президії
Національної академії аграрних наук України від 18 липня 2018 р. (протокол
№12) "Про перейменування Кіровоградської державної сільськогосподарської
дослідної станції НААН" та наказ НААН № 204 від 7 вересня 2018 р.)
ґрунтується на понад столітньому досвіді проведення наукових досліджень у
галузі сільського господарства. За понад столітній період діяльності установи
неодноразово мінялася її назва, кілька разів змінювався статус та
підпорядкованість, проте, вона завжди була в авангарді творчого пошуку,
розширювала діапазон наукових досліджень, активно впливала на розвиток
сільськогосподарського виробництва регіону, а за деякими напрямками
досліджень – і на розвиток аграрної науки України.
Оцінюючи пройдений історичний шлях та етапи становлення аграрної
науки на Кіровоградщині, слід відмітити, що вчені-аграрії установи всіх
поколінь внесли вагомий вклад у розвиток вітчизняної аграрної науки. Протягом
всього періоду проведення наукових досліджень установами, що внаслідок ряду
реорганізацій та перейменувань були певними історичними етапами діяльності
ІСГС НААН, досить ефективно здійснювалася трансформація наукових знань у
сільськогосподарське виробництво.
Результати аналізу діяльності ІСГС НААН за більш ніж столітній проміжок
часу (1912–2018°рр.) дають підстави стверджувати, що становлення та розвиток
сільськогосподарської дослідної на території сучасної Кіровоградщині
відбувалося в умовах нагальної необхідності на початку ХХ ст. вжиття заходів
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щодо поліпшення використання с.-г. угідь, обумовленого зниженням їх
родючості внаслідок безконтрольного розорювання цілинних земель та
недотриманням сівозмін, а також застосуванням наукових розробок, які не
враховували місцеві природно-кліматичні особливості.
Головними висновками, зробленими співробітниками Аджамської
дослідної станції (1912–1931 рр.), стало ствердження того, що чистий пар є
найкращим засобом підвищення врожайності озимих зернових культур, при
тому, що глибина пару не має істотного значення для посіву озимих культур, а
внесення органічних добрив сприяє суттєвому підвищенню врожайності с.-г.
культур. Розповсюдження та популяризація результатів наукових досліджень
відділом застосування було одним із перших кроків на шляху переведення
сільського господарства регіону на наукове забезпечення.
Українська науково-дослідна станція олійних культур, створена у 1932 р. на
базі Аджамської дослідної станції, стала науковою установою республіканського
рівня, що проводила дослідження в галузі агротехніки, захисту рослин, селекції
і насінництва олійних культур. За період свого існування УНДСОК (1932–
1955 рр.), як вузькопрофільна дослідна станція олійного спрямування, розробила
основні елементи агротехніки найпоширеніших олійних культур – соняшника,
рицини, льону олійного, ріпаку озимого та ін., заклавши основи
фундаментальних досліджень із розробки технологій вирощування та селекції
основних олійних культур у зоні північного Степу України. Базуючись на
відповідній матеріально-технічній базі та досвіді наукової діяльності, УНДСОК
стала основою створення у 1956 р. Кіровоградської обласної
сільськогосподарської дослідної станції.
Неодноразово зазнаючи реорганізації, установа поступово розширяла
спектр власних наукових досліджень. У результаті розширення функціональної
діяльності установи з середини ХХ ст., пріоритетним завданням стало
проведення наукових розробок з усього комплексу сільськогосподарського
виробництва відповідно до кліматичних умов області: ґрунтознавства,
рослинництва, селекції олійних і кормових культур, захисту рослин, механізації,
тваринництва, економіки та ін.
У 1960 р. в зв’язку з організацією нової системи насінництва зернових,
олійних культур і трав, та з метою проведення випробувань результатів наукових
досліджень установи в умовах центрального Степу та Лісостепу Кіровоградській
державній сільськогосподарській дослідній станції було передано у
підпорядкування два господарства: елітно-насіннєвий «Червоний землероб»
Бобринецького району (земельна площа 5274 га) і Кінний завод № 174
Олександрівського району (земельна площа 6349 га).
Протягом 1956–1970 рр. працівниками КДСГДС було проведено значний
обсяг цілеспрямованих робіт із удосконалення технології виробництва пшениці
озимої та розробки схем науково обґрунтованих сівозмін з урахуванням
особливостей окремих зон, що впроваджувались у більшості господарств області
та стали надійною основою ефективного використання земельних ресурсів.
У 1986 р., з метою удосконалення системи насінництва, на базі установи та
радгоспів «Червоний землероб» Бобринецького району і «Шляхом Леніна»
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Олександрівського району створено науково-виробниче об’єднання «Еліта»,
одним з головних завдань якого було забезпечення потреб області в сортовому
насінні сільськогосподарських культур та племінному молодняку. НВО «Еліта»
існувало як єдиний науковий і методичний центр агропромислового комплексу
Кіровоградської області та мало активно сприяти прискоренню науковотехнічного прогресу шляхом розробки, вдосконалення і широкого впровадження
науково обґрунтованих систем ведення землеробства і тваринництва.
У 1994 р. установі було повернено попередню назву – Кіровоградська
державна сільськогосподарська дослідна станція, а розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 538-р від 25 грудня 2005 р. Кіровоградську державну
сільськогосподарську дослідну станцію реорганізовано в Кіровоградський
інститут агропромислового виробництва.
Найважливіші наукові надбання, що отримані в процесі розвитку
сільськогосподарської дослідної справи на території сучасної Кіровоградщини:
- результати вивчення продуктивності ґрунтів північного Степу України,
зроблені Аджамською дослідною станцією;
- сорти олійних культур (рицини, перили, лялеманції, льону олійного,
маку), створенні Українською науково-дослідною станцією олійних культур у
30-50-х рр. ХХ ст., що поширювались у центральних та південних регіонах
України;
- наукове обґрунтування природних умов зони північного Степу України,
на основі якого Кіровоградська область в середині ХХ ст. була умовно поділена
на чотири ґрунтово-кліматичні райони: північно-західний (лісостеповий),
центральний (типовий степ із дрібними лісками), південно-східний (степовий),
придніпровський;
- розробка, постійне удосконалення та впровадження в господарствах
регіону технологій вирощування зернових, олійних та кормових культур, масове
застосування яких на виробництві сприяло суттєвому підвищенню валових
зборів с.-г. культур у регіоні впродовж 60-80-х рр. ХХ ст. та забезпечує постійне
зростання їх продуктивності у ХХІ ст.;
- досягнення у галузі кормовиробницва з розробки агротехнічних
прийомів вирощування кормових культур (у т.ч. у сумісних посівах) та
створення сортів еспарцету стали основою розширення в області в 70-80-х рр.
ХХ ст. посівних площ кормових культур, що в свою чергу, сприяло збільшенню
обсягів виробництва продукції тваринництва;
- напрацювання спрямовані на удосконалення механізації технологічних
процесів у рослинництві та тваринництві (вдосконалення технології збирання
цукрових буряків; адаптування технології виробництва молока на промисловій
основі з доїнням корів у молочному залі та ін.), при їх застосуванні на
виробництві, стали основою підвищення продуктивності праці та зменшення
втрат продукції;
- переведення системи насінництва Кіровоградської області на наукову
основу, виробництво та реалізація господарствам високоякісного насіннєвого
матеріалу зернових, олійних та кормових культур сортів, найбільш адаптованих
до ризикованих умов північного Степу України, що стало одним із визначальних
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моментів підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур у
регіоні;
- забезпечення наукового супроводу галузі тваринництва Кіровоградської
області на основі виведення нових порід і типів ВРХ молочного і м’ясного
напрямків використання та постійного удосконалення існуючих порід свиней і
овець з високими селекційними показниками продуктивних і репродуктивних
якостей;
- організація та постійне функціонування, першої в Україні наукової
школи з селекції сої, створення понад 30 сортів сої різного напрямку
використання, на основі впровадження яких відбувалося поступове розширення
посівних площ сої у різних регіонах України;
- створення та впровадження високопродуктивних сортів ячменю ярого,
вимогливих до посухи та вилягання, обсяги поширення яких в Кіровоградській
області на початку ХХІ°ст. перевищили 40% в структурі сортових посівів, – одна
із важливих складових підвищення його врожайності впродовж 2000–2016 рр.
більш ніж на 40%.
За роки діяльності в установі створено понад 70 сортів
сільськогосподарських рослин (сої, соняшника, ярого ячменю, еспарцету, льону
олійного, коріандру, рицини та ін.), які набували широкого поширення в регіоні
та за його межами.
На сучасному етапі ІСГС НААН здійснюючи комплексне наукове
забезпечення агроформувань Кіровоградської області, забезпечує зростання
продуктивності сільськогосподарських культур і тварин, позитивно впливаючи
на економічні показники ефективності галузі агровиробництва. Забезпечення
виконання ІСГС НААН однієї з головних її функцій – просування на аграрний
ринок наукових розробок і сучасних технологій, які здатні забезпечити
інноваційну складову сільськогосподарського виробництва у зоні Степу
України, здійснюється шляхом впровадження понад 50 наукових розробок за
напрямками: землеробство, рослинництво, зоотехнія, сорти і гібриди рослин,
механізація в сільському господарстві, моделі економічного розвитку, трансфер
інновацій. В останні роки науковці ІСГС НААН постійно надають науковоконсультаційні послуги агроформуванням різних форм власності 5 областей
Центрального регіону України, а інноваційна продукція вироблена в установі
поширюється у 14 областях країни.
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ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ
Турак О.Д., Тимків О.С.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ)
В умовах реформування агропромислового комплексу України та
скорочення виробництва тваринної продукції важливого значення набуло
виробництво високобілкових продуктів рослинництва. Як наслідок цього, за
останні роки різко виріс попит на насіння зернобобових культур, однією з яких
є квасоля.
Квасоля є цінною зернобобовою високобілковою харчовою культурою.
Вміст білка в її зерні становить 28–30%. За якістю білок квасолі наближається до
білків м’яса і добре засвоюється організмом людини. Насіння її містить також
органічні й мінеральні речовини: вуглеводи (45–52 %), в тому числі цукор (5,2%),
жир (1,8%), зольні елементи (4%), а також вітаміни А, В1, В2 та ін.
Як відомо, зернобобові культури збагачують ґрунт цінною органічною
масою, азотом, поповнюють орний шар фосфором, калієм, кальцієм,
покращують структуру ґрунту і підвищують його родючість.
Історія квасолі розпочинається з американського континенту. Вперше вона
введена у культуру в Південній Мексиці та Гватемалі за 3–4 тис. років до нової
ери. Квасоля і кукурудза були найважливішими культурами американських
індіанців, основними продуктами їх харчування і завжди висівались разом.
В Європу квасоля потрапила разом з моряками Колумба. Спочатку її
вважали лише декоративною культурою. У XVI ст. квасоля набула широкого
поширення як харчова культура у Франції, Італії та інших країнах Західної
Європи. Тоді ж її завезли і до Росії, але як культура вона набуває значення лише
у 17 ст.
Історії походження квасолі присвятили свої наукові праці ряд дослідників.
За свідченнями Ази Грей, Л. Вітмака, Н.Р. Іванова, В.І. Буданової, перші
знахідки квасолі звичайної було виявлено в Перу приблизно 7680–10000 р. до
н. е., але єдиної думки щодо походження квасолі не існує і сьогодні.
Батьківщиною квасолі Міллер вважав Австралію, Рейн – Африку, К. Лінней
– Індію. Праці С.М. Букасова (1930), Н.І. Вавилова (1931), П.М. Жуковського
(1950), засновані на матеріалах експедицій та результатах польових досліджень
колекції квасолі (ВІР) з країн Латинської Америки, дозволили підтвердити
254

Американське походження квасолі, про яке писали Бейлі, Паркер, Беккер –
Делінген та ін.
Квасоля – рід Fhaseolus L. – належить до родини Метеликових (Бобових) Papilionaceae (Fabaceae) та об’єднує близько 180 видів, з них 20 вирощують в
якості продукту харчування. Види культурної квасолі за своїм походженням і
ботанічними ознаками згуртовано у 2 групи: азіатську та американську.
Американська група характеризується крупними пласкими формами бобу,
малою кількістю крупного насіння у ньому. До неї відносять квасолю звичайну
(Ph. vulgaris L. savi), квасолю багатоквіткову (Ph. multiflorus L. coccineus),
квасолю лімську, або місяцеподібну (Ph. lunatus L.), квасолю тепарі, або
гостролисту (Ph. acutifolius Cray).
До азіатської групи належать квасоля золотиста, або маш (Ph. аureus L.),
квасоля куляста, або адзукі (Ph. аngularis (Willd) W. F. Wight), квасоля рисова
(Ph. calearatus). Представники цієї групи мають мілкі циліндричні боби з
великою кількістю мілкого насіння у бобі, рослини сильно опушені.
В Україні найбільше господарське значення має квасоля звичайна, яка
займає близько 90% площі цієї культури. Невелику частину в посівах займають
багатоквіткова квасоля, квасоля лімська і тепарі. Квасоля звичайна відзначається
досить великою мінливістю ознак, що стосується всіх частин рослини, особливо
насіння.
В помірному поясі відомі лише однорічні форми квасолі звичайної, у
тропічних країнах зустрічаються і багаторічні форми цього виду. Питання
поширення квасолі на території України залишається суперечливим.
М.Ф. Грушко вважав, що квасолю було завезено з Англії у XVI ст., Н.Р. Іванов,
Ф.Х. Бахтєєва – з Польщі у XVIII ст. Але той факт, що квасолю в Україні
вирощують уже кілька століть підтверджують праці Л.А. Чорноглазова (1887),
П. Кузьменка, А. Грибоєдова (1893), А.А. Бичихіна (1894) та інші.
Багато уваги в наукових працях Ю.В. Будьонного, А.А. Корчинського,
Л.І. Полянської, І.Г. Юрійчука та інших вчених приділено розробці технологій
вирощування квасолі звичайної в різних зонах України. За даними ФАО ООН в
1979 р. площа під квасолею у світовому виробництві сягала 25,5 млн га. До
1984 р. посівні площі культури зросли до 26 млн га. Основними виробниками
квасолі у світі є Бразилія, Мексика, Індія, Китай, США. В Африці квасолю
вирощують в Бурунді, Руанді, Уганді. Менш за все квасолі вирощують у країнах
Європи – Іспанії, Португалії, Румунії, Угорщині, країнах Балканського
півострова, Франції. Основні посіви квасолі розташовані в країнах Азії (55,2%)
та Південної Америки (19,3%).Там же збирають і найвагомішу частину врожаю
– відповідно 51% і 19%.
В Україну квасоля потрапила двома шляхами: з півдня – країн Малої Азії,
Балканського півострова та з заходу – сусідніх європейських держав.
Розширення площ під нею відбувалось повільно. В умовах дрібнотоварного
селянського господарства Російської імперії квасоля не виходила за межі
городньої культури. У 1913 р. посівні площі, зайняті нею, становили 40 тис. га.
Після революції польова культура квасолі почала дедалі розширюватись і у
1935 р. займала 124 тис. га. Найбільше поширення в СРСР квасоля отримала на
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Північному Кавказі, в УРСР і центральній чорноземній зоні РРФСР .
Однак досить низька продуктивність культури – 5,4–10,0 ц/га, відсутність
сортів, придатних для механізованого збирання, та належної збиральної техніки,
яка б забезпечила високу якість і надійність у роботі, ряд негативних факторів
організаційно – економічного характеру, які не сприяли підвищенню уваги до
культури, призвели до скорочення площі посіву під квасолею з 157,1 тис. га в
1946–50 рр. до 57 тис. га в 1984 р. На сьогодні в Україні посівні площі під
квасолею скоротились до 40 тис. га.
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ПЕРІОДИЧНІ ТА ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ
ПОЛТАВЩИНИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ (З РІДКІСНОГО ФОНДУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО)
Федорова М.А.
Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського
(м. Полтава)
Періодичні видання Полтавщини сільськогосподарської тематики
відображають насамперед діяльність громадських та наукових товариств
аграрного профілю. Власне, за цими виданнями можна простежити основні
етапи розвитку сільського господарства, зокрема, на Полтавщині. Опубліковані
матеріали містять надзвичайно цінну інформацію, часто зберігають єдині,
унікальні відомості, які у більшості випадків більше ніде не можна віднайти.
На Полтавщині виданням фахових періодичних і продовжуваних видань
займалися наступні установи: Полтавське с/г товариство (Журналы Полтавского
с/х общества, журнал «Хуторянин»), Полтавська с/г дослідна станція («Труди
Полтавської с/г дослідної станції ім. М.І. Вавилова», двотижневик «Полтавський
селянин»), Полтавське губернське земство («Известия о состоянии сельского
хозяйства в Полтавской губернии», «Обзор сельского хозяйства в Полтавской
губернии за... год по сообщениям корреспондентов»), Полтавська губернська
земська управа («Полтавские агрономические известия»), Полтавський
губернський земський відділ («Відродження сільського господарства на
Полтавщині»).
Відомо, що у 1896 р. вийшов друком перший номер журналу «Хуторянин».
Це було щотижневе видання, яке носило різноплановий та комплексний
характер, актуальне до нашого часу [4, с. 43]. Аби не повторюватись, оскільки
саме цей журнал представлений в сучасних публікаціях досить широко, хочемо
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закцентувати увагу на поважливому ставленні редакції журналу до читачів.
Задля збільшення кола підписувачів і читачів в кінці 1899 р. редакція
«Хуторянина» звернулася до своїх читачів з рядом питань, аби проаналізувавши
відповіді на них, вияснити, наскільки вони задовольняють інформаційні потреби
своїх читачів, що треба змінити або розширити, які є недоліки в діяльності.
Респондентам були розіслані бланки з питаннями (21 питання). В опитуванні
взяло участь 460 осіб (1/5 частина всіх підписувачів). Результати дослідження
оприлюднені у місцевому виданні 1901 р. – «Хуторянинъ» и его читатели.
Докладъ, читанный въ годичном засѣданіи Полтавскаго Общества Сельскаго
Хозяйства 23 ноября 1900 года». Доклад підготував Я.К. Імшенецький. Цінності
виданню надає і автограф Констанції Лісовської на титулі книги, яка деякий час
працювала секретарем журналу «Хуторянин». До речі, названу доповідь
представлено також у збірці «Журналы и доклады І-го совещания по вопросам
агрономической помощи населению, 15-16 декабря 1900 г.» (Полтава, 1901).
Наступне періодичне видання статистичного бюро Полтавського
губернського земства – «Известия о состоянии сельского хозяйства в Полтавской
губернии». Цей журнал видавався як додаток до журналу «Хуторянин» [2]. На
сторінках часопису оприлюднювали статистичну інформацію. Передмови до
видань робили земські статисти О. Русов та Г. Ротмістров. Статті в журналах
розміщувалися за тематичними рубриками. Деякі випуски були повністю
присвячені окремим питанням (наприклад, № 4 і № 16 характеризували урожай
1901 та 1903 рр. відповідно). Видання мало значну кількість картограм і таблиць.
Велику наукову цінність мають випуски Трудів Полтавської
сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова, в яких
висвітлювалися результати наукової діяльності установи. У Полтавській ОУНБ
збереглися ці видання з 1911 р. (вип. 1) по 1930 р. (вип. 90), але, на жаль, не
повний комплект. У 1925–1929 рр. дослідна станція готувала також до друку
популярно-науковий сільськогосподарський двотижневик «Полтавський
селянин», засновником і головним редактором якого був тодішній директор
дослідної станції В.І. Сазанов. Наприклад, 1928 р. у тижневику вийшла його
стаття «Як живе і працює німецький господар» з фотографіями та описом садиби,
де був автор у 1927 р. (за рекомендацією М.І. Вавилова) з метою ознайомлення з
досвідом роботи провідних сільськогосподарських установ.
Видання статистичного бюро Полтавського губернського земства «Обзор
сельского хозяйства в Полтавской губернии за ... год по сообщениям
корреспондентов» представлені у Бібліотеці з 1887 по 1923 рр. На початку
видань подано список кореспондентів, які надавали відомості за даний рік.
Список прізвищ за алфавітом кореспондентів та за повітами йде із зазначенням
звання (священик, козак, землевласник, селянин тощо), волості, поселення,
поштової адреси (рідко зустр.). Так, за 1887 р. відомостей надавало 379
кореспондентів з 15 повітів Полтавської губернії, а у 1894 р. число
кореспондентів досягло найбільшої цифри у порівнянні з іншими роками – 1219.
Видання мало тематичні блоки: «Погода и ее влияние на растительность»,
«Враги хлебов и сорные травы», «Зимние заработки крестьян», «Состояние
скотоводства», «Урожай хлебов», «Съемная цена земли», «Рабочие руки», «Сбыт
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продуктов сельского хозяйства». Матеріали рубрик містять цінну інформацію,
яку можна використовувати у науковому, краєзнавчому та пізнавальному
напрямкові. Наприклад, у випуску за 1887 р. читаємо, що протягом зими цього
року у Полтавському повіті до кінця грудня погода була дощова, потім почались
невеликі морози з невеликим снігом. За повідомленням кореспондента із СтароСанжарської волості, весна була «благопріятна, въ воздухѣ чувствовалась какаято благопріятная влага». У червні були дощі, а липень та серпень були
засушливими. 1892 р. був неврожайним для Полтавської губернії, про що
повідомлено в «Оглядах...» за 1892 і 1893 рр. Неврожай 1892 р. спричинив
зменшення попиту на робочі руки, виїзд робочих на дальні заробітки. А вже у
1893 р. попит на робочі руки перевищив пропозицію, внаслідок чого різко
підвищилися ціни на робочі руки. У Кременчуцькому, Миргородському,
Переяславському повітах наймали солдат, відпущених на заробітки, а в
Пирятинському повіті місцеві економії «пробовали даже нанимать евреевъ». За
повідомленням кореспондента Остапівської волості Хорольского повіту,
спокусою для робочих іноді були «порціи» (горілки), які їм пропонували деякі
господарі, і що саме переважно до таких господарів наймалися робочі.
Наступне видання «Полтавские агрономические известия», рішення про
створення якого було прийнято 9 грудня 1911 р. після доповіді губернського
агронома Ю.Ю. Соколовського. У ній йшлося про необхідність видання, яке
було б присвячене саме організаційним питанням агрономічної допомоги
населенню (на відміну від питань розповсюдження і популяризації с/г знань,
якими займався журнал «Хуторянин») і слугувало всьому агрономічному
персоналу губернії. «Известия» планувалося випускати книжками через кожні
два місяці, тобто не менше 6 разів на рік. На видання цього органу у 1912 р. було
виділено кредит на суму 2000 руб. Але через хворобу губернського агронома
Ю.Ю. Соколовського вихід журналу розпочався лише з 1913 р., про що
повідомляється у першому його випуску.
У фонді Полтавської наукової бібліотеки зберігається перший випуск від
1 квітня та другий і третій від 10 серпня 1913 р. Перший випуск мав обсяг
50 сторінок, другий – майже втричі більше. У другому випуску було 5 розділів.
Перший
мав
назву
«Законоположенія,
дѣйствія
і
распоряженія
правительственныхъ органовъ, касающіяся агрномич. помощи населенію». У
другому розділі висвітлювалися сільськогосподарська дослідна справа в
Полтавській губернії – зокрема, діяльність Гадяцького районного дослідного
поля, Драбівського дослідного поля, Полтавської сільськогосподарської
дослідної станції. Окремо виділено розділи, присвячені організації агрономічної
допомоги та роботі місцевих кооперативів. Отанній розділ –
«Освѣдомительный», в якому надруковані правила експертизи на
сільськогосподарських виставках та повідомлення про з’їзд бджолярів
Полтавської губернії. Досить цінним є додаток, розміщений у кінці видання –
список агрономічного персоналу, який перебуває на урядовій, земській та
громадській службі у Полтавській губернії, в якому, крім прізвищ, було
зазначено вік, сімейний стан, кількість дітей, освіта, інформація про попередню
роботу, адреса проживання та розмір плати за рік.
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Видання Полтавського Губземвідділу надавало перевагу популярним
матеріалам. Це простежується з самої назви виду видання – популярно-науковий
орган Полтавського Губземвідділу та Сільсько-Господарської Комісії при
Губекономнараді «Відродження сільського господарства на Полтавщині». На
жаль, через фінансову скруту видання припинило своє існування відразу після
першого номера, який вийшов 1922 р. у м. Полтава накладом усього 200 прим.
[3, с. 131].
Приємно, що цей часопис (за лютий 1922 р., число 1, обсягом 24 сторінки),
який давно став бібліографічною рідкістю, збагачує фонди Полтавської наукової
бібліотеки. Відповідальний редактор – Є. Селецький. Ціна примірника була
10.000 крб. Підписка на 1 місяць коштувала 40.000 крб. Ймовірно, були плани
випускати 4 номери на місяць, в яких мали змогу друкувати свої статті
професори, агрономи, фахівці різних галузей сільського господарства,
кооператори і навіть звичайні селяни.
Перше видання, насамперед, мало на меті надання практичної допомоги у
проведенні весняної посівної кампанії 1922 р. У вступному слові від редакції
читаємо: «За часи революції на селі накопилося чи мало думок, господарських
думок, які рвуться на світ, які змагаються допомогти відродженню і свого і
взагалі державного сільського господарства, але не мають де приложитись, не
мають де виявити себе й для цього теж потрібен осередок». Цим осередком мав
стати журнал «Відродження...».
Агрономи Полтавського губземвідділу зверталися на сторінках часопису
«до всіх зацікавлених відродженням сільського господарства», наголошуючи,
що тільки спільна праця може дати добрі наслідки. Для поліпшення стану
сільського господарства планується широко використовувати і друковане слово
– «всі, хто має знання, практичний досвід, свої окремі думки й бажання в галузі
сільського господарства, мусять зробити їх доступними широкому колу, за
допомогою друкованого слова». Зокрема, у першому виданні міститься стаття
директора сільськогосподарської дослідної станції В.І. Сазанова «Что такое
опытные поля и станции?», стаття агронома Вербецького «К посевной
кампании», а також листи з села про сільське господарство, в яких йдеться про
загальний стан сільського господарства та про те, чим годувати худобу під час
неврожаю.
Цікавим є розділ «Хроніка», в якому розміщена стисла інформація про
діяльність Полтавського наукового сільськогосподарського товариства,
створення організаційно-садової комісії, заснування курсів по насіннєводству та
ін.
Природньо, що Полтавська ОУНБ ім. І.П. Котляревського, маючи цінний
фонд, більшість видань якого є бібліографічною рідкістю, зберігає і репрезентує
його, надає у користування дослідникам та науковцям. У підсумку зазначимо,
що всі названі видання – це велика практична цінність для подальшого розвитку
сільського господарства не лише Полтавщини, а й України.
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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ СИСТЕМ ЗАЛИВУ ВІДЦЕНТРОВИХ
НАСОСІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ
ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Філіпович Ю.Ю.
Національний університет водного господарства та природокористування
(м. Рівне)
Розвиток меліорації, водопостачання, енергетики, поява нових і розширення
існуючих промислових та сільськогосподарських районів зумовили швидко
зростаючу потребу у воді. Щоб її задовільнити, було споруджено низку
високопродуктивних систем енергетичного, промислового, комунального та
сільськогосподарського водопостачання та мелiоративних систем [6]. Важливим
елементом цих систем є потужні насосні станції.
Вакуумні установки на насосних станціях (НС) використовуються для
початкового заливу робочих та резервних насосів, а на автоматизованих
насосних станціях (АНС) – також і для підтримання резервних насосів у
постійній готовності до пуску в роботу, тобто підтримання їх у залитому стані.
Значна частина насосних станцій має наземний тип будівлі. Основне
механічне обладнання насосних станцій – насоси, установлюються з позитивною
висотою усмоктування [7]. Перед пуском корпус відцентрового насоса і його
усмоктувальна труба повинні бути заповнені водою [9].
Окремі праці, присвячені автоматизації заливу відцентрових насосів
з’явилися ще в першій половині ХХ ст. Так, вченими Б.С. Тікуновим,
А.І. Лукіним, В.І. Турком, Є.Д. Шевцовим та А.А. Лаговським ще у 1934 р.
пропонувалися такі способи автоматичного заливу насосів, як мембранний
клапан, влаштування бачка на усмоктувальному або напірному трубопроводах
та автоматично діючий бачок з шаровим клапаном [1].
З розвитком техніки промисловість почала виготовляти потужніші
водокільцеві вакуумні насоси типу КВН – консольний вакуум-насос, ВВН –
водокільцевий вакуум-насос, ВК – водокільцевий компресор, ДВК –
водокільцевий вакуум-насос подвійної дії, РМК – ротаційна машина-компресор
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[4]. Концерном «Sigma» розроблено та постачається обладнання АНС закритого
типу, яке широко використовується на зрошувальних мережах [2, 11].
Детально проблему заливу відцентрових насосів, установлених з
позитивною
висотою
усмоктування
розглянули
К.П. Вишневський,
Ю.П. Євреєнко, В.Я. Карелін, А.В. Мінаєв, Р.А. Новодьоржкін, Г.І. Кривченко,
К.І. Лисов, І.А. Чаюк, М.Т. Назаров, О.Д. Петрик, О.В. Подласов, В.І. Турк,
М.А. Палішкін, С.С. Руднєв, В.Ф. Чебаєвський та ін.
Питанню автоматизації і диспетчеризації технологічних процесів на АНС,
зокрема питанню автоматизації систем заливу присвячені роботи Б.А. Баховця,
Я.В. Ткачука, І.Л. Кримського, Г.С. Попковича, М.А. Гордєєва.
Історичний розвиток автоматизації насосних станцій відбувався у два
етапи. Під час першого етапу вирішувалися питання автоматизації
електричного приводу насосів, включаючи усі процеси їх пуску та зупинки,
електричного та технологічного захисту кожного насосного агрегату, а також
питання автоматизації допоміжних систем та схеми централізованої сигналізації.
При цьому на насосних станціях передбачалася наявність чергового персоналу.
Під час другого етапу розвитку насосна станція автоматизується як елемент
водогосподарської системи з урахуванням її функціонального призначення.
Сучасні насосні станції проектують, як правило, без чергового персоналу,
повністю автоматичними або керованими із диспетчерських пультів.
Підвищення ефективності роботи насосних станцій зрошувальних і
осушувальних систем України на 1  дає змогу зменшити щороку споживання
електроенергії на 25 млн кВт·год [13].
Гідромеліоративні системи досить успішно піддаються автоматизації.
Цьому сприяє вже існуюча механізація робіт, а також безперервність
технологічних процесів. Для заливу водою насосів, установлених з позитивною
висотою усмоктування, застосовують вакуум-насоси, ежектори, вакуум-котли,
баки-гідроакомулятори тощо [5, п. 2.100].
Існують чотири види заливу головних насосів: безпосередній залив
водою корпусу насоса і усмоктувальної лінії з напірного трубопроводу або залив
допоміжними насосами; відкачування повітря з корпусу насоса і усмоктувальної
труби допоміжним обладнанням; підтримування насосів під постійним заливом
(сифонний спосіб, автопідсмоктування, застосування вакуум-котлів);
забезпечення автоматичного самозаливу насоса під час його пуску (застосування
баків-акумуляторів, акумулюючих об’ємів) [9].
Безпосередній залив водою корпусу і усмоктувальної лінії насоса.
Невеликі відцентрові насоси при відсутності води у напірному трубопроводі і
наявності зворотного клапана на усмоктувальній лінії заливаються вручну [7].
Для заливу корпусів насосів та усмоктувальних трубопроводів невеликого
діаметру (dвсм<250 мм) та при наявності на насосній станції джерела води,
незалежного від роботи самої насосної станції, застосовують залив водою із
напірної труби. Він може проводитися як вручну, так і автоматизовано.
До безпосередніх способів заливу відцентрового насоса відноситься також
спосіб з послідовним увімкненням бустерного (допоміжного) і головного
насосів. Бустерний або попередньо увімкнений насос створює і підтримує на
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вході головного насоса під час режиму чергування надлишковий тиск і поповнює
втрати води у закритій зрошувальній мережі.
Відкачування повітря з корпусу насоса і усмоктувальної лінії
допоміжним обладнанням. Для відкачування повітря із корпусу насоса і його
усмоктувальної лінії використовуються вакуумні насоси або ежектори.
Водоструменеві ежектори застосовуються тоді, коли на насосних станціях є
напірна система, яка не залежить від роботи самої станції.
Засоби для підтримання насосів під постійним заливом. Одним із
ефективних видів заливу відцентрових насосів є використання засобів для
підтримання насосів під постійним заливом [9]. До цих засобів відносять
сифонний спосіб, автопідсмоктування, застосування вакуумних систем та ін.
Для використання сифонного способу перед відцентровим насосом
влаштовують усмоктувальну трубу з припіднятим коліном [9].
Одним із найпростіших видів заливу є автопідсмоктування [3]. Явище
автопідсмоктування полягає у тому, що відцентровий насос, який працює і був
залитий під час пуску звичайним методом, постійно підтримує розрідження в
усмоктувальних лініях та корпусах резервних насосів, які, таким чином, завжди
готові до миттєвого пуску.
Одним із найефективніших способів підтримки основних насосів у
залитому стані є використання вакуумних систем, що складаються із
водокільцевих вакуумних насосів, які приводяться у роботу електродвигунами,
вакуумного котла, циркуляційного бачка для води, електричного реле та
електроконтактних датчиків для керування роботою вакуумних насосів [3].
Забезпечення автоматичного самозаливу насоса під час його пуску.
Забезпечення автоматичного самозаливу відбувається за рахунок застосування
баків-акумуляторів, використання акумулюючих об’ємів та ін.
Дослідження роботи вакуумних систем АНС на кафедрі гідроенергетики,
теплоенергетики та гідравлічних машин розпочалися згідно із завданням
міжобласного об’єднання «Рембудводексплуатація» від 7 грудня 1989 р., коли в
лабораторії кафедри була виконана дослідна робота на тему «Удосконалення
існуючих типів вакуумних систем автоматизованих насосних станцій» [8].
Автор виконав дисертаційну роботу на тему «Удосконалення конструкцій і
методики розрахунку вакуумних установок автоматизованих насосних станцій»
[12], згідно із кафедральним планом та планом виконання держбюджетних і
госпдоговірних робіт університету. В результаті виконання дисертаційної
роботи були вирішені такi задачі: проведено аналіз фізичних процесів та явищ,
що відбуваються у вакуумних комунікаціях і вакуумному котлі під час
технологічних процесів вакуум-системи на АНС гідромеліоративних систем;
проаналізовано та удосконалено моделі і методи аналітичного розрахунку
робочого циклу вакуумної установки; розроблено на ЕОМ програми розрахунку
робочих характеристик вакуум-насоса і ежектора, розрахунку робочого циклу
вакуумної системи, оснащеної вакуумним насосом або ежектором з
вертикальним і горизонтальним вакуум-котлом; виконано експериментальне
визначення розрахункових параметрів технологічного процесу вакуумної
системи і експериментальну перевірку запропонованих методик розрахунку;
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проведено оцінку впливу характеру та розмірів окремих елементів вакуумної
системи на її технологічний процес та розроблено відповідні рекомендації з
метою збільшення тривалості часу роботи вакуумної установки; на основі теорії
подібності розроблено методику перерахунку основних параметрів робочого
циклу вакуум-установки для іншої подібної установки; розроблено нові пристрої
для заливу відцентрових насосів, установлених з позитивною висотою
усмоктування.
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ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ М.О. ТЮЛЕНЄВА
У ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Цибульський В.І.
Національний університет водного господарства та природокористування
(м. Рівне)
Вибір теми зумовлений відсутністю наукових публікацій (за винятком
праць Юрія Довгорука і Галини Комликової, які присвячені діяльності
відповідно Супійської і Сульської дослідних меліоративних болотних станцій)
про життя і діяльність видатного вченого в галузі агромеліорації, членакореспондента АН України Миколи Олександровича Тюленєва у вказаний
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період. Адже ще донедавна стверджувалось, що всі наукові установи і ВНЗ міста
Києва і, зокрема, гідромеліоративний інститут, в якому працював на посаді
завідувача кафедри землеробства Микола Олександрович, під час наступу
нацистських військ на столицю України були евакуйовані.
У дійсності, як свідчать архівні документи, план евакуації був реалізований
лише частково. Що стосується Київського гідромеліоративного інституту
(КГМІ), то зберіглася матеріально-технічна база (навчальні аудиторії,
лабораторії, необхідне устаткування), залишилися викладачі та більшість
студентів. Завдяки зусиллям викладачів і підтримці міської управи, яку очолював
видатний історик Олександр Оглоблін, інститут в умовах окупації відновив свою
діяльність.
Представники німецького командування на чолі з рейхміністром
окупованих східних територій Альфредом Розенбергом були зацікавлені у
використанні українських наукових кадрів для розвитку промисловості та
сільського господарства і віддавали перевагу технічним науково-дослідним і
навчальним інститутам. У Генералкомісаріаті було створено відділ водного
господарства, якому підпорядковувався гідромеліоративний інститут.
Серед 40 співробітників КГМІ в листопаді 1941 р. згідно відомості на
одержання продуктів фігурує і прізвище М.О. Тюленєва. А штатний розклад
професорсько-викладацького складу свідчить, що його затверджено на посаді
завідувача агромеліоративного відділу (тобто, факультету – авт.) з 1-го
листопада цього ж року.
Справа в тому, що до початку навчання студентів старших курсів у березні
1942 р., представниками німецької влади були затвердженні наукові теми, над
якими працювали вчені інституту ще в умовах радянської влади. Микола
Олександрович був призначений уповноваженим сектору осушення. Його
підлеглими були науковий співробітник Михайло Андрійович Ласточкін і
секретар-друкарка Катерина Дмитрівна Романова. Крім того, до виконання
колективної праці за темою «Висушування земель та регулювання річок з
господарчим використанням меліоративних угідь на Правобережній Україні»
залучалися інші науковці КГМІ.
Розмір зарплати керівника наукової теми дорівнював 1500 крб, у той час як
прибиральниці – 150 крб, друкарки – 350 крб, аспіранта – 600 крб, науковцявиконавця теми – 1200 крб. Принагідно зазначимо, що донька Миколи
Олександровича Зоя Тюленєва-Сніцар як коректор в групі по меліорації, яку
очолював Іван Келль, отримувала 1000 крб., зять проф. М.О. Тюленєва Яків
Сніцар, який працював у цій же групі виконавцем теми, отримував 1200 крб. З
лютого 1942 р. і до відступу німецьких військ з Києва, він був директором КГМІ
і восени 1943 р. емігрував спочатку до Німеччини, а потім – до Канади. Зоя ж
залишилася в Києві і працювала після відновлення роботи інституту вже за
радянської влади на посаді старшого лаборанта.
М.О. Тюленєв очолив не лише кафедру землеробства, а й був деканом
агромеліоративного факультету. До того ж під його контролем і при його
безпосередній участі діяли науково-дослідні станції. Серед них слід виділити
Супійську дослідну меліоративну болотну станцію, де виконувалась наукова
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тема «Вивчення агротехніки сільськогосподарських культур на осушеному
торф’яному ґрунті». Тут проходили виробничу практику студенти
агромеліоративного факультету. На території цієї станції знаходився будинок
Миколи Олександровича, побудований і подарований йому за рішенням вченої
ради Українського науково-дослідного гідромеліоративного інституту ще у
1935 р. за значні заслуги у галузі сільського господарства. Він був звільнений від
плати за квартиру як за радянської влади, так і в період нацистської окупації, про
що свідчить службова записка Євгена Сніцаря до директора станції.
Науковим напрямом діяльності Сульської болотної станції, одним із
засновників якої був на початку 30-х рр. М.О. Тюленєв, було «Вивчення
культури боліт Ромен в цілях сільськогосподарського використання».
Слід зазначити, що дослідні станції по культурі боліт згідно з
розпорядженням німецького командування були підпорядковані КГМІ. Серед
них: Буровська Чернігівської округи (директор – Єрко І.Т.), Сульська Сумської
округи (директор – Ковалевич М.К.), Супійська Київської округи (директор –
спочатку Паляничко С.А., а у 1942–43 рр. – Сергіїв Д.О.). 3 березня 1942 р.
Генералкомісар відділу IV С (водне господарство) видав «Охоронну грамоту»,
яка захищала дослідні станції від будь-яких захоплень.
Важливо, що науковці КГМІ, серед яких був і М.О. Тюленєв, мали
можливість користуватися їдальнею Будинку вчених і отримували спецпайок
(«два з половиною кіло жирів, чотири кіло м’яса, риби і кіло ковбаси»). Окрім
цього, їм надавалася медична допомога, юридична консультація, сприяння в
організації літнього відпочинку, допомога в одержанні палива, освітлення,
користування перукарнею, майстернями з ремонту взуття, одягу. Також в
Будинку вчених організовувалися концерти, вистави, перегляди кінофільмів,
діяли літературний, музичний, шаховий гуртки. Потрібно підкреслити, що
переважну частину продуктів (серед них молоко, яйця, борошно, картопля), а
також каву, сигарети, пиво, міцні алкогольні напої співробітники інституту
отримували безпосередньо через КГМІ. При цьому, як правило, директор Євген
Сніцар робив наголос у службових записках до Генералкомісаріату та інших
установ, що «забезпечення співробітників харчуванням дасть змогу прискорити
виконання дорученого нам завдання».
Микола Олександрович проявляв турботу про своїх підлеглих, переймався
їхніми проблемами. Він посприяв, щоб Катерина Романова, яка часто хворіла,
пройшла обстеження у тубдиспансері. Не без його допомоги науковий
співробітник Михайло Ласточкін, який мешкав біля Голосіївського лісу, отримав
право на безкоштовне користування трамваєм. Ці приклади свідчать про людські
якості вченого.
На нашу думку, перебування М.О. Тюленєва на окупованій території, а тим
більше робота над завданнями німецького командування стануть в майбутньому
причиною недовіри з боку керівних радянських органів. До того ж, ще й його
зять, який займав посаду директора КГМІ емігрував. Лише у червні 1947 р. на
засіданні вченої ради інституту була розглянута заява Миколи Тюленєва з
проханням клопотатися перед Міністерством Вищої освіти СРСР про
присвоєння йому звання професора. Результати таємного голосування: 20 – «За»,
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3 – «Проти». Припускаємо, що неодноразові відмови при поданнях на
нагородження М.О. Тюленєва пояснюються наведеними вище причинами.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗДОБУТОК
П.Р. СЛЬОЗКІНА У АГРОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
Шарлай Н.М.
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)
Агрономія у сучасному понятті об’єднує сукупність наук про вирощування
рослин за найменших енергетичних затрат і одночасного підвищення їх
продуктивності та якості урожаю, ґрунти і заходи підвищення їх родючості, а
також раціональне використання сільськогосподарських угідь. Агрономія тісно
пов’язана з виробництвом. У ній широко використовується і узагальнюється
практичний досвід отримання високих і сталих урожаїв сільськогосподарських
культур. Агрономія, як наука, знаходиться в постійному розвитку від простого
до складнішого, від нижчого до вищого.
Незважаючи на виокремлення з агрономії низки самостійних наук, вона
залишається складною комплексною наукою, що включає велику кількість
відгалужень. До агрономічної науки входять: загальне землеробство, що вивчає
системи обробітку ґрунту, сівозміни, способи підвищення ефективної родючості
ґрунту, захист ґрунтів від ерозії і системи землеробства; гербологію, — вивчає
біологію, морфологію, екологію бур’янів та заходи їх контролювання в
агрофітоценозах; рослинництво — вивчає біологію культурних рослин і
технологію їх вирощування; селекцію і насінництво, предметом яких є методи
створення і оцінки нових сортів чи гібридів рослин і отримання високоякісного
насіння.
Видатним агрономом-дослідником у 2-ій половині ХІХ ст. в Україні був
П. Р. Сльозкін (1862–1927) — учений-фундатор контрольно-насіннєвої справи в
266

Україні [2]. Народився П.Р. Сльозкін 10 серпня 1862 р. у Москві. Впродовж
1874–1881 рр. навчався на механічному відділенні Московського реального
училища, а в 1881–1885 рр. — на сільськогосподарському відділенні
Петровської землеробської та лісової академії, отримавши згідно з рішенням її
Ради від 21 грудня 1885 р. ступінь кандидата сільського господарства. За
фінансової підтримки Т.С. Морозова у 1886–1887 рр. вивчає культуру бавовни в
США, а потім втілює знання, створюючи спеціальну плантацію на державно
орендованій зрошуваній землі біля м. Тбілісі (1887–1889 рр.). У грудні 1889 р.
Департамент землеробства та сільської промисловості відряджає його за кордон
готуватися до викладацької роботи. П.Р. Сльозкін вивчає організацію галузевої
науково-освітньої діяльності Національного агрономічного інституту (Франція)
та Мюнхенського політехнічного інституту (Німеччина). Після повернення
застосовує викладацький досвід, а також завідує спеціальними кабінетами і
пасікою Петровської Академії. У лютому — листопаді 1893 р. керує
сільськогосподарським і лісовим відділом на Всесвітній виставці у Чикаго [1].
На запрошення генерала М.І. Каралькова у 1894–1895 рр. впорядковує
структуру державного майна Туркестанського краю, згодом завідує Сочинською
сільськогосподарською та садовою дослідною станцією. Коли сподівання
повернутися до рідної Петровської Академії залишаються марними,
П.Р. Сльозкін приймає пропозицію Департаменту землеробства очолити
новостворену Київську контрольно-насіннєву станцію та лабораторію при ній.
Впродовж першого року роботи станції її співробітники проаналізували понад
1000 зразків насіння, а також ґрунту. Її керівник швидко довів необхідність цієї
важливої ланки для успішного на рівні світових стандартів галузевого
сільськогосподарського виробництва. І головне, що вдалося довести Петру
Родіоновичу, — це рентабельність у діяльності за відповідального
державницького ставлення до справи. Не випадково через півроку перший
ректор Київського політехнічного інституту професор В.П. Кирпичов, після
узгодження з різними інстанціями, запросив П. Р. Сльозкіна на посаду
екстраординарного професора кафедри хліборобства [3].
Наукова спадщина П.Р. Сльозкіна налічує 75 монографічних видань і
статей, серед них — 3-томна серія «Зернові злаки, їхнє життя та способи
вирощування» (1904), «Цукровий буряк та його культура» (1908), «Польові
рослини різних родин, їхні особливості та способи вирощування» (1910).
Теоретичні розробки вченого довели необхідність впливати не тільки на ґрунт, а
й на рослину з метою підвищення продуктивності агрофітоценозів. Дослідження
П.Р. Сльозкіна сприяли заснуванню в країні мережі селекційних установ. Вагомі
успіхи в діяльності першої в Європі такої станції дали підстави для проведення
в Харкові 1911 р. 1-го Всеросійкого з’їзду із селекції, насінництва та
розповсюдження селекційного матеріалу. Згодом академік М. Вавилов назвав
цей з’їзд основою становлення в країні не лише різних напрямів аграрної науки,
а й генетики.
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З ІСТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ ПРИРОДНИЧОІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО
ЗЕМСТВА (1891–1922)
Шиян О.О.
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (м. Полтава)
У 1891 р. за ініціативи видатного ґрунтознавця Василя Васильовича
Докучаєва (1846–1903) був заснований Природничо-історичний музей
Полтавського губернського земства (нині – Полтавський краєзнавчий музей
імені Василя Кричевського). У новоствореному музеї, як у «фокусі»
поєднувалися природничі та історичні дослідження Полтавського краю,
вирішувалися наукові та практичні завдання того часу, що мали «прислужитися»
земству та населенню Полтавської губернії [2].
Саме популяризація знань про природні та історичні умови Полтавщини
через призму експозиційного наповнення музею, постійні наукові дослідження,
систематичну експедиційну та видавничу діяльність мала вирішити буденні
практичні
питання
жителів
Полтавської
губернії.
Створення
сільськогосподарського відділу музею було вкрай необхідним, оскільки даний
підрозділ репрезентував Полтавщину як аграрний край.
Сільськогосподарський відділ (а в деяких музейних звітах підвідділ) на час
створення музею був одним із малочисельних за кількістю експонатів, що в
першу чергу було пов’язано з малим приміщенням. Хоча загальні умови для
розвитку відділу були дуже сприятливі, оскільки в розпорядженні земства були
сільськогосподарські фахівці, які б могли поповнювати та розвивати відділ:
Полтавське дослідне поле, Полтавське та Лохвицьке сільськогосподарські
товариства, земський агроном. Та все ж таки, колекція відділу формувалися
досить повільно [9].
Першими надходженнями відділу стало насіння рослин, зібране
Полтавським губернським агрономом Павлом Михайловичем Дубровським
(1857–1916) на Херсонській губернській (1890 р.) та Пирятинській ярмарковій
(1891 р.) виставках. До колекції входили сорти гао-ляня (білого, червоного та
чорного), який тільки починали вводити в культуру на Полтавщині [9].
Крім того, управляючий Піщано-Балясною економією Олександр
Олексійович Ізмаїльський (1851–1914) передав зразок червоного гао-ляня (разом
з крупою та мукою), який активно культивувався в господарстві князя
В.С. Кочубея [9]. Велику роль у поповненні сільськогосподарських зібрань
відіграли губернські та повітові (ярмаркові) сільськогосподарські виставки.
Наприклад, Полтавське сільськогосподарське товариство передало музею
колекцію насіння місцевих господарів, що експонувалася на Харківській
Всеросійській виставці в 1887 р. [10]. А після проведення Полтавської
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губернської виставки 1893 р., до якої був залучений музей, до фондів надійшли
моделі «скотного» двору та елеватора Піщано-Балясної економії князя
В.С. Кочубея, діаграми та картограми розвитку народного господарства
Полтавщини, складені статистичним бюро земства.
Унікальним надходженням стала вітрина льняного виробництва
Драбовської економії князя А.І. Барятинського з Золотоношського повіту (нині
– cмт. Драбів, Черкаська обл.). Відсутність приміщення та належного
фінансування не давали музею можливості розвиватися повною мірою і
вирішувати поставлені перед ним наукові та практичні завдання.
Станом на 1900 р. колекція музею становила понад 17000 од., і
зосереджувалася у двох відділах − науковому та практичному, підвідділом
останнього був сільськогосподарський [3].
На початок ХХ ст. основними напрямами роботи даного підрозділу музею
були вирішення завдань практичного характеру: бонітування ґрунтів,
використання добрив, розвиток рослинництва та тваринництва Полтавщини та
передових губерній того часу. У лютому 1903 р. на агрономічному засіданні
директор музею Михайло Олександрович Олеховський (1854–1909) виступив з
проханням до місцевих агрономів взяти найактивнішу участь у створенні плану
організації сільськогосподарського відділу та поповненні його колекціями.
Також на засіданні була представлена природничо-історична колекція
підготовлена співробітниками музею для сільськогосподарських шкіл
Полтавської губернії.
У цьому ж році відділ поповнився новими надходженнями, серед яких:
модель Лубенської сільськогосподарської школи, виготовлена вчителями
закладу В.П. Альховським та В. Потаповим, колекція лікарських рослин
Лубенського повіту (143 од.) з пояснювальною запискою управляючого
Лубенської сільськогосподарської школи Г.А. Крата. Остання експонувалася на
Всесвітній виставці в Парижі в 1900 р., відзначена золотою медаллю. Всього
близько 200 од. У музеї зберігалася колекція комах-шкідників, виготовлена
Н.Д. Разинкиним [5, 6].
З 1903 по 1908 рр. зводилося нове приміщення для Полтавського
губернського земства (архітектор Кричевський В.Г.). Музейні колекції були
розділені, частина розташовувалася у Просвітницькому будинку імені
М.В. Гоголя, а частина – в новозбудованому приміщенні губернського земства.
Достеменно відомо, що з 1907 р. сільськогосподарський відділ знаходився в
земській управі та активно поповнювався новими надходженнями [7].
Зокрема, в 1909 р. з економії князя В.С. Кочубея надійшли зразки борошна
на різних стадіях «виділки» на паровому млині, зразки дерев’яного матеріалу для
пивних бочок, насіння та гербарій культурних рослин тощо. Також у звітному
році сільськогосподарську збірку доповнили сільськогосподарські машини,
зразки, діаграми та карти з рослинництва, городництва, «травосіяння»,
лісорозведення, бджільництва, тваринництва, обробки торфу та корисних
копалин, колекції комах-шкідників [8].
Визначною подією стала участь музею в складі представництва
Полтавського губернського земства на сільськогосподарській виставці в
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Єкатеринославі в 1910 р.
З 1910 по 1919 рр. відсутні будь-які відомості про роботу
сільськогосподарського відділу музею. Відділ не згадується в жодному з
музейних звітів за даний період, не входить в структуру закладу, відсутні дані
про «пожертвування» музею предметів сільськогосподарського характеру.
Натомість на даний час земство активно проводить агрономічні заходи по
боротьбі з летючими пісками та осушенню боліт губернії тощо.
У 1912–1914 рр. директор Природничо-історичного музею Полтавського
губернського земства Микола Федорович Ніколаєв (1882–1941) читав лекції на
зимових сільськогосподарських курсах для вчителів Педагогічного бюро
Полтавського губернського земства, з обов’язковим відвідуванням музею. 24–
27 листопада 1913 р. на Губернській агрономічній нараді Микола Федорович
першим на теренах Полтавщини висловив думку про створення повітових
сільськогосподарських музеїв [11].
У 1920 р. музей зайняв все приміщення нового будинку і під назвою
Центральний пролетарський музей відкрився для відвідувачів. У структурі
закладу знову з’явився сільськогосподарський відділ, який разом з промисловим
увійшов до Професійної частини музею [1]. З 1920 і до середини 1921 рр.
очолював відділ Микола Федорович Ніколаєв, якого замінив на посаді Олімпій
Олександрович
Іллічевський.
Олімпій
Олександрович
завідує
сільськогосподарським відділом до 1922 р. – його ліквідації [4]. Цікаво, що в
Протоколі засідання комісії окружного відділу народної освіти, окружного
адміністративного відділу ДПУ з обстеження Полтавського державного музею
від 3 січня 1929 р. серед недоліків роботи музею вказано, що природничий відділ
«не мав сільськогосподарського ухилу, так важливого в умовах економіки
Полтавщини»[1].
Таким чином, дана розвідка є першою спробою проаналізувати історію
роботи сільськогосподарського відділу як складової частини Природничоісторичного музею Полтавського губернського земства. Дане питання має багато
білих плям, потребує детальних наукових досліджень.
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ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ПІДГРУНТЯ
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКОГО ЗНАННЯ (30-і рр. ХХ ст.)
Щебетюк Н.Б.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У відомому Енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона
зазначено, що поняття «сільське господарство» … «розуміється у нас по різному:
як промисловість або як вчення», «…лише в останні роки в навчальних закладах
почали цей вислів заміняти словом агрономія» [3]. За поясненням професора
В.С. Смиренномудренського у 1925 р., агрономією називається цикл наук, які
охоплюють собою вивчення сільського господарства [2]. Агрономія вивчає
закони землеробства, яке є основою сільського господарства й охоплює всі
сторони сільськогосподарської діяльності. Наука агрономія настільки ж складна,
розгалужена і багатоохоплююча, як і саме сільське господарство.
Російський ґрунтознавець, професор С.О. Захаров у 1927 р. порівнював
правильно організоване сільськогосподарське підприємство «…з живим
організмом, окремі частини якого знаходяться у….. гармонії між собою, … воно
повинно бути погоджено з зовнішніми умовами, природними і економічними»
[1Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Таку «гармонію» або теоретичне
підґрунтя сільськогосподарського знання формує система основних і
спеціальних наук.
До основних наук про об’єкти сільського господарства належить наука про
величини – математика, механіка, що досліджує найпростіші явища руху, фізика
вивчає явища природи, що обумовлюються основними властивостями тіл і
характером того чи іншого виду енергії і дії, а також хімія (загальна, неорганічна,
органічна і аналітична), яка вивчає склад тіл і явищ, супроводжуваних
молекулярними змінами самого тіла. Математика має широке застосування у
фізиці, статистиці, обробці результатів дослідів. За законами фізики і хімії
відбуваються всі процеси життя сільськогосподарських рослин і тварин, а також
складні явища в ґрунті.
З основних природничих наук, що стосуються так званої мертвої природи,
зазначимо такі: мінералогія вивчає хімічні явища в земній корі та природні
хімічні сполуки у вигляді мінералів; геологія досліджує будову земної кори,
історію землі і явища, що відбуваються на поверхні та формують її зовнішній
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вигляд; метеорологія – досліджує явища в атмосфері, а за їх розподіл на поверхні
землі відповідає наука кліматологія. Ґрунтознавство займається вивченням
ґрунтів, своєрідних природних тіл, які утворюються на межі між «живою» і
«мертвою» природою у результаті контакту біосфери з літосферою.
Серед наук про живу природу перше місце посідає ботаніка. Вона охоплює
морфологію і органографію, систематику, анатомію, фізіологію, а іноді
географію рослин. Зоологія розподіляється на аналогічні відділи, вивчає
всебічно тваринний світ. Особливе місце займає наука про комах – ентомологія.
Оригінальністю об’єктів і методами дослідження вирізняється мікробіологія –
наука про мікроорганізми, які є корисними факторами в деяких процесах
(сироваріння, пивоваріння та ін.), в інших – зумовлюють хвороби
сільськогосподарських рослин і тварин.
Основною сільськогосподарською дисципліною є загальне рослинництво
або землеробство, яке має на меті встановити загальні положення або закони,
необхідні для створення умов кращого й найбільшої кількості виробництва
органічної речовини та поділяється на розділи про живлення і розвиток
сільськогосподарських рослин, добрива, обробіток ґрунту, сівозміни та ін.
Однією з головних частин рослинництва, яку часто виділяють в окремий курс, є
вчення про селекцію сільськогосподарських рослин, що містить в собі дані про
штучний добір сортів рослин для місцевих умов, про покращення придатних
видів і виведення нових культурних форм і сортів, що відповідають тим чи
іншим вимогам. Також важливою є генетика – вчення про загальні закони
спадковості.
За С.О. Захаровим, до основних дисциплін належить одна з так званих
наймолодших сільськогосподарських наук – дослідна справа, яка «…ставить
своїм завданням вивчення сільськогосподарських об’єктів за допомогою не
тільки лабораторного, але і польового методу, перш за все рослин і тварин та
умов середовища – ґрунту і клімату» [1Ошибка! Источник ссылки не найден.,
с. 31]. Дослідні сільськогосподарські установи встановлюють взаємозв’язок між
сільськогосподарською рослиною або твариною і середовищем певного
сільськогосподарського району і визначають закономірності, якими може
керуватися практика, тобто сільськогосподарське виробництво. Наприклад, це –
сорти сільськогосподарських рослин, способи обробітку ґрунту, добрива, строки
сівби, сівозміни, заходи боротьби із шкідниками та ін.
Кількість спеціальних сільськогосподарських дисциплін, яких багато,
зростає з розвитком і висвітленням науковими методами окремих, дрібних
галузей сільського господарства. Деякі з цих дисциплін вже стали
загальновизнаними. Зокрема рослинництво або землеробство – використовує
висновки, що стосуються загального землеробства, до окремих груп
сільськогосподарських рослин (злакові, коренеплоди, олійні, прядильні, кормові
трави тощо). До спеціальних належать садівництво і плодівництво, городництво,
виноградарство і т. д. Завдяки оригінальності об’єктів останніх і великій
кількості фактів, що накопичилися за відповідними галузями рослинництва, їх
розглядають як особливі спеціальні сільськогосподарські дисципліни. Також
виділилася наука про хвороби сільськогосподарських рослин – фітопатологія,
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яка вивчає ознаки розпізнавання хвороб, біологію хвороботворних організмів та
заходи боротьби з ними. Практика довела важливість для сільського
господарства своєчасного застосування раціональних заходів захисту від
шкідників.
Загальне тваринництво, або зоотехнія, встановлює закономірності життя
сільськогосподарських тварин з метою створення оптимальних умов для
вирощування тварин і вивчає питання будови, годівлі та їх розведення.
Спеціальне тваринництво пристосовує загальні закони тваринництва до
основних (коні, велика рогата худоба, вівці, свині та ін.) та деяких дрібних
(птахи, кролі, бджоли, шовкопряди) груп сільськогосподарських тварин. З
огляду на важливість місця у сільськогосподарському виробництві виокремлено
дисципліну молочне господарство, яка детально розглядає питання розведення і
догляду за молочною худобою і різноманітного використання молочних
продуктів. Аналогічно з фітопатологією виділяються курси ветеринарії,
зоогігієни та епізоотології, що трактують питання догляду за тваринами.
Науки про суб’єкти сільського господарства С.О. Захаров розподіляв за
трирівневою схемою, основою якої слугують наступні: політична економія з
відділами (виробництво продукції, обмін, розподіл, споживання); статистика, що
акумулює в собі методи вивчення масових явищ; основи вчення про право, або
енциклопедія права. Наступний рівень формують основні сільськогосподарські
дисципліни: сільськогосподарська економія; сільськогосподарська статистика;
сільськогосподарська історія; сільськогосподарська географія.
За професором О.Ф. Фортунатовим, сільськогосподарська економія у
вузькому розумінні є «теоретичним вченням про сільськогосподарське
підприємство» [4]. У середині 1930-х рр. сільськогосподарську економію
розглядали як складову економічної діяльності людини у галузі сільського
господарства, яка пояснює вплив внутрішніх факторів (земля, праця і капітал),
зовнішніх чинників (ринок, транспорт) і форми ведення сільського господарства.
Сільськогосподарська статистика вивчає наявний стан сільського господарства і
дає конкретне уявлення про нього за допомогою статистичного методу
(застосування масового спостереження) і методу отримання середніх і типових
величин. Сільськогосподарська історія, або історія сільського господарства,
може розглядатися, як відділ загальної економічної історії. Остання дозволяє
з’ясувати поступову еволюцію техніки і економіки сільського господарства,
проаналізувати його сучасний стан і передбачити подальший розвиток.
Використовуючи дані техніки і економіки сільського господарства,
сільськогосподарська географія як частина загальної економічної географії, дає
уявлення про розподіл сільськогосподарських явищ відповідно до природних,
економічних та історичних умов, характеризує типи економічного розвитку
окремих країн і проектує подальшу еволюцію їхнього господарства. Наприкінці
20-х рр. минулого століття у зв’язку з державним плануванням, особливого
значення набули питання районування країни в економічному і
сільськогосподарському відношенні. Зокрема, створено планові комісії в
союзному, республіканському, крайовому і губернському масштабах [1, с. 33].
Верхній рівень формують спеціальні сільськогосподарські економічні
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дисципліни: земельна політика (землеволодіння, землекористування, земельні
закони та ін.), землевпорядкування (юридичні підстави і методи правильної
організації земельної території з метою успішного проведення агрокультурних
заходів підвищення родючості ґрунту та обліку земель), агрокультурна політика
(агрономічна допомога, сільськогосподарська освіта), сільськогосподарська
таксація (оцінка сільськогосподарських капіталів), кооперація (методи
співробітництва і колективізації в сільському господарстві) та ін.
Крім того, до циклу сільськогосподарських дисциплін належить
сільськогосподарське машинознавство, що трактує знання про знаряддя,
сільськогосподарські машини, їх конструкції та застосування. Певною мірою це
розділ загального землеробства, але в основному він пов’язаний з
сільськогосподарської механікою. Сільськогосподарська меліорація вивчає
докорінні покращення несприятливих умов сільського господарства і входить до
загального землеробства. Певне місце також займають сільськогосподарське
будівельне мистецтво (дорожні споруди, дамби, мости, сільськогосподарські
будівлі) та сільськогосподарська технологія (переробка сільськогосподарських
продуктів).
Таким чином, синтез сільськогосподарських знань, у якому беруть участь
групи наук про об’єкти і суб’єкти сільського господарства, виокремлює дві
сільськогосподарські дисципліни – організацію сільського господарства і
сільськогосподарську політику. Організація сільського господарства
(сільськогосподарського виробництва) є одним із заключних елементів
сільськогосподарської економіки. План організації сільського господарства
розглядається як результат правильного обліку і розуміння всіх факторів
сільського господарства – як природних, так і економічних, побутових, а також
їх взаємозв’язку. На підставі аналізу сільськогосподарських факторів за
допомогою
методів,
які
застосовуються
перерахованими
вище
сільськогосподарськими
дисциплінами,
з’ясовують
стан
певного
сільськогосподарського підприємства і формують його перспективні напрями
розвитку.
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С.М. БОГДАНОВ (1859–1920) – ОДИН ІЗ ІНІЦІАТОРІВ
ВПРОВАДЖЕННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРАКТИКУ
ВИКОРИСТАННЯ ЛЮПИНІВ У ЯКОСТІ ЗЕЛЕНОГО ДОБРИВА
Юрчак Е.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У нинішньому 2019 р. наукова спільнота відзначає 160-річчя від дня
народження видатного вченого, агронома, фізіолога рослин, одного із
організаторів київської школи ґрунтознавців, педагога і громадського діяча –
Сергія Михайловича Богданова. Він належав до плеяди блискучих науковців, які
закладали перші цеглини вітчизняної аграрної науки – П.В. Будріна, В.В. Вінера,
В.В Докучаєва,
А.Є. Зайкевича,
І.М. Комова,
П.А. Костичева,
Д.М. Прянішникова, О.В. Совєтова, І.О. Стебута та інших.
С.М. Богданов, закінчивши у 1882 р. природниче відділення фізикоматематичного факультету Київського Університету Св. Володимира (нині –
Київський національний університет імені Тараса Шевченка), був направлений
на стажування за кордон. У 1884 р. отримав ступінь магістра сільського
господарства від Петровської сільськогосподарської академії і в 1885 р.
призначається
приват-доцентом
кафедри
агрономії
Університету
Св. Володимира. У 1888 р. захистив дисертацію на тему: «Потреба
проростаючого насіння у воді», за що отримав ступінь магістра агрономії від
Київського університету, а у 1890 р. – ступінь доктора агрономії від
Харківського університету за дисертацію «Відношення пророслого насіння до
ґрунтової води». У тому ж році призначається екстраординарним, а згодом –
ординарним професором кафедри агрономії Київського Університету. У 1889 р.
влаштував при університеті агрономічну лабораторію [1, с. 5, 8–11].
Очоливши кафедру агрономії, С.М. Богданов викладав предмет
агрономічної хімії. При складанні програми означеної дисципліни, акцентував
увагу на її задачах, а саме: 1) родючість ґрунту (визначення родючості,
залежність врожаю від родючості, значення техніки для врожайності, роль
поглинальної здатності ґрунтів, залежність розвитку рослин від родючості
ґрунтів, залежність різних видів рослин від ґрунтової родючості, елементи
хімічної родючості тощо; розвиток кореневої системи і поглинання поживних
речовин із ґрунту, форма поживних речовин, ймовірна «коренева сила» в сенсі
використання різними видами рослин важкорозчинних речовин ґрунту, способи
визначення родючості ґрунту тощо); 2) сільськогосподарський аналіз (аналіз
ґрунту, добрив, кормових речовин в лабораторії для визначення вмісту хімічних
речовин) [2].
С.М. Богданов у своєму маєтку на хут. Богданівка Радомишльського повіту
Київської губернії у 1899 р. влаштував практичне господарство на піщаному
ґрунті, де проводив досліди щодо поліпшення родючості землі. Намагаючись
вести прибуткове сільськогосподарське виробництво, він використовує культуру
люпину в якості зеленого добрива.
В Україні люпин, на відміну від інших зернобобових (горох, боби, вика,
квасоля, конюшина, люцерна тощо), стали використовувати досить пізно. Перші
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повідомлення про посіви люпину в селянських господарствах колишньої
Чернігівської губернії належать до 1903 р. Зі створенням земської патрульної
агрономічної служби (1906–1910 рр.) на піщаних ґрунтах Українського Полісся,
Білорусії і Центральній Росії у сільських господарствах було закладено показові
ділянки люпину з метою його поширення. С.М. Богданов у 1914 р. писав, що
більшість селян про люпини нічого не знають і навіть не чули. В інших країнах
їх розводять давно, тому що це цінна і корисна культура. Але цінність її особлива
– вона має властивість чудово рости на сухих, малородючих ґрунтах, які зовсім
непридатні для інших рослин. Ця культура має довге коріння, пристосоване
вилучати вологу та важкорозчинні органічні сполуки із неродючих, піщаних
ґрунтів. Люпини мають ще одну особливість – брати необхідний для їхнього
розвитку азот не із збідненого поживними речовинами ґрунту, де азотних сполук
часто обмаль, а з необмежених запасів атмосферного азоту – повітря. Це явище
можна пояснити наявністю на корінні особливих утворень – бульбочок, у яких
вільний атмосферний азот перетворюється в азотні сполуки завдяки
життєдіяльності азотфіксуючих бактерій, що в подальшому забезпечує ріст і
розвиток рослини. Але головне те, що при висіванні люпину на піщаних
неродючих ґрунтах їхній стан істотно поліпшується, навіть у повному
перетворенні на родючі землі [3, с. 3–7].
С.М. Богданов наголошував, що існує багато сортів люпинів, але
сільськогосподарського значення у великих масштабах набули лише дві форми
– жовтий і вузьколистий або синій. Жовтий люпин відрізняється сильно
пахучими квітками і невибагливий до довкілля, що особливо важливо в умовах
піщаних ґрунтів. Він має форму куща та дає велику рослинну масу. Аромат його
квітів вважається шкідливим, навіть спостерігалися випадки отруєння
робітників, які працювали на сусідніх із жовтим люпином полях. Свіжа рослинна
маса, солома та силосований корм жовтого люпину досить охоче поїдається
вівцями і великою рогатою худобою. Характерною особливістю цієї форми
люпинів є надзвичайно швидке обсипання насіння при визріванні, що наносить
великих втрат. Тому в сільськогосподарських господарствах віддають перевагу
вузьколистому люпину. Листя його має вузьку пальцевидну форму, насіння
трохи більше, ніж у жовтого люпину. Є два сорти вузьколистого люпину – синій
або голубий із синіми квітами і мармурового кольору насінням, а також білонасіннєвий люпин із білими квітами і насінням. Але в найгірших умовах
піщаних, посушливих ґрунтів жовтий люпин все ж був менш вибагливим [3,
с. 13–15].
У своєму маєтку вчений на практиці пересвідчився, що на початку
поліпшення найгірших піщаних ґрунтів необхідно засівати жовтий люпин, а на
більш кращих землях – синій. Рекомендував він також і комбінований засів
одночасно обох форм люпинів, але застерігав від продажу насіння від такого
врожаю. Оскільки удобрювання ґрунту люпинами в якості зеленого добрива має
вплив не на один урожай, то С.М. Богданов вважав за необхідне засівати люпини
як можна частіше, висіваючи їх між різними рослинами, особливо між
пожнивними культурами. Для пояснення дослідник наводив приклади
люпинових сівозмін.
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I. Люпини на насіння або на сіно → озиме жито → люпини на зелене
добриво → картопля → яровий хліб з підсівом трав → пар → пар → пар.
II. Картопля на сильному удобренні → люпини → заяча конюшина → жито
на слабкому удобренні.
III. Люпини на мінеральному удобренні для заорювання наприкінці літа на
зелене добриво → озиме жито з підсівом люпині весною для заорювання восени
→ картопля → ярові [3, с. 22–23].
С.М. Богданов поряд із люпином у якості зеленого добрива розглядав також
культури озимої вики, люцерни та серадели. Свої наукові спостереження
публікував у спеціалізованих сільськогосподарських журналах: «Хозяин» –
«Пожнивное зеленое удобрение» (1896); «Хозяйство» – «Разведение
сераделлы» (1910), «О стоимости люпинового удобрения» (1911), «К
возделыванию у нас люпинов» (1913), «Лекарственные растения» (1916),
«Расширение посевов озимой вики» (1917) тощо. Крім того, у періодичному
виданні «Земледельческая газета», у рубриці «Питання-відповіді» протягом
багатьох років надавав спеціалізовану практичну консультацію читачам щодо
використання зеленого добрива.
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ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН У СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР (1960–1975)
Юрченко Е.І.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Прототипом Центральної дослідної станції штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин (ЦДСШО) є Київська державна племінна станція,
створена в 1938 р. на базі Державної племінної конюшні, та реорганізована в
1959 р. на Київську станцію по племінній роботі і штучному осіменінню
сільськогосподарських тварин. Остання здійснювала науково-методичне
керівництво щодо розроблення питань удосконалення технології і техніки
штучного осіменіння, оптимізації режимів зберігання сім’яної рідини,
раціонального утримання плідників, з’ясування закономірностей формування
відтворної здатності, боротьби з яловістю сільськогосподарських тварин тощо.
Цей республіканський науково-дослідний і виробничий центр мав у своєму
складі пʼять наукових відділів: організації племінної роботи і штучного
осіменіння;
селекції
та
схрещування;
фізіології
розмноження
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сільськогосподарських тварин; годівлі плідників; техніки штучного осіменіння з
конструкторським бюро; лабораторію груп крові та лабораторію боротьби з
яловістю маточного поголів’я. В цих відділах працювали 32 наукових
співробітники, серед них – один доктор і 14 кандидатів сільськогосподарських,
ветеринарних та біологічних наук
На
основі
аналізу
тематики
наукової
діяльності
ЦДСШО
сільськогосподарських тварин нами виділено два періоди її діяльності. Основні
напрями, які розроблялися ЦДСШО в період 1960–1969 рр.: вивчення й
узагальнення досвіду роботи держплемстанцій та станцій штучного осіменіння,
розробка рекомендацій з їхньої організаційної структури; розвиток теоретичних
основ племінної справи; обґрунтування ефективних методів оцінки плідників та
раціональне використання їх державними племінними станціями і станціями
штучного осіменіння; встановлення причин безпліддя маточного поголів’я та
розробка ефективних методів боротьби з ним; оптимізація технології штучного
осіменіння сільськогосподарських тварин. Основні здобутки цього періоду:
принципи та положення розведення за лініями, спосіб прискореної оцінки
племінної цінності плідників, спрощений спосіб оцінки розрідженої сімʼяної
рідини за активністю та кількістю живих і мертвих гамет; мінімальні вимоги до
спермопродукції молодих бугайців для державних племінних станцій; метод
оцінки гамет з урахуванням їх лінійних промірів; глюкозо-хелато-цитратне та
глюкозо-хелато-цитратно-жовткове середовища для розрідження та зберігання
сімʼяної рідини; схеми та тест-методи діагностики ранніх періодів тільності та
безпліддя корів; основи вітамінної терапії плідників; основи нормованої годівлі
бугаїв на великих державних племінних станціях; зооветеринарні вимоги;
система обліку кормових норм для плідників тощо.
За розпорядженням Міністерства сільського господарства УРСР у 1965 р.
при ЦДСШО сільськогосподарських тварин створено Республіканську
спермотеку глибоко замороженого сімʼя від видатних плідників, що належали
дослідній станції та іншим державним племінним станціям країни. Завдяки
даному заходу відбувалася комплектація пунктів штучного осіменіння
господарств новим обладнанням, перепідготовка та навчання техніків штучного
осіменіння новим методам осіменіння.
У цей період очолював ЦДСШО сільськогосподарських тварин кандидат
сільськогосподарських наук Я.Г. Синенко (1960–1967), потім кандидат
сільськогосподарських наук В.М. Сірокуров (1967) і кандидат ветеринарних
наук Ф.Д. Буяло (з 1967 р.). Вагомий внесок у здобуття дослідною станцією
статусу провідного галузевого наукового центру з розроблення питань племінної
справи, технології штучного осіменіння у ці роки зробили: Б.М. Бенехіс,
М.Ф. Волкобой,
Г.С. Гайворонський,
В.Б. Дорошков,
В.С. Дюденко,
О.В. Квасницький,
А.І. Ксензенко,
Г.С. Лісовенко,
Н.А. Мартиненко,
В.Я. Мещеряков, М.Т. Плішко, Д.І. Савчук, А.І. Самусенко. Г.Д. Святовець та
інші.
Розглянемо більш детально основні напрями діяльності та здобутки учених
ЦДСШО сільськогосподарських тварин, що були характерні для періоду 1969–
1975 рр. Варто зазначити, що в цей період регламентуючою для діяльності
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дослідної станції та розвитку племінної справи в країні була постанова Ради
Міністрів СРСР «О мерах улучшения племенного дела в животноводстве и
дальнейшее развитие искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных» (1970), в якій висувалися основні завдання: забезпечення
систематичної оцінки бугаїв-плідників за якістю потомства; проведення
щорічної державної апробації всіх плідників у товарних стадах і на станціях
штучного осіменіння; впорядкування схеми планового розміщення худоби.
Упродовж 1969–1975 рр. удосконалено структуру дослідної станції за
рахунок створення нових підрозділів. Основні напрями наукових досліджень
учених ЦДСШО сільськогосподарських тварин цього періоду: розвиток
теоретичних основ племінної справи; удосконалення існуючих порід і типів
сільськогосподарських тварин, інформатизація та автоматизація селекційного
процесу; запровадження імуногенетичних методів; обґрунтування ефективних
методів оцінки плідників та раціональне використання їх державними
племінними станціями; вивчення економічної ефективності штучного
осіменіння; встановлення причин безпліддя маточного поголів’я та розробка
ефективних методів боротьби з ним; оптимізація технології та техніки штучного
осіменіння сільськогосподарських тварин та ін. Найбільшими здобутками цього
періоду є: системна концепція породи, обгрунтування генетичного поліморфізму
білків за типами трансферинів сироватки крові та молока в їх взаємозв’язку з
продуктивністю і відтворною здатністю; рекомендації з використання
показників поліморфізму казеїну молока великої рогатої худоби для її
характеристики; новий спосіб виявлення імунобіологічної поєднуваності тварин
при спаровуванні на основі використання в реакціях полівалентної гетероімунної
сироватки; методики прижиттєвого визначення розміру сім’яників, діагностики
периорхіту, везикуліту, гіпоплазії статевих органів; способи технологічної
підготовки сімʼя кнурів до заморожування та оптимальні режими її відтавання;
20 нових зразків апаратури й пристроїв для штучного осіменіння; діагностичний
режим тільності на основі йодної реакції, спосіб діагностики дисфункції матки
корів біохімічним методом за допомогою тваринного індикану; рекомендації з
годівлі, утримання та використання племінних бугаїв; удосконалена методика
оцінки бугаїв за їх спермопродуктивністю; технологія та проект з організації
нормування
годівлі
бугаїв-плідників;
технологія
і
проектування
експериментального кормоцеху з пристосуванням до транспортування
індивідуально зважених норм корму.
Одним
із
нових
напрямів
наукової
діяльності
ЦДСШО
сільськогосподарських тварин була популяризація та репрезентація досягнень
вітчизняних учених у галузі племінної справи та штучного осіменіння. Зокрема,
при дослідній станції функціонувала школа з підготовки і перепідготовки
техніки штучного осіменіння, технологів для станцій, зоотехніків, ветеринарних
працівників. Уже в перші роки її діяльності було підготовлено понад 2 тисяч
техніків штучного осіменіння. При ЦДСШО сільськогосподарських тварин було
відкрито музей штучного осіменіння, при якому було зібрано інструментарій зі
штучного осіменіння тварин, який застосовувався на різних етапах становлення
цього методу. Це давало змогу відстежити основні етапи вдосконалення техніки
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та технології штучного осіменіння у контексті загального розвитку
репродуктивної біотехнології сільськогосподарських тварин в УРСР,
популяризувати здобутки українських учених з розвитку галузевої наукової
думки. Однією із форм репрезентації та популяризації наукового знання був
друкований орган ЦДСШО сільськогосподарських тварин – заснований у 1971 р.
республіканський міжвідомчий науково-тематичний збірник, який кілька разів
змінював свою назву. Зокрема, 1–7 числа вийшли під назвою «Племінна справа
і біологія розмноження сільськогосподарських тварин» (1971–1975). З метою
вивчення передового досвіду з організації племінної справи та штучного
осіменіння станцію щороку відвідували численні делегації з інших республік та
іноземних країн. Так, лише в 1970 р. колективом станції прийнято 18 іноземних
делегацій із різних наукових установ.
У цей період очолював дослідну станцію кандидат ветеринарних наук
Ф.Д. Буяло. Вагомий внесок у запровадження комплексних наукових досліджень
на базі ЦДСШО сільськогосподарських тварин зробили: Б.М. Бенехіс,
Б.М. Вельможний, М.Ф. Волкобой, М.С. Гавриленко, Е.Г. Данилевський,
В.С. Дюденко, М.А. Кравченко, А.П. Кругляк, С.О. Ксензенко, Г.С. Лісовенко,
М.Т. Плішко, Д.І. Савчук, А.І. Самусенко, Г.Д. Святовець, В.М. Сірокуров,
І.Т. Харчук та інші.
Згідно з постановами Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з науки і
техніки від 8 квітня 1975 р. № 21 та Ради Міністрів УРСР від 10 вересня № 429
на базі Київської дослідної станції тваринництва «Терезине» та ЦДСШО
сільськогосподарських тварин організовано Український НДІ розведення і
штучного осіменіння великої рогатої худоби з розташуванням у м. Броварах.
Оскільки інститут не мав власного приміщення, він використовував будівлю та
обладнання дослідної станції, її племінну та матеріально-технічну базу, наукові
кадри. Лише в 1982 р. інститут було переведено в селище Чубинське
Бориспільського району на Київщині. В січні 1976 р. ЦДСШО була перетворена
в дослідне господарство «Центральна станція штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин». Крім осіменіння тварин, співробітники
дослідної станції здійснювали бонітування худоби, комплектували господарства
кадрами селекціонерів, проводили підготовку наявних техніків штучного
осіменіння сільськогосподарських тварин, запроваджували ефективні методи
оцінки плідників, методи їх вирощування та розширення мережі племінних
ферм. У цей і наступні періоди директорами станції були: А.І. Іваницький (1976–
1984), А.В. Маєвський (1984–1992) і В.М. Курта (1992–2016).
Подальший розвиток сільськогосподарського виробництва поставив вимогу
більш ефективного впливу спеціалістів племінної справи на громадське
тваринництво з метою повного забезпечення потреб держави в продуктах
харчування тваринного походження та сировині. Це стало причиною
реорганізації дослідного господарства на початку 90-х років в Київське обласне
державне підприємство з племінної справи в тваринництві. Складну (на всіх
етапах) роботу (годівля, моціон, санітарна обробка, взяття сімʼя тощо)
виконували висококласні скотарі по догляду та оператори: П.Г. Понуда,
О.І. Павленко, Г.П. Лига, М.І. Пустовгар, Г.І. Хомовський, П.П. Пєший,
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М.П. Давиденко, М.І. Олізар, Л.П. Красна та інші.
Таким чином, ЦДСШО сільськогосподарських тварин припинила своє
існування в 1975 р., коли на її базі було створено Український НДІ розведення і
штучного осіменіння великої рогатої худоби. У січні 1976 р. ЦДСШО була
перетворена в дослідне господарство «Центральна станція штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин», яке на початку 90-х реорганізоване на Київське
обласне державне підприємство по племінній справі в тваринництві. Навіть при
зміні статусу продовжувала працювати лабораторія з одержання сімʼя, його
оцінки, розбавлення, розфасовки, заморожування, зберігання та реалізації, яка
продовжувала розвивати традиції, закладені попереднім колективом учених
дослідної станції.
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СЕКЦІЯ 2
ІСТОРІЯ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНІКИ
ЯК СКЛАДОВА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
«СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В УЕЗДЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И ОБРАЗОВАНИЯ» – НЕОЦІНЕННИЙ ТВІР З ІСТОРІЇ
МЕДИЦИНИ ЗМІЇВЩИНИ
Альков В.А., Робак І.Ю.
Харківський національний медичний університет (м. Харків)
Історія медицини та охорони здоров’я сьогодні є доволі популярним
напрямом студій з історії науки, що ведуться лікарями та істориками. Втім,
здебільшого вивчаються міста та регіони, а не робота сільських медиків, які
обслуговували переважну більшість населення. Праць про надання медичної
допомоги селянству, цього головного виробника Російської імперії, зовсім
небагато, і ми, внаслідок цього, не бачимо будь-якої повної картини. При цьому,
специфіка медичного краєзнавства спонукає до вивчення стану здоров’я
населення, роботи медичних установ тощо саме на локальному рівні. Коло
дослідників цього специфічного напряму вузьке навіть сьогодні [5, c. 17–18].
А що ж тоді казати про початок ХХ ст., тобто часи пізньої Російської
імперії? Не можна сказати, що тоді не переймалися краєзнавством, але праць з
історії села, а тим більше медичної допомоги в сільській місцевості, не було.
Якісь елементи аналізу можна зустріти в щорічних звітах за повітами, але вони,
безсумнівно, є джерелами з історії охорони здоров’я на селі, а не історикокраєзнавчими роботами. На їх основі було створено й історико-медичні праці,
приміром, «Краткий очерк деятельности Харьковского губернського земства по
медицинской части» [4], але там простому селянину уваги практично не
приділено. У таких умовах значно ранішим, неоціненним і унікальним твором із
цього напряму є «Сведения об организации в уезде медицинской помощи и
образования», де йдеться про Зміївський повіт Харківської губернії з ліричними
відступами по губернії загалом, причому охоплений значний проміжок часу з
середини ХІХ ст. і до часу написання, про який можна говорити лише приблизно.
Документ зберігається в фонді Зміївської повітової земської управи Державного
архіву Харківської області.
Залишимо в стороні таку царину як освіта та зосередимося на аналізі
висвітлення невідомим автором медичних проблем. Оповідь відкриває
змалювання природних умов та головних хвороб, серед яких були особливо
поширені ревматизм і сифіліс внаслідок сирості та розташування військових
частин відповідно. Наголошується на значній ролі військових лазаретів середини
ХІХ ст. на противагу цивільним закладам. Йдеться і про золотуху, яку, за
висновком автора твору, спричиняли складні умови життя селян. Як приклад, він
вказує, що «жінки навіть взимку часто прали на босу ногу в річках».
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Надзвичайно цінною виглядає інформація про сільські методи лікування та
псевдолікування, які просто не відбилися деінде. Наприклад, укуси змій, а це
здебільшого були гадюки, «лікували» «деревною олією», куди іноді пускали
тарантулів. Однак останні стали зникати, тому зникла і ця практика. Після укусу
скажених тварин селяни лікувались відразу трав’яним настоєм. Про таке
лікування були згадки, які дійшли до автора твору в формі усної історії. Рану
припікали ляпісом та перев’язували. Внутрішньо вживали спеціальні настоянки.
Такий спосіб був розповсюджений у Зміївському та Куп’янському повітах, хоча
якихось підстав довіряти йому не було. «Видужання» означало, що тварина, що
вкусила, просто не була хвора.
У с. Лозовеньці від сказу «лікували» двоє селян за допомогою настоянки та
вирізання нариву під язиком. По двоє працювало також неподалік – у Балаклеї
та Замості. В основному, лікування обмежувалось лише настоянками. У селах
Борках, Гєєвці, Мєловій, Добролюбівці, Вєрхобереках, Гуляй-полі, Леб’яжому
та в слободі Преображенській цим займалися по одному селянину.
Сибірська виразка найчастіше траплялась у місцевостях поблизу річок.
Найчастіше захворювали майстри з обробки шкіри та селяни, що знімали шкіру
з мертвих тварин. Лікували просто. Приміром, у Михайлівці Шебелінської
волості нарив вирізали та припікали розчином купоросу, робили компреси з
болиголовом. За твердженням автора, це практикувалося місцевою селянкою. У
Лозовеньці так лікували місцевий священик та паламар, фельдшери. Це начебто
діяло не пізніше двох днів від початку хвороби, інакше хворий гарантовано
вмирав.
Курячу сліпоту, яка була наслідком бідності та голодування, також лікували
своєрідно. Хворі могли страждати настільки, що з заходом сонця вимушені були
ночувати там, де він їх застала ніч, хоч у полі. Вони намагались лікувати хворобу
переляком, вночі штовхали хворого до ями. Істеричні припадки з криками
називали «клікушество» або крикливство. Воно було розповсюджене в селах з
російським населенням, натомість українцям дошкуляв сифіліс. У
с. Верхобереки хворих на крикливство було до 100, з них лише 5 – чоловіки.
Припадки були доволі різноманітні. Хворі не виносили духоти, тютюнового
диму, ладану, довгого стояння в церкві та перевтоми. Один із хворих,
хазяйновитий селянин з с. Мєлового, що захворів у 30-х роках ХІХ ст., кричав 20
років, потім на 10 років перестав. Хвороба повернулась, але останні 5 років він
був здоровий. Він звертався до лікарні, але допомогти йому не змогли.
Крикливство було «заразним» для людей з вразливою психікою.
Щодо офіційної медицини, яка значно краще висвітлена в історіографії,
зазначається, що в Змійові діяла земська міська лікарня з лікарем та двома
фельдшерами. Там жив також інший лікар, але інших закладів не було. Діяли й
аптеки. Неподалік, у Чугуєві, працювала військова лікарня з кількома лікарями
та фельдшерами. Земські лікарі також проживали в Змієві, слободі Олексіївці та
с. Преображенському. У волостях діяли фельдшери, та якщо волость була
маленька, то фельдшер міг обслуговувати й 2–3. Земські лікарі відвідували свої
райони відповідальності 1–2 раза на рік, та ефективно діяти при такій
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розпорошеності та кількості населення було неможливо. Стверджувалося, що
вони фактично не приносили користі.
Деякі фельдшери не були офіційними та довіри їм не було. Вони хоч і жили
в селах, та лікуванням майже не займались, будучи, по суті, селянами. Земські ж
фельдшери постійно їздили від села до села. Але не всі були такі свідомі. Автор
вказує, що деякі земські фельдшери випивали, інші тримали біля воріт цепних
псів, аби не підходили хворі, а приймали лише з листом від волосного правління.
Втім, можна побачити навіть певні елементи громадянського суспільства.
Приміром, у Верхобереках неписьменний староста винайняв фельдшера, який
дійсно працював з ранку до ночі в своєму домі, та навіть влаштував свою аптеку.
У с. Преображенському також діяла аптека, що утримувалась коштом громади.
Там постійно працювала жінка-фельдшер [2, арк. 1–10]. Узагалі, часто-густо
нефаховий фельдшеризм був серйозною проблемою того часу [1, c. 134]. Але це
було значно краще, аніж нічого.
Що ж особливого в цьому творі, багато в чому схожому на оповідання,
зокрема й за обсягом? Це перша відома праця, що спеціально піднімає питання
медичного обслуговування населення та повсякденного життя селян на теренах
Харківської губернії, тобто питання історико-медичного краєзнавства. Порядок
денний, який цікавив таємничого автора, швидше за все земського
адміністратора чи лікаря, надзвичайно актуальний сьогодні, коли науковців
цікавить людський зміст історії [3], що ставить у центр історичного аналізу
людину з її світоглядом та поведінкою. Відповідно, непересічною є
інформативна цінність даної невеличкої роботи, що дозволяє нам побачити
повсякденну картину надання медичної допомоги пересічному селянину.
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УЧАСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ
В ОБОРОННИХ ПРОГРАМАХ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
в 1920-х – 1930-х роках
Аннєнков І.О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
На початку 1920-х років Харківський електромеханічний завод (ХЕМЗ) мав
дуже послаблений науково-технічний потенціал, насамперед, через значний
відтік фахівців та кваліфікованих робітників. Цей відтік був спровокований як
громадянською війною на українських теренах упродовж 1918–1920 рр., так і
репатріацією великої кількості працівників заводу, евакуйованого до Харкова з
Риги в 1915 р. Іншою причиною послаблення науково-технічного потенціалу
підприємства була споконвічна відсутність у його штаті підрозділів з наукового
забезпечення виробництва електромашин та апаратів, оскільки дану функцію
виконували в Німеччині відповідні структури концерну AEG, промисловим
підрозділом якого до 1917 р. і являвся досліджуваний завод. Отже, з руйнацією
зв’язків із материнською компанією внаслідок І Світової війни та вказаним
відтоком персоналу, ХЕМЗ був позбавлений постачання потрібних науковотехнічних знань як гностичного, так й емпіричного походження. Звідси, без
огляду на відсутність в Україні збережених відповідних документів, ми можемо
стверджувати про об’єктивну неспроможність ХЕМЗу брати в цей час участь у
будь-якому більш-менш масштабному оборонному проекті як провідної або
однієї з таких організацій.
З іншого боку, розпочата радянською владою ще до остаточного завершення
громадянської війни в 1920 р. програма відбудови воєнно-морського флоту
(ВМФ) базувалася на переоснащенні побудованих у дореволюційний період та
добудові тоді ж закладених кораблів. Оскільки в дорадянські часи AEG була
основним
постачальником
допоміжного
корабельного
силового
електроустаткування воєнно-морським силам (ВМС) Росії, то ХЕМЗ природно
успадковував дану функцію, маючи можливість виготовлювати вказане
обладнання за отриманими з материнської компанії кресленнями ще в довоєнні
часи. Проте, згадане переоснащення провадилося шляхом демонтажу
устаткування зі списаних (по різним причинам) кораблів з наступним
встановленням його працездатних одиниць на ті кораблі, що залишалися в
строю. Добудовуванню підлягали лише кораблі, корпуси яких та повний
комплект обладнання збереглися на відповідних суднобудівних заводах, тож
обсяги затребуваного нового допоміжного силового електрообладнання апріорі
не могли бути значними. Таким чином очевидно, що участь ХЕМЗу в програмі
відродження ВМФ, безумовно, мала місце, але також цілковито очевидними є
невеликі обсяги цієї участі, особливо в порівнянні з суднобудівними та
судноремонтними підприємствами [1; 2].
На сьогодні, першою документально підтвердженою повноцінною участю
ХЕМЗу в оборонних програмах СРСР є робота цього підприємства на виконання
Шестирічної (1927–1932 рр.) програми розбудови ВМС Радянського Союзу. У
межах цієї Програми, заводом здійснювалося виробництво силового
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електроустаткування для обох серій будованих підводних човнів: великих
торпедних субмарин типу «Декабрист» та підводних мінних загороджувачів
типу «Ленинец». Між тим, на кораблях типу «Декабрист» силове
електрообладнання вироблене на ХЕМЗі складало близька 40 % від усього
встановленого такого оснащення, а на субмаринах типу «Ленинец» – уже понад
50 %. В ході виконання І п’ятирічної програми розбудови радянських ВМС
(1929–1933 рр.) заводом у попередніх масштабах здійснювалося комплектування
будованих ескадрених субмарин типу «Правда» та малих торпедних підводних
човнів типу «Малютка». Комплектування ж середніх торпедних субмарин типу
«Щука» силовим електрообладнанням ХЕМЗу становило вже понад 70%. На
кінець ІІ п’ятирічної програми будівництва ВМС (1934–1938 рр.) з усіх семи
типів субмарин, що постачалися ВМС СРСР чотири типи – «Малютка», «Щука»,
«Сталинец» и «Крейсерская» на 100 % комплектувалися силовим
електроустаткуванням ХЕМЗу, а підводні мінні загороджувачі типу «Ленинец»
завод повністю забезпечував допоміжним силовим електрообладнанням. До
1941 р., враховуючи роботи по заміні наявного допоміжного силового
електроустаткування інших виробників, відповідне обладнання переважної
більшості радянських субмарин було виготовлене на ХЕМЗі. У цей же час на
підприємстві
здійснювалося
проектування
електрообладнання
для
експериментальних субмарин типу «РЕДО» із використанням дизельного
двигуна у підводному стані, розробка електроторпед та торпедних апаратів
магнітофугальної дії [3, арк. 9–26; 4, арк. 10–30; 5, арк. 26–34].
З 1934 р. на ХЕМЗі починають розгортатися роботи з розширення спектру
продукованих засобів сучасної морської електротехніки, орієнтованих не лише
на підводні, а й на надводні кораблі. До цього часу останні забезпечувалися,
здебільшого, окремими елементами систем силового електрообладнання або
деталями такого, постаченими ХЕМЗом на заміну зіпсованим чи як
комплектуючі відповідних систем інших виробників. Однак, уже з 1936 р. на
заводі розгортаються роботи з проектування та підготовки виробництва
комплектів допоміжного силового електрообладнання лідерів ескадрених
міноносців типу «Ташкент» та нового, самого масового на той час в історії
радянського флоту типу ескадрених міноносців – «Гневный». У 1937 р. до них
додаються такого ж роду роботи, але вже стосовно повного комплекту силового
електроустаткування лінійних кораблів типу «Советский Союз», легких
крейсерів типу «Киров» та ескадрених міноносців «Сторожевой»
(удосконалений «Гневный»). Упродовж 1938–1939 р., окрім уже вказаних
завдань, ХЕМЗом береться до розробки та впровадження у виробництво
силового електроустаткування крейсерів проектів 68 та 69, а в 1940 р. – також
ескадрених міноносців типу «Огневой». Паралельно всім згаданим роботам
підприємство проектувало та виготовлювало електрооснащення для серій
торпедних катерів, сторожових кораблів та окремих кораблів бойового
забезпечення [6, арк. 1].
Указана динаміка зростання долі участі ХЕМЗу в забезпеченні силовим
електрообладнанням ВМС СРСР не в останню чергу пов’язана із науковотехнічним
співробітництвом
заводу
із
провідними
зарубіжними
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електротехнічними фірмами в межах відповідних договорів між останніми та
радянським урядом. Так, у 1926–1929 рр. таке співробітництво здійснювалося з
німецькою AEG, у 1929–1932 рр. – з американською GEC, а у 1933–1938 рр. – з
Британською «Metropolitan-Vickers». Але все ж таки, визначальну роль у
зростанні науково-технічного потенціалу ХЕМЗу в оборонній тематиці зіграло
впровадження на ньому в середині 1920-х років структури з наукового
забезпечення виробництва засобів військової електротехніки – Спеціального
сектору проектно-технологічного відділу заводу (Спецсектор ПТВ). Завдяки
цьому кроку, а також наступним вдосконаленням згаданої структури шляхом
створення профільних лабораторій та конструкторських відділів, підприємству
вдалося не лише розширити роботи в напрямі морської електротехніки, а й
адаптувати їх до потреб сухопутних військ, протиповітряної оборони та авіації.
Так, починаючи з 1929 р. і до самого початку радянсько-німецької війни ХЕМЗ
брав участь у програмі переоснащення фортів берегової оборони, а з 1931 р. – у
програмі створення залізничної артилерії великого калібру. З 1934 р. до 1941 р.
підприємством здійснювалися проектно-технологічні та конструкторські роботи
з наступним освоєнням у виробництві силової частини електрооснащення
автоматизованих систем управління вогнем зенітної артилерії. Від цієї теми
наприкінці 1940 р. – на початку 1941 р. відбрунькувався напрям стосовно
створення такого ж роду оснащення для бронетанкової техніки. При цьому, з
1939 р. ХЕМЗ був долучений до програми створення Великого повітряного
флоту СРСР розробкою та виготовленням допоміжного силового
електрооснащення літаків та систем захисту від радіоперешкод. Виробничі ж
потужності підприємства, окрім основної продукції, починаючи з 1920-х років
були завантажені випуском морських мін та глибинних бомб, а з середини 1930х – корпусів 76-мм снарядів для польової артилерії [7, с. 143; 8, с. 254–255].
Таким чином, слід зауважити, що від самого встановлення радянської влади
ХЕМЗ брав участь в усіх програмах розбудови радянських ВМС, поступово
змінюючи свою роль з допоміжного підприємства до провідної наукововиробничої установи в СРСР з виготовлення засобів силового
електрообладнання підводних кораблів та однієї з базових у цьому профілі – для
надводних. Починаючи з рубежу 1920-х – 1930-х років ХЕМЗ став провідною
організацією й у створенні силового електрооснащення бойових механізмів
артилерії великого калібру, а з середини 1930-х років – ще й автоматизованих
систем управління артилерійським вогнем. Разом з тим, заводом здійснювалася
й допоміжна виробнича діяльність у межах виконання радянським військовопромисловим комплексом програм розбудови військово-повітряного флоту,
модернізації бронетанкових військ, а також нагромадження артилерійських
боєприпасів. У результаті, з осені 1939 р. до початку 1941 р. військова продукція
склала близько 90 % усього обсягу продукції, що вироблялася ХЕМЗом, при
цьому питома вага корабельної електротехніки в оборонних замовленнях
становила не менше трьох чвертей. Дані відомості дозволяють стверджувати, що
впродовж 1920-х – 1930-х років ХЕМЗ став одним з найбільших у Радянському
Союзі електротехнічних підприємств, орієнтованих на виконання державних
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оборонних програм і найбільшим – з числа спеціалізованих на засобах військовоморської електротехніки [9, с. 15].
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ЗМІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО ВЕРСТАТОБУДІВНОГО
ЗАВОДУ В ХОДІ ЙОГО БУДІВНИЦТВА В 1926–1936 рр.
Аннєнкова Н.Г.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У всіх наукових працях радянського періоду, де фігурують моменти історії
створення Харківського верстатобудівного заводу (ХВЗ), і які є основою
сьогоденної історіографії даного питання, первісно визначена спеціалізація
підприємства приймається однозначною – радіально-свердлильні верстати.
Навіть в окремому нарисі присвяченому історії ХВЗ, підготовленому авторським
колективом під редакцією професора О.О. Воскресенського [1], наведена
спеціалізація подається як споконвічна, до котрої пізніше було додано ще одну –
шліфувальні верстати. При цьому, хронологія будівництва ХВЗ розпочинається
з вересня 1929 р., коли було ухвалено відповідне рішення Вищої Ради народного
господарства (ВРНГ) СРСР та затверджено Правлінням Всесоюзного об’єднання
машинобудівної та металооброблювальної промисловості (ВОМП) проект
заводу з, начебто, його спеціалізацією на свердлильному та радіальносвердлильному металорізальному устаткуванні. Проте більш глибоке
дослідження даного питання виявило як дуже суттєві неточності у висвітленні
попередніми дослідниками шляху надбання ХВЗ остаточної спеціалізації у
період від ухвалення рішення щодо будівництва заводу до початку радянськонімецької війни (1941–1945 рр.), так і повну невідповідність представленої
хронології подій їх реальній історичній ході [1, с. 6–9].
Насамперед слід зауважити, що теза про створення ХВЗ у 1929 р. на підставі
відповідного рішення ВРНГ СРСР абсолютно не відповідає дійсності, оскільки
на сьогодні достеменно встановлений факт початку будівництва заводу в 1926 р.
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і на підставі відповідних рішень ВРНГ УСРР, тобто – майже на чотири роки
раніше дати, представленої у радянській історіографії. Однак, визначення даного
факту відбулося не на ґрунті прямих історичних джерел – відповідних ухвал,
наказів та розпоряджень, яких на сьогодні виявити не вдалося, а на основі
опосередкованих документів: титульного списку Української державної
планової комісії (Укрдержплан) підприємств, що вже будуються на 1929 р.;
доповідної записки Харківського райкому профспілки металістів щодо стану
процесу проектування ХВЗ Укрдіпромезом у 1929/1930 операційному році;
доповідної записки щодо стану металорізального верстатобудування в Україні
Групи раціоналізації виробництва і праці Народного комісаріату робітничоселянської інспекції (НКРСІ) УСРР. Окрім того, остаточному визначенню року
початку будівництва ХВЗ сприяв і краєзнавчий аналіз, який показав заснування
в 1926 р. поблизу Харкова селища будівельників верстатзаводу, яке по
завершенню означеного будівництва в 1936 р. було перейменовано в село
Українське [2, арк. 3 зв.; 3, арк. 13; 4, арк. 9–15].
Між тим, опосередкований характер документів, що сприяли встановленню
хронології створення ХВЗ вплинув на їх змістовність стосовно первісної
спеціалізації підприємства. Так, в них дане питання або оминається, або, як
наприклад, у згаданій доповідній записці Групи раціоналізації виробництва і
праці НКРСІ УСРР – стверджується про відсутність будь-якої визначеної
спеціалізації будованого верстатзаводу в Харкові. Проте навряд чи інформація
НКРСІ УСРР є неупередженою, оскільки, по-перше, в наведеній доповідній
записці не вказується ким узгоджується спеціалізація ХВЗ і які варіанти тієї
спеціалізації пропонуються. По-друге, в ній не згадується факт уже розпочатих
підготовчих робіт на будмайданчику та приховується факт багаторазової
підготовки Укрдержпланом обґрунтування необхідності спорудження ХВЗ
здійсненням посилання лише на останній варіант такого, що мав би появитися в
березні 1929 р. А цих варіантів мало існувати щонайменш два: а) у 1926 р. на
момент виділення коштів на організацію селища будівельників та початок
підготовчих робіт на будмайданчику; б) у 1927–1928 рр. до затвердження плану
Укрдіпромезу на проектування нового верстатобудівного підприємства. Потретє, автори доповідної записки проблеми будівництва нового верстатзаводу
дотикаються побіжно, по суті одним не дуже великим абзацом серед семи
сторінок тексту. Решта документу присвячена аналізу питання потреби
української промисловості в металооброблювальному устаткуванні (біля 30 %
тексту) та обґрунтуванню необхідності завершення верстатобудівної
спеціалізації Одеського заводу ім. Леніна із значним збільшенням обсягів
капіталовкладень (майже 70 % тексту). Отже, вірогідність того, що спеціалізація
ХВЗ не розглядалася республіканськими урядовими інстанціями взагалі, є доволі
низькою.
Тим часом, у пропагандистській брошурі Л. Левицького «Ґіґанти
станкобудівництва» [5], виданій у Харкові в 1930 р. йдеться про спорудження в
Харкові не просто верстатзаводу, а верстаткомбінату з трьох заводів:
свердлильних, фрезерних та шліфувальних верстатів. При цьому, перший з них
мав бути зданим до експлуатації у 1930 р., а решта – відповідно в 1931–1932 р.
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Малоймовірно, що такі дані потрапили до пропагандистського видання без
санкції партійно-господарських органів, тобто факт наявності таких планів в
останніх є достатньо достовірним. Тим більше, доволі важко уявити, що
призначений до пуску в 1930 р. завод свердлильних верстатів малося
спроектувати, побудувати та оснастити впродовж одного року. Іншими словами,
з дуже високим ступенем вірогідності ми можемо припускати, що намічений до
пуску в 1930 р. завод свердлильних верстатів і був тим самим ХВЗ, будівництво
якого було розпочато українським урядом ще в 1926 р. Проте, у цей же період
розпочалася спеціалізація на виробництві свердлильних верстатів працюючого
Одеського заводу ім. Леніна, підпорядкованого ВРНГ УСРР, що зробило
першочергове освоєння будованим ХВЗ (переданим до союзного
підпорядкування) такої ж номенклатури продукції недоцільним. Принаймні, дані
обставини прямо вплинули на зміну спеціалізації Харківського заводу на випуск
радіально-свердлильних верстатів [5, с. 44–46].
Ухвалення переходу ХВЗ до виробництва радіально-свердлильних верстатів
за типажем «Cincinnati Bickford» викликало необхідність перепроектування
підприємства, в чому радянське керівництво та американська фірма не зійшлися
в ціні. Під час торгів до них долучилися німецькі фахівці, що почало дещо
гальмувати цей процес. До того ж, левова частка коштів, призначених на
будівництво ХВЗ була переадресована на спорудження Харківського
тракторного заводу через невизначеність з найближчою перспективою щодо
започаткування першого при вже утвореному браку коштів на завершення
другого. Укладені обставини вимусили союзний уряд тимчасово відмовитися від
ідеї побудови верстатобудівного комбінату, зосередившись на спорудженні
лише заводу радіально-свердлильних верстатів, яке в решті-решт з осені 1930 р.
до весни 1932 р. зупинилося зовсім. За час простою ситуація із затребуваністю
верстатів у СРСР змінилася і на перший план вийшла необхідність налагодження
випуску шліфувальних верстатів. Однак і проект заводу радіально-свердлильних
верстатів також був готовим, тому знову повернулися до ідеї створення
верстатобудівного комбінату, але вже як комплексу із заводів: шліфувальних,
радіально-свердлильних верстатів та чавуноливарного. Включення останнього
до складу верстаткомбінату замість заводу фрезерних верстатів диктувалося як
укладеною поточною неспроможністю забезпечення литвом і цих двох
верстатзаводів, так і сумним досвідом їх створення. Для пришвидшення пуску
заводу шліфувальних верстатів на нього було перекинуто виробництво верстатів
типу «Fortuna» з Ленінградського верстатобудівного заводу ім. Свердлова, які,
щоправда, мали пройти конструктивне вдосконалення в Харкові. Звідси, пуск
комбінату знов затягувався і на 1934 р., коли було здійснено випуск перших
чотирьох верстатів, сама ідея комбінату знов зникла. Проте спеціалізація ХВЗ
одночасно на металорізальних верстатів двох видів: радіально-свердлильних та
шліфувальних закріпилася пуском у 1936 р. цеху із складання перших,і
залишалася такою до 1941 р. [6, арк. 4–9].
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ВНЕСОК І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО В РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Бабічук І.В.1, Шендеровський В.А.2
1
НВЦ «Мала академія наук України» (м. Київ),
2
Інститут фізики НАН України (м. Київ)
Однією із причин виникнення українських наукових закладів і установ за
кордоном, у тому числі Українського вільного університету (УВУ), було
зневажливе ставлення до української науки й культури на окупованих землях:
скасування українських кафедр у Львівському і Чернівецькому університетах
урядами Польщі та Румунії (як один з проявів їх асиміляторської політики щодо
українців), а також розформування університетів радянською владою в УСРР і
поступове зведення науки, особливо гуманітарної, до ролі прислужниці
тоталітарного більшовицького режиму. Як зазначалося, в зв’язку з цим, в одному
з меморандумів Українського вільного університету (1923 р.), «коли на Великій
Україні замовкли святині української науки, а Львів не допустив української
молоді до університету, приневолюючи українську науку скриватися в
підземеллю, ціла українська суспільність звернула свою увагу на Прагу, де
силою факту утворилося середовище наукової праці за границею» [2].
Наприкінці 1919 р. виникла думка про можливість відкриття українського
вищого навчального закладу в Празі, й туди вже незабаром виїхала делегація з
І.Я. Горбачевським, О. Колессою, С. Дністрянським. Ініціатори створення
українського університету вважали, що місцем його перебування повинна стати
Прага. Вони сподівалися на підтримку першого президента ЧСР Т. Масарика, з
яким чимало українських професорів були особисто знайомі: професор
І.Я. Горбачевський, наприклад, – по праці на початку XX ст. у Празькому
університеті, С. Дністрянський та О. Колесса – по спільній роботі у віденському
парламенті напередодні Першої світової війни. Професор М. Грушевський та
інші діячі УНР спілкувалися з Т. Масариком – тодішнім керівником
чехословацького національно-визвольного руху – в період його перебування у
Києві в кінці 1917 – на початку 1918 р. Однак у столиці Чехії вони натрапили на
непередбачені труднощі та були змушені відкласти цю ідею до кращих днів.
Проте, щоб не гаяти часу, вирішили вже у 1920 р. провести серію викладів у
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Відні. Ці виклади згодом переросли в систематичні курси, керівництво якими
доручили професорові М. Грушевському [5]. Про перші заходи організаторів
університету в одному з установчих документів УВУ можна прочитати:
«Українські університетські професори і українське студентство, опинившися за
кордоном наслідком запертя Львівського університету для українських
студентів, порішили вже з кінцем 1919 року приступити до заснування
Українського вільного університету і тоді була загальна гадка, щоби українські
університетські курси скласти якраз у Празі. Повернувшись до Відня, делегація
порішила поки що відложити цю справу, але коли число українського
студентства за кордоном зачало щораз то більше рости, бо на Україні закрито оба
українські університети в Кам’янці і Києві, порішили з кінцем 1920 року
українські професори та інші українські вчені, що мали переважно місце свого
пробутку у Відні, приступити негайно до улаштування університетських
викладів на українській мові» [2].
Тривала боротьба в певний момент увінчалась успіхом. Український
вільний університет у Відні було створено на основі вже згаданих систематичних
курсів. Його відкрили 17 січня 1921 р. [5]. Працювали в закладі українські
професори і вчені з високим науковим авторитетом. Проте труднощі не
завершились, після створення закладу виникло питання його матеріального
забезпечення: у Відні навчальний заклад не отримав достатньої матеріальної
підтримки [1].
Крім того, найпершою проблемою для засновників УВУ був добір
викладацьких кадрів. Уже 20 і 21 грудня 1920 р. заступник голови УВУ
О. Колесса надіслав листи міністру Д. Дорошенку, міністру і послу
В. Липинському, державному секретарю Директорії А. Артимовичу, послу
О. Лотоцькому, професорам І. Ганицькому та І. Зілинському такого змісту: «В
половині січня 1921 р. розпочнуться у Відні українські наукові курси, які
матимуть характер вільного університету, з двома відділами: філософічним
(історично-філологічним і природописно-математичним) та відділом права і
суспільних наук. Іменем управи цієї інституції та філософічного відділу маю
честь запросити Вас, щоби Ви були ласкаві взяти участь в тих курсах та
виголосили довільне число викладів в обсягу української історії. Кошти Вашого
побуту у Відні і доріжні були б звернені Товариством українських журналістів і
письменників». Практично всі адресати дали позитивні відповіді.
У той же час листи іншого змісту були надіслані всесвітньо відомому
біохіміку, гігієністу і епідеміологу професору І. Я. Горбачевському та
колишньому ректору Кам’янець-Подільського українського університету,
міністру народної освіти УНР професору І. Огієнку в Тарнів (Польща): «Маю
честь запросити Вашу Екселенцію, – зазначалося, зокрема, в листі до
І. Я. Горбачевського, – щоби Ви були так ласкаві прийняти становисько голови
вільного університету та взяти участь у викладах... Ми всі переконані, що краще
було б урядити таку інституцію в Празі, як ми осе старалися надармо перед
роком. Однак наразі є непереборні труднощі (велика більшість професорів живе
тепер в Відні і т.п.), так що сей семестр відбувся би у Відні, а слідуючий, коли б
до того часу удалося усунути труднощі, відбувся би вже в Празі». Однак
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І. Я. Горбачевський не дав згоди, підкресливши, що «вважає уладження цих
курсів тепер у Відні, безумовно, невідповідним», тому «не може взяти
відповідальність за цілу справу і – хоч як мені прикро – мушу відмовитися
прийняти Ваші прихильні пропозиції» [2].
Така ситуація змушувала шукати шляхи виходу й задумуватись над іншими
місцями локації закладу. Під час зимового семестру до ректора УВУ в столиці
Австрії надійшов лист від Української академічної громади в Празі з вчасним
проханням перебазувати Український вільний університет до Праги.
Аргументувалась пропозиція значною кількістю проживаючих там українських
студентів, які хотіли б продовжувати навчання в УВУ [6]. Наступним етапом
були переговори представництва українських науковців і політичних діячів із
урядом Чехо-Словаччини, наслідком яких було узгодження переміщення
Українського вільного університету з Відня до Праги. З цього приводу прийняті
постанови Міністерства закордонних справ Чехо-Словаччини від 16 вересня
1921 р. й Міністерства шкільництва від 5 жовтня 1921 р. [5]. Офіційне відкриття
Українського вільного університету у Празі відбулося 23 жовтня 1921 р.
Діяльність у Празі розпочалась вже з наступного 1921/22 академічного року в
цьому місті [7].
Український вільний університет, на той час, був єдиним у світі українським
університетом, який створили відомі українці-емігранти [5]. Мовою викладання
в УВУ була прийнята українська, але запрошені фахівці читали деякі лекційні
курси чеською, французькою, англійською та німецькою мовами. Всі ці мови, як
і класичні (латинь, грецька), вивчали в Українському вільному університеті.
Навчання було безкоштовним (в останні роки символічну плату все ж ввели). До
викладання на двох факультетах – філософічному (з відділами історичнофілологічним та природничих наук) і суспільно-правничому (з відділами
правничим та економічних наук) залучили відомих українських ученихемігрантів. Серед них були: історик мистецтва Д. Антонович, філологи
С. Смаль-Стоцький і Л. Білецький, історики й археологи В. Борковський,
Д. Дорошенко, В. Щербаківський, О. Лотоцький, географ С. Рудницький,
економісти В. Тимошенко, О. Мицюк, юристи С. Дністрянський, Р. Лащенко, В.
Старосольський та ін. [7].
Незважаючи на значні досягнення, І. Я. Горбачевський, який звик до ідеалів
й певного перфекціонізму в роботі, завжди залишався критичним. Підсумовуючи
наукову діяльність УВУ, професор вважав, що вона, попри певні здобутки, ще не
досягла бажаного рівня. Український вільний університет не збільшив своїх
наукових сил у потрібній кількості, не зміг надалі забезпечувати стипендіатів і
створити сталий континґент слухачів. На підтримку університету
І. Я. Горбачевський жертвував й свої матеріальні ресурси: у 1925 р. він
пожертвував свою ректорську платню на розвиток бібліотеки університету [3].
У створеному й завдяки зусиллям І. Я. Горбачевського закладі він був
обраний на високі посади. Зокрема, став третім ректором Українського вільного
університету. Для І. Я. Горбачевського це було перше та не останнє обрання на
таку посаду. Його обрали на загальних зборах професорів і доцентів 16 червня
1923 р. на 1923–1924 навчальний рік [8]. Для української культури цей
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університет мав навіть більше значення, ніж можна було сподіватися на початку
його заснування [5]. На 1931–1932, 1932–1933, 1933–1934, 1934–1935 навчальні
роки ректором Українського вільного університету також обрали
І. Я. Горбачевського [8], що свідчить про його високі інтелектуальні,
комунікативні та дипломатичні якості. Правничий факультет Українського
вільного університету за весь час діяльності нагородив титулом почесного
доктора лише академіка І. Я. Горбачевського (першого), професора О. Колессу й
о. Августина Волошина [7].
1931 року якраз в період святкування 10-ліття Українського вільного
університету, ректор І. Я. Горбачевський з гордістю відзначив: лише протягом
року докторами філософії тут, у Празі, стали четверо провідних українських
письменників. Це – Олександр Олесь, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий та
Василь Стефаник.
Окрім визнання на високих посадах, І Я. .Горбачевський користувався
значним авторитетом, що відображалось в ставленні до нього з боку
Університету, академічної спільноти, суспільства. 14 травня 1924 р.
громадськість Праги широко відзначила 70-ліття від дня народження
І. Я. Горбачевського [3]. 18 травня 1934 р. в Українському вільному університеті
в Празі відбулося свято з нагоди 80-х роковин від дня народження ректора
І. Я. Горбачевського [4].
Отже, громадській та педагогічній діяльності І. Я. Горбачевського була
притаманна цілеспрямованість на благо України й багатогранність, у якій
особливе місце займала праця вченого в УВУ. Значна заслуга
І. Я. Горбачевського і в тому, що він сприяв створенню Українського вільного
університету, який поставив перед собою важливе завдання розвитку
національної культури й освіти.
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РЕГІОНАЛЬНЕ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯК ЗАКРИТА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
Богуславська С.І.1, Мельниченко Г.М.2, Підвальна О.Г.3
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В рамках регіональної економіки як науки вивчаються як внутрішні
процеси, що протікають в економічній системі регіону, так і її взаємодія з іншими
системами, і вищого рівня, й аналогічними, тобто іншими регіонами. Тому
вважаємо за доцільне дослідження проблематики ресурсного забезпечення
регіону також в двох напрямках: з точки зору внутрішньої логіки, і при взаємодії
із зовнішнім середовищем. Для вивчення категорії і особливостей ресурсного
забезпечення в рамках одного регіону, щоб забезпечити чіткість застосовуваного
наукового апарату, необхідно розглянути регіон як закриту економічну систему.
Закрита система – система, елементи якої взаємодіють тільки один з одним,
не маючи контактів із зовнішнім середовищем.
Замкнута (закрита) система (англ. closed system) – система, ізольована від
зовнішнього середовища. Така ізоляція дуже умовна в силу загального
взаємозв’язку процесів природи і суспільства, але в ряді випадків приймається,
що дана система настільки слабо пов’язана з навколишнім середовищем, що на
це можна не звертати увагу.
Очевидно, що для систем економічної природи розгляд в якості закритої
системи представляє дуже високу ступінь умовності, особливо для регіону, що
знаходиться на мезорівні економіки, тобто є в певному сенсі «проміжною
ланкою» між мікро- і макрорівневими системами, і безпосередньо з ними
взаємодіє. Однак для цілей дослідження внутрішніх аспектів ресурсного
забезпечення, детермінованих просторовим розміщенням, це видається не тільки
можливим, але і доцільним. Те, що кожен регіон (незалежно від його рівня:
макро-, мезо- або мікрорегіон) завжди чітко виділяється з «навколишнього»,
зовнішнього середовища, тобто може бути визначений і конкретизований, в
першу чергу, з точки зору його територіальних кордонів, дає можливість
розглядати його як окремий об’єкт дослідження, економічну систему [1]. Крім
того, велика кількість існуючих критеріїв виділення регіону з навколишнього
економічного простору (територіальних, законодавчих та ін.) також дозволяє
вивчати його як систему. У будь-якій системі внутрішні зв’язки між складовими
елементами завжди тісніші, ніж між самою системою і навколишнім
середовищем. Це означає, що в певних випадках можна знехтувати взаємодією
регіональної економіки з іншими системами.
Таким чином, розглянемо регіональне ресурсне забезпечення як закриту
економічну систему, тобто, припустимо, що ресурсний обмін між регіонами
незначний. Нас цікавить не стільки сам факт відсутності припливу ресурсів в
регіон ззовні і вивезення ресурсів за межі регіону, скільки можливості
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ресурсного самозабезпечення регіону, в силу чого нехтування міжрегіональним
обміном на першому етапі представляється можливим.
В економічній науці відсутність міжнародного обміну на макрорівні, тобто
економічна політика, спрямована на функціонування національної економіки як
закритої системи носить назву автаркії. Автаркія (англ. autarchy, autarky) –
замкнуте господарство в масштабах окремої країни. Повна автаркія неможлива
навіть для великих і багатих ресурсами країн, тому зазвичай в літературі
говорять про «автарктичні тенденції» в економічній політиці.
Очевидна можливість застосування аналогічного поняття і до економіки
регіону. Однак на макрорівні доведено, зокрема на основі історичного досвіду,
що подібні тенденції завдають істотної шкоди економіці держави за напрямами
науково-технічного прогресу, ефективності суспільного виробництва і рівня
добробуту населення.
Розгляд регіону як закритої економічної системи направляється на вивчення
внутрішніх ресурсних можливостей як єдиного цілого, визначення
концептуальних шляхів, методів і механізмів їх мобілізації для підвищення
ефективності використання регіонального економічного потенціалу. Внутрішні
ресурси регіону, тобто безпосереднього локалізовані на його території, по суті,
являють собою ресурсну базу економіки даної освіти і багато в чому
детермінують характер і тип економічних відносин. Розширене тлумачення
ресурсного забезпечення, що дає можливість відносити до ресурсів все, що
споживається «на вході» регіональних процесів виробництва і використання,
дозволяє конкретизувати склад внутрішніх ресурсів регіону.
Всі виділені типи ресурсів за критерієм їх «природи» можуть ставитися як
до зовнішніх, так і внутрішніх, проте класифікувати їх як таких не завжди
вдається безперешкодно. Так, природні ресурси однозначно є внутрішніми, якщо
земля, вода і атмосфера, до якої вони належать, територіально належать даному
регіону (з точки зору адміністративного або економічного районування) [2].
Внутрішніми матеріальними ресурсами пропонується вважати всі, які
вироблені і залучені в економічний оборот на території данного регіону в
конкретний момент часу. Тобто вироблені на території регіону і вивезені для
використання за його межі, а також беруть участь в економічному обороті, але
вироблені поза межами регіону внутрішніми не є. Аналогічні критерії віднесення
до внутрішніх коректні для сировинних і енергетичних ресурсів.
Фінансові ресурси, які виконують в регіоні системоутворюючі функції,
складніше класифікувати як внутрішні, особливо з прискоренням процесів
фінансової глобалізації, прискорення міжрегіональних і міждержавних
фінансових обмінів, зростанням ємності міжнародного фінансову ринку, а також
з непрозорістю частини фінансових потоків в регіоні (не тільки з причини їх
можливого кримінального або тіньового характеру, а й внаслідок
конфіденційності). Однак теоретично до внутрішніх фінансових ресурсів можна
віднести всі, що мають внутрішньо регіональне походження, а також створені в
результаті регіональної діяльності підприємств і організацій-«резидентів»
даного регіону, за умови їх спрямування в економіку регіону в будь-якому
вигляді (інвестиції, заробітна плата, виплати соціального характеру і т.д.). Тобто
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для того, щоб віднести до внутрішніх, фінансові ресурси повинні або
формуватися і витрачатися усередині регіону, або виходити економічними
суб’єктами, «внутрішніми» по відношенню до регіону, але за умови потенційної
можливості витрачання в економіці регіону. Складність визначення полягає у
високій ліквідності фінансових ресурсів: однозначно їх приналежність з точки
зору регіональної системи можна визначити тільки після їх використання, коли
вони, по суті, вже втрачають свою «ресурсну» сутність, тобто з «входу» процесу
залучаються в сам процес.
Таким чином, з точки зору ресурсного забезпечення диференціацію
економічного розвитку і спеціалізацію регіонів можна пояснити наступним
чином. Наявність природних ресурсів, що розуміються в широкому сенсі: не
тільки як корисних копалин, лісових ресурсів, а й сприятливе географічне
положення: землі сільськогосподарського використання, водні ресурси для
транспортного сполучення і т.д., що детермінує економічний розвиток території.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Вісин О.О.
Луцький національний технічний університет (м. Луцьк)
Кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст. ознаменувався в історії людства небувалим
розвитком наукових досліджень у галузі природознавства, а особливо
революційними відкриттями в фізиці: відкриття Х-променів, електрона,
радіоактивності, винахід радіо, а згодом і телебачення. Створення нових видів
техніки, віра в необмежені можливості науки послужили стимулом до масового
захоплення вчених природничими науками.
Щоб належно оцінити внесок Б.П. Грабовського у розвиток електронного
телебачення, потрібно, в першу чергу, чітко зрозуміти внутрішні та міжнародні
обставини того часу. Початок ХХ ст. був не надто сприятливим для вчених:
відсутність своєї радіопромисловості, обмежена кількість інженерно-технічних
працівників і т. д. Під особливий вплив комплексу перешкод потрапляли звісно
винахідники. Ця участь не оминула і Б.П. Грабовського.
За словами дослідника історії телебачення А. Рохліна, ідеї щодо
телебачення виникали у людей «далеких від науки» [1, с. 5]. Але саме вони і
наштовхували дослідників та вчених до втілень, до нових здобутків. Автор
називає цей процес «живим» та вважає, що історія телебачення повинна його
враховувати. Якщо погодитися з твердженням Рохліна, необхідно врахувати
перші книги, які читав Грабовський. Бурхливий розвиток науки і промисловості
кінця ХІХ – початку ХХ ст.ст. спонукав Жуля Верна, Герберта Уеллса та інших
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до написання досить «сміливих» та «розкутих» фантастичних творів про
можливість передачі зображень на відстань. Саме ці фантастичні мрії лишились
у підсвідомості майбутнього винахідника.
Проблему передачі зображень на відстань вдалося реалізувати лише тоді,
коли люди навчилися перетворювати оптичне зображення в електричні сигнали
і передавати їх до приймача та зворотне їх перетворення з електричних сигналів
у видиме зображення. Р. Хаббл у своїй книзі під назвою «4000 років
телебаченню» вважає початком зародження телебачення винайдення папірусу як
засобу для замалювання якого-небудь сюжету та відправку його з гінцем до
одержувача [2]. Звісно, передача зображення була присутня, але швидкість та
якість далеко не відповідають вимогам суспільства. Перш ніж «далекобачення»
(саме таку назву мало на той час телебачення) набуло більш сучасного вигляду,
потрібно було вирішити низку різних складних і досить важких наукових та
інженерних питань.
Теоретичний фундамент телебачення містить досягнення таких наук як
радіотехніка, світлотехніка, електроніка, оптика. Крім того, здобутки фізики,
математики, хімії, біології, фізіології, кібернетики, електровакуумної та
напівпровідникової технологій були невід’ємними у процесі становлення
телебачення.
ХІХ століття стало періодом перших відкриттів та винаходів, які лежать в
основі телевізійної техніки. В основі проектів телебачення були такі процеси: 1)
перетворення оптичного зображення в електричний сигнал; 2) синхронна та
синфазна передача сигналу на приймач; 3) зворотне перетворення електричного
сигналу у видиме зображення (оригінал). Можливість здійснення цих процесів
була підготовлена фундаментальними фізичними відкриттями, а саме:
фотоелектричний ефект – Є. Беккерель, У. Сміт, Г. Герц, О. Столєтов;
електромагнітні хвилі – Д. Максвелл, Г. Герц; світлові модулятори –
М. Фарадей; катодолюмінісценцію – Ю. Плюккер, У. Крукс [3].
ХІХ ст. подарувало людству багато винаходів в галузі технічних засобів
комунікацій. У 1883 р. видатний український вчений І. Пулюй удосконалив
виготовлення ниток розжарювання для освітлювальних ламп. Іван Пулюй
належить до чільних представників плеяди славетних вчених світового виміру,
що уславився не лише в царині фізики, але й відзначився своїми блискучими
працями в електротехніці, астрономії, математиці, філософії. Відкриття Хпроменів та електрона – епохальні на зламі ХІХ і ХХ ст.ст. [4]. Вчений також
поліпшив конструкцію телефона, сконструював та збудував низку
електростанцій, серед яких першу в Європі електростанцію на змінному струмі,
досліджував природну радіоактивність, був знаменитим фахівцем у
перекладанні українською мовою Біблії [5].
Наукові дослідження дозволяли вже в середині ХІХ ст. задуматися над
створенням апарата для електричної передачі зображень. Перший відомий такий
проект належить англійському механіку О. Бену, який 27 травня 1843 р. подав
заявку та згодом отримав патент на винахід системи для електричної передачі
попередньо підготовлених рельєфних зображень. Через декілька років К. Бекуел
запропонував систему для передачі зображень по звичайній телеграфній лінії.
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Апарати Бена і Бекуела демонструвалися на Лондонській виставці в 1851 р., але
розповсюдження не отримали із-за складності досягнення синхронного руху
контактів у передавачеві та приймачеві. 1856 р. італійський фізик Дж. Казеллі
винайшов пантографічний телеграф або пантограф.
Електронна природа фотоефекту була показана 1899 р. Дж. Томсоном,
1900 р. – Ленардом, а повне пояснення було дане лише 1905 р. А. Ейнштейном
на основі квантової теорії. На основі зовнішнього фотоефекту пізніше були
створені високочутливі безінерційні вакуумні фотоелементи, фотоелектричні
помножувачі та інші фотоелектронні перетворювачі.
Саме того часу з’явилися перші проекти телевізійних систем. Один з них
був запропонований американцем Дж. Кері в 1875 р.
Ідея послідовної передачі зображення по елементах, тобто розгортка, була
запропонована майже одночасно і незалежно один від одного з 1877 по 1880 рр.:
М. Санлєк (Франція), А. Де-Пайва (Португалія) і П. Бахметьєв (Росія).
«Електрическая телескопия» (1880 р.) – перша в історії книга з телебачення,
автором якої став професор фізики Адріано де Пайва [6]. У своєму проекті
телевізійної системи 1878 р. А. де Пайва застосував електрику для
безпосереднього візуального зв’язку.
Закон спіралі був використаний і у диску Пауля Ніпкова, запатентованому
в 1884 р. у Німеччині. Телевізор з диском Ніпкова був першим реальним
втіленням мрії про далекобачення. За його допомогою в кінці 20-х та початку 30х років ХХ ст. велися телепередачі в кількох країнах, зокрема й у СРСР. У 1931 р.
група вчених Всесоюзного електроенергетичного інституту (далі ВЕТІ)
виготовили передавач і приймач з диском Ніпкова і провели 29 квітня 1931 р.
першу телевізійну передачу з Москви до Ленінграда. Експериментальні передачі
з чіткістю 30 рядків велися з 1937 р. і в Києві [7]. Б.П. Грабовський неодноразово
у своїх лекціях відзначав внесок П. Ніпкова у становлення механічного
телебачення, але перспективи розвитку надавав все ж електронному.
Уперше термін «телебачення» використав російський інженер
К.Д. Перський 1899 р. на Першому всеросійському електротехнічному з’їзді в
Санкт-Петербурзі. Після винаходу радіо з’явилися проекти телевізійних систем
з використання бездротового зв’язку між передавальною та приймальною
станціями. Першим отримав патент на прилад електричної передачі зображень
без дротів 1898 р. М. Вольфке, житель міста Ченстохова. До сфери кольорового
телебачення належить і патент, виданий на ім’я О. Адамяна. Свій винахід він
назвав «Приймач для зображень, які передаються на відстані електричним
шляхом». Проте всі запропоновані до 1907 р. телевізійні системи базувалися на
механічній розгортці зображення. Для того щоб розділити зображення на окремі
елементи, винахідники використовували обертання дисків з отворами, призм,
циліндрів, дзеркальних апаратів.
Не дивлячись на свою простоту Б.П. Грабовський вважав основним
недоліком таких систем – низьку чіткість зображення, що передавалося. Не
випадково більшість оптико-механічних систем було розраховано на 30–60
рядків. Подальше збільшення чіткості цих систем приводило до громіздких і
дорогих конструкцій. Першим критично оцінив можливість механічного
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телебачення і взявся вирішувати ці недоліки викладач петербурзького
Технологічного інституту, професор Борис Львович Розінг. Свою систему
передачі зображень на відстані він називав електричною телескопією [8]. Саме
«електрична телескопія» Розінга зацікавила Грабовського.
Ще в 1902 р. Б. Розінг уперше в світі почав розробку електронної системи
телебачення, де розгортка зображення здійснювалася за допомогою
електронного променя. Для проведення дослідів вчений використовував
вдосконалену ним трубку проф. К. Брауна, який у 1895 р. взяв за основу створену
в 1879 р. У. Круксом газорозрядну катодну трубку.
1903 р. M. Дікман і Г. Глаге запропонували використовувати трубку Брауна
для передачі зображень літер та штрихів. 9 травня 1911 р. на засіданні
Російського технічного товариства за допомогою описаного макету апаратури
«Катодного телескопа» Б. Розінг продемонстрував чітке телевізійне зображення
на екрані свого приймача – чотири білі смуги на темному фоні у вигляді решітки.
Ця схема відрізнялася тим, що як приймальний елемент використовувалась
електронно-променева трубка, а на передавальній стороні – аналізатор з оптикомеханічною розгорткою зображення.
Якщо порівняти проекти Б. Розінга з запропонованими роботами М. Вольфе
і О. Адамяна, то суттєва різниця була у використанні останніми газорозрядних
трубок Гейслера або Брауна. А Розінг модифікував газонаповнену трубку Брауна
та запропонував вакуумну електронно-променеву трубку.
Незважаючи на досить складний період становлення країни, а особливо
відсутність необхідної виробничо-технічної бази, роботи з телебачення в перші
роки відбудови все ж проводилися. Хоча й ці роботи не привели до втілення
телебачення як засобу мовлення, проте накопичений досвід не пропав, а був
успішно використаний пізніше іншими вченими та винахідниками.
Щодо розвитку робіт в галузі далекобачення, або електронної телескопії
загалом, то варто зазначити праці француза Ж. Валансі (1922–1923), німця
М. Дікмана (1924 р.), американців Ф. Фарнсуорта (1927–1930).
Механічне телебачення ще наступних десять років продовжувало
розвиватись, вчені та винахідники пропонували свої проекти. Проте на початку
30-х років ХХ ст. електронне телебачення все ж «перемогло». Тут необхідно
зауважити, що Б.П. Грабовським, В.І. Поповим та М.Г. Піскуновим ще в 1925 р.
була проведена перша практична реалізація телевізійної системи передачі
зображень на відстані цілковито електронним методом [9]. Механічні системи не
виправдали себе, що й призвело до закінчення його існування.
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РОЛЬ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ С.М. КОНЮХОВА У СТВОРЕННІ
РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЯЦЯ
Войтюк О.С.
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України» (м. Київ)
Відомий вчений-конструктор, академік НАН України, Герой України
Станіслав Миколайович Конюхов (12.04.1937 – 03.12.2011) присвятив свою
наукову діяльність створенню ракетно-космічної техніки. Під його керівництвом
або за безпосередньої участі розроблено декілька поколінь ракетних комплексів
стратегічного призначення, ракет-носіїв та космічних
апаратів, створених у КБ «Південне» (нині Державне
підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім.
М.К. Янгеля»). С.М. Конюховим виконано значний обсяг
фундаментальних і прикладних досліджень у галузі
ракетно-космічної науки і техніки, вченому належить
низка знакових винаходів, які суттєво вплинули на
розвиток ракетно-космічної галузі України.
С.М. Конюхов (рис. 1) народився 12 квітня 1937 р. у
с. Бекренєво Лезького району Вологодської області Росії.
Після
закінчення
фізико-технічного
факультету
Дніпропетровського університету, що готував кадри для
Рис. 1. Академік
оборонної промисловості, С.М. Конюхов розпочав свою
С.М. Конюхов
трудову діяльність в ОКБ–586 (КБ «Південне»), де
(1937–2011)
працював понад 50 років на різних посадах, з них майже
20 років (1991 – 2010 рр.) очолював підприємство на посаді Генерального
конструктора-Генерального директора.
З 1960 р. ХХ ст. КБ «Південне» брало участь у виконанні робіт,
передбачених Радянською програмою дослідження Місяця за допомогою
пілотованих космічних кораблів. 8 липня 1960 р. ОKБ-586 надало технічні
пропозиції по розробці надважкої ракети Р-56 з корисним навантаженням до
40 т. Пропозицію ОКБ-586 було прийнято урядом країни і 16 квітня 1962 р.
підтверджено Постановою Ради Міністрів СРСР на розробку ракети-носія (РН)
важкого класу Р-56. Ракета одержала індекс 8К68 і призначалася для вирішення
як оборонних, так і наукових завдань, проте для бойового оснащення ракети був
розроблений тільки попередній ескізний проект.
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Для польоту на Місяць було запропоновано декілька РН: у
конструкторському бюро (КБ) М.К. Янгеля розроблялась ракета Р-56, у КБ С.П.
Корольова та КБ В.М. Челомея відповідно ракета Н-1 та ракета УР-500 (з більш
низькими порівняно з ракетою Р-56 енергетичними можливостями).
РН Р-56 була запропонована і в якості багатоцільового космічного носія,
який міг забезпечити пілотований обліт Місяця, посадку на поверхню Місяця
автоматичних станцій з масою близько 3 т, а в складі двох- або триблокового
пакету міг вирішувати завдання висадки
місячної експедиції [2, с. 26].
28 травня 1963 р. виконуючим обов’язки
провідного конструктора по РН Р-56 головний
конструктор КБ «Південне» М.К. Янгель
призначив С.М. Конюхова (рис. 2). З цього
приводу В.М. Паппо-Користін (заступник
Головного інженера КБ «Південне» у 1969–
1997 рр.) зазначав, що «цілеспрямованість,
сумлінність, вміння розуміти технічну та
організаційну сутність питань, які виникали,
Рис. 2. Наказ головного
сприяли призначенню Конюхова на посаду
конструктора КБ «Південне»
провідного конструктора по ракеті Р-56» [1,
М.К. Янгель 28 травня 1963 р.
про призначення С.М. Конюхова с. 153], а Н.І. Урьєв (начальник проектного
виконуючим обов’язки провідного відділу по розробці засобів подолання ПРО у
конструктора по РН Р-56
КБ «Південне» у 1962–1991 рр.) доповнював:
«Провідним конструктором по цій ракеті був призначений тоді ще зовсім
«зелений» С.М. Конюхов, проте він сподобався Михайлу Кузьмичу своєї
потужною наполегливістю» [1, с. 161].
С.М. Конюхов мав приймати рішення з багатьох складних організаційних та
інженерних питань. Він готував і погоджував урядові документи, брав участь у
формуванні кооперації суміжних підприємств, готував тактико-технічні
завдання на розробку основних частин ракети-носія і ракетно-космічного
комплексу [1, с. 19].
Вченому необхідно було також вирішити
проблему доставки РН Р-56 на полігон в
Капустін Яр. Небувалу за габаритами ракету
можна було транспортувати на баржі по воді і
таким шляхом доставити по р. Волга в район
полігону,
доставка
залізницею
була
неможливою через габарити ракети (діаметр
корпусу становив 6,5 м, загальна довжина –
близько
80 м).
Завдяки
своїй
цілеспрямованості, ініціативності та рішучості
Рис. 3. Модель Р-56 (ліворуч)
С.М. Конюхов зміг знайти рішення цієї
на виставці до 10-річчя ОКБ-586 проблеми.
Н.І. Урьєв
згадує:
«До
прославленого генерала В.І. Вознюка – начальника полігону – з’явився молодий
енергійний Конюхов і так переконливо і яскраво змалював нову ракету, її
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колосальне значення для країни, що генерал, уважно його вислухавши, сказав:
«Доставляйте вашу ракету по Волзі, а від Волги ми її на руках донесемо» [1,
с. 161].
19 червня 1964 р. постановою уряду країни розробка РН Р-56 (8К68) була
припинена, а ОКБ-586 (рис. 3, 4) була доручена участь у створені злітнопосадкового модулю «Є» ракетно-космічного комплексу Н1-Л3 (для польотів на
Місяць), головним розробником якого було ОКБ-1 С.П. Корольова.
С.М. Конюхов на питання: «Про який з нереалізованих проектів Ви згадуєте
із сумом?» зазначив: «Мабуть, про Місячний. Він позбавив нас важкого носія, на
який були витрачені величезні сили і засоби … За проектом Корольова політ на
Місяць планувався одним запуском, а за нашим
проектом – двома, зі стикуванням модулів на
орбіті. Мені довелося захищати наш проект,
проте тоді ще ніхто не вірив, що можна
стикувати космічні апарати в невагомості, тому
вибрали проект Н-1, який, на жаль, так і не
довелося «довести до розуму». Нам же замість
ракети Р-56 доручили створення ракетного
Рис. 4. «Є» - модулі в цеху
блоку для посадки і зльоту з Місяця - блоку «Е»,
заводу 586
який був нами створений і випробуваний в космосі. На Місяць
він не полетів –
проект Н-1 був закритий після чотирьох аварійних пусків» [3, с. 27].
С.М. Конюхов здобув вітчизняне та світове наукове визнання - був
академіком НАН України (1992), Академії інженерних наук України (1991),
Міжнародної інженерної академії (1992), Аерокосмічної академії України (1993),
іноземним членом Академії космонавтики імені К.Е. Ціолковського (1994),
членом Нью-Йоркської академії (1996), академіком Міжнародної академії
астронавтики (1997) та її віце-президентом (2005–2011).
За успішну наукову, педагогічну, організаційну і громадську діяльність
Станіслав Миколайович отримав звання лауреата Державної премії СРСР (1977),
Героя України з врученням ордена Держави (2004), Заслуженого
машинобудівника України (1993), Державну премії України (2001), іменні
премії, ордени та медалі СРСР та України. В пам’ять про С.М. Конюхова
Міжнародна академія астронавтики та КБ «Південне» заснували ювілейну
іменну нагрудну медаль «80 років С.М. Конюхову», якою нагороджуються
фахівці та ветерани КБ «Південне», представники підприємств і організацій, які
співпрацювали зі С.М. Конюховим у науковій, виробничій та інших сферах.
Своїми науковими працями, що містять монографії, статті, звіти, ескізні
проекти, авторські свідоцтва та патенти, С.М. Конюхов здійснив значний внесок
у розвиток ракетно-космічної галузі України. Життєвий шлях і конструкторська
діяльність Станіслава Миколайовича є яскравим прикладом служіння науці у
галузі створення ракетно-космічної техніки.
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З ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ФІЗИКИ НТУ «ХПІ»: СТАНОВЛЕННЯ
Гапоченко С.Д.
НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
30 січня 1871 р. на зібранні Харківського міського товариства було
розглянуто питання будівництва технологічного інституту, а вже 16 квітня
1885 р. Харківський практичний технологічний інститут розпочав своє буття.
Серед перших будівель інституту був Фізичний корпус, у якому знаходилися:
Фізичний кабінет, дві Фізичні аудиторії, велика двоповерхова Фізична аудиторія
(рис. 1), механічна майстерня для виготовлення приладів, кімнати для дослідів і
квартири для співробітників, які працювали у цьому корпусі.
Поняття «кафедра» у сучасному розумінні
134 роки тому не існувало. У якості кафедри
виступав Фізичний кабінет. У 1885 р. для
викладання у інституті курсу фізики було
запрошено магістра фізики приват-доцента
Харківського
університету
Олександра
Костянтиновича Погорєлко. Фізика вивчалася
студентами першого і другого курсів.
Навчальними планами передбачалося 3
лекційних години у неділю, тобто курс фізики
було розраховано десь на 200 годин. До курсу
Рис. 1. Фізична аудиторія
фізики входили механіка, молекулярнокінетична теорія речовини і термодинаміка,
вчення про звук, рідини та тверді тіла. Контроль якості знання проводився на
чотирьох, так званих репетиціях, які проводились протягом року (репетиціїколоквіуми), і екзаменах у кінці кожного курсу. Вимоги до студентів були
високими, про що свідчить такий факт: у 1885 р. 85% на вступних екзаменах з
фізики отримали оцінки «відмінно» і «добре», а якісна успішність з фізики по
закінченню першого курсу склала тільки 21% (абс. 61%).
Зростала матеріальна база фізичного кабінету. Щороку різні прилади і
установки закуповувались за кордоном, замовлялись вітчизняним заводам,
виготовлялися у власній майстерні.
У 1889 р. Навчальний Комітет Інституту приймає рішення про розширення
курсу фізики і вводить до нього «Загальне вчення про електрику» та «Основи
теорії світла» без збільшення кількості годин. Крім того, було введено для
студентів третього курсу електротехніку (2 години у неділю) з практичними
заняттями (необов’язкові). Лекції з фізики і електротехніки «повинні були
супроводжуватися показом фізичних апаратів і демонстрацією значної кількості
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дослідів», тому проф. Погорєлко О.К. подає клопотання про призначення
Лаборанта при Фізичному кабінеті. Першим Лаборантом у 1891 р. став доктор
філософії Ерлангенського університету асистент Мюнхенського вищого
технічного училища Микола Петрович Клобуков. Поступово він починає читати
лекції з електрики і електротехніки. Згодом на кафедрі виділяється відділ,
присвячений електротехніці, його завідувачем стає М.П. Клобуков.
У 1891 р. при Фізичному кабінеті була утворена метеорологічна станція,
де ад’юнкт-професор Погорєлко О.К. постійно проводив метеоспостереження,
результати яких друкувалися в бюлетенях Головної Обсерваторії. На кафедрі
велась науково-дослідна робота. Область досліджень О.К. Погорєлко – обробка
матеріалів, М.П. Клобукова – електрохімія.
Значна увага приділялась методиці викладання фізики і електротехніки. У
1891 р. Погорєлко видав літографовані курси «з загальної Фізики, теорії
Електрики і Електротехніки».
Фізичний кабінет притягує дослідників із різних спеціальностей. Так, у
1892 р. доктор хімії І.К. Хрущов виконує спільно із студентами дослідження над
ультрафіолетовою частиною спектру. У 1893 р. при Фізичній Лабораторії для
виконання фотометричних і фотографічних робіт створюють фотокабінет.
У 1897 р. на третьому курсі вводяться лабораторні роботи із фізики
(необов’язкові). У зв’язку зі збільшенням контингенту студентів (300 студентів
на кожному курсі), а також з метою зробити роботу студентів у фізичній
лабораторії обов’язковою, у 1898 р. розпочинається будівництво прибудови до
Фізичного корпусу, яке закінчується у 1902 р. У 1900 р. призначається другий
викладач фізики, кандидат фізико-математичного факультету університету
Дмитро Андрійович Кутневич.
У 1900 р. О.К. Погорєлко і М.П. Клобуков «з вченою метою» були
направлені до Парижу на Всесвітню виставку, звідки привезли велику кількість
приладів для Фізичної лабораторії. У 1901 р. були відмінені колоквіуми на
першому курсі, але лабораторні роботи ще не були введені в обов’язкову
програму тому, що не була створена «відповідна обстановка для великої
кількості студентів». У 1902 р. ад’юнкт-професор О.К. Погорєлко вийшов у
відставку за вислугою років і у зв’язку із його вибранням Міським Головою м.
Харкова.
На посаду Професора Фізики було запрошено Екстраординарного
професора Новоросійського університету Миколу Дмитровича Пильчикова.
Роки, коли Фізичним Кабінетом і лабораторією завідував М.Д. Пильчиков (19021908 рр.), були найбільш яскравими і плідними роками у дореволюційний період.
Це був видатний вчений і блискучий лектор. Він збудував першу в місті
радіостанцію, де велись дослідження принципів радіозв’язку, зокрема створив
модель радіокерованого протимінного захисту для військових кораблів,
завершив роботу над проблемою захисту радіопередач від перехоплення.
М.Д. Пильчиков за п’ять років перетворив фізичну лабораторію інституту в одну
з найкраще обладнаних лабораторій, які існували у вищих навчальних закладах
того часу. За його клопотанням було призначено ще одного викладача –
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кандидата фізико-математичного факультету Варшавського університету Павла
Васильовича Шепелєва.
У 1904 р. при Фізичному кабінеті розпочинає свою багаторічну працю
Лаборантом кандидат Фізико-математичного факультету Олександр Маркович
Ільєв.
У 1909 році після трагічної загибелі М.Д. Пильчикова, його наступником
став П.В. Шепелєв. За роки його завідування (1909–1914 рр.) у Фізичній
лабораторії літографічними способом були видані підручники з Елементарної
фізики і електростатики, Методичні вказівки до лабораторних задач (Харків,
1908) (вперше), посібник «Вимірювальні прилади з фізики» (Харків, 1910), У
1912 р. Навчальний Комітет інституту розглянув питання по зміну «діючої
системи викладання». У службовій записці зазначалося, що утруднене і натужне
проходження студентами навчального процесу викликане надзвичайною
складністю, дуже великим об’ємом, відстороненістю і сухістю викладання
деяких предметів (у тому числі фізики), особливо вчення про електрику.
Була затверджена наступна програма з фізики: 1 курс: Вступ; Фізичні
виміри; Вчення про гази, рідини і тверді тіла; Вчення по теплоту і звук. 2 курс:
Вчення про світло, електрику, магнетизм і електричний струм.Практичні заняття
повинні були проводитися за такими правилами: 1. Основні прилади повинні
складати предмет першого знайомства. 2. Фізичний практикум визначається у 16
задач, причому студентам, які цікавляться предметом може бути надана будь-яка
кількість задач понад 3. Фізичний практикум поділявся на дві частини відповідно
до змісту курсів фізики першого і другого років. В якості основного було
рекомендовано «Курс фізики» проф. П.О. Зілова, який доповнювався лекційним
викладенням відповідно до встановленої програми.
Разом з методичною роботою активно розвивалась науково-дослідна
робота. У 1910 р. П.В. Шепелєв і Л.Г. Запорожець (ще один викладач фізики)
брали участь у роботі ХII Менделєєвського з’їзду з загальної і прикладної хімії і
фізики. На з’їзді працювали такі секції: 1. Загальна фізика. 2. Географія і
астрофізика. 3. Технічна фізика. Телеграфія без дроту. Аеродинаміка. 4. Методи
викладання фізики і хімії.
Роки з 1914 р. по 1916 р. були тяжкими для Фізичної лабораторії. Не було
ні одного штатного викладача, фізику в інституті викладали сумісники, частина
приміщень була зайнята іншими лабораторіями. Нагальною була потреба у
розбудові Фізичного корпусу. Проте війни, соціальні революції та окупація
надовго відклали вирішення цієї проблеми.
Джерела та література
1. Харьковский технологический институт. 1885–1916 гг. Список преподавателей.
Сердюк Е. Н. Государственный архив Харьковской области (ГАХО). Ф. Р-1682. Оп. 2. Д. 289.
2. Известия ХТИ Императора Александра ІІІ. 1905. Т. 1. 449 с.
3. Переписка о реформе высшего образования. ГАХО. Ф. Оп. 1. Д. 567.
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УКРАЇНОЗНАВЧИЙ НАПРЯМ У ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН
Горбань Т.Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Українознавчий напрям у діяльності Української (з 1921 р. –
Всеукраїнської) Академії наук, від періоду її організаційного становлення до
кінця 20-х рр. ХХ ст., належав до числа найбільш пріоритетних. Фундаторами
Академії наук на етапі її формування передбачалося навіть створення окремого
відділу українознавства, однак через дефіцит фінансування українознавчі
дослідження було вирішено зосередити головним чином в Історичнофілологічному (Першому) відділі УАН. Разом з тим українознавче спрямування
було притаманне також діяльності Соціально-економічного (Третього) відділу.
Зауважимо, що хоча Статут УАН і передбачав таку структуру Третього відділу,
яка охоплювала широке коло загальнотеоретичних проблем економіки і права,
його науково-дослідна робота спрямовувалася, особливо попервах, переважно на
соціологію, вивчення народного господарства України, історію українського
права [4, с. 13]. Тож небезпідставно з часом, у середині 20-х рр., навіть постало
питання про об’єднання двох названих відділів в один, хоча цей задум і не був
реалізований.
З-поміж кафедр Соціально-економічного відділу українознавчий напрям
мали насамперед кафедри історії західноруського та українського права,
звичаєвого права України, пріоритетом у діяльності яких була підготовка
фундаментальних досліджень історико-теоретичного характеру, а також кафедра
господарської географії та народного господарства України. Серед них чільне
місце відводилося кафедрі господарської географії та народного господарства
України, оскільки, як зазначалося ще в 1918 р. Комісією для вироблення
законопроекту про заснування Української Академії наук у Києві, «якраз тут
загальна господарська теорія повинна найти собі пристосування до практичних
вимог господарського життя України» [1, c. ХХХІІ]. На тих же концептуальних
засадах був створений Інститут для вивчення економічної кон’юнктури та
народного господарства України, а також Демографічний інститут. Їхня
структура була орієнтована як на наукове дослідження економічного і
соціального життя Україні в контексті світових соціально-економічних процесів,
так і на першочергове вирішення тих питань, які диктувалися практичними
народногосподарськими потребами.
Щоправда, вже на початку 20-х рр. структура Соціально-економічного
відділу зазнає змін. У 1921 р. припинив існування Інститут для вивчення
економічної кон’юнктури та народного господарства України – попри те, що
початок його дослідницької роботи над історією народного господарства
України мав багатообіцяючий характер, зокрема, під керівництвом директора
Інституту акад. К. Воблого було підготовлено ряд праць з історії земельних
відносин та історії цукрової промисловості в Україні [4, с. 16–17]. Після закриття
Інституту розпочату ним роботу продовжила комісія для вивчення народного
господарства, метою якої стало дослідження розвитку продуктивних сил
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України, її місця і ролі в світовому господарстві, особливостей переходу України
до нового аграрного ладу, а також наукове обґрунтування перспективних планів
розвитку української економіки.
Одним із провідних структурних підрозділів Соціально-економічного
відділу, утвореним в результаті намагання поставити проблему вивчення
населення України на науковий ґрунт, був Демографічний інститут під
керівництвом акад. М. Птухи. Розпочавши свою наукову діяльність (яка
характеризувалася високим рівнем науково-практичної результативності) з
вивчення антропологічних особливостей населення Києва та Київського повіту,
статистики шлюбів і смертності в регіоні, інститут надалі перейшов до збирання
і наукового опрацювання історичних відомостей щодо народонаселення України
в цілому та його особливостей у різні історичні періоди. Також на початку
20-х рр. було закладено основи наукової роботи зі складання таблиць смертності
в Україні, дослідження природного руху населення, опрацьовувався інший
різноманітний статистичний матеріал [3, с. 7–8].
Особливе значення з погляду українознавчих досліджень мала діяльність
кафедри історії західноруського та українського права і створених при ній
комісій. На відміну від традиційного погляду на українське право через призму
загальноросійського, наукові інтереси кафедри полягали насамперед у вивченні
тих правничих аспектів, які мали свої національні особливості і являли
самостійний інтерес для правника, історика, соціолога. Увага вчених
спрямовувалася на малодосліджені проблеми права Слобожанщини і Запоріжжя,
вивчення матеріалів з магдебурзького права в Право- і Лівобережній Україні,
теорію та історію Литовського статуту.
Археографічний напрям роботи кафедри, тобто видання пам’яток
законодавства і юридичних актів України, було першочерговою умовою дійсно
наукової розробки малодослідженої історії західноруського права і майже не
дослідженої – українського права. Тому комісія для виучування західноруського
та українського права, згідно з основним напрямом своєї роботи – науковим
студіюванням питань законодавства, суду й управління в західній і східній
Україні – насамперед розпочала видання основних пам’яток законодавства
північно- і південно-західного краю і, зокрема, Литовського статуту.
Недослідженість власне українського права, яке діяло на Лівобережжі,
малочисельність виданих джерел до його історії спонукали приступити до
збирання і вивчення матеріалів щодо діяльності вищих державних
адміністративних і судових установ Лівобережжя, зокрема, організації
державних установ Гетьманщини, Генерального суду та ін. [4, с. 15–16]. Проте
не всі проекти комісії були реалізовані. Серед таких, що не побачили світ –
словник історії українського права, багатотомний корпус пам’яток українського
права, курс історії українського права та інші, не говорячи вже про ті праці, які
дійшли до стадії друку, але були знищені з ідейно-політичних міркувань.
Широке коло наукових проблем ставилося перед кафедрою звичаєвого
права України. Завданням кафедри була розробка «юридичного фольклору» в
його існуючих на той час формах та, насамперед, в історичному контексті.
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Організація наукової праці в цьому напрямі покладалася також на постійну
комісію для виучування звичаєвого права України.
Значний інтерес науковців до українського звичаєвого права, очевидно,
пояснювався особливостями політико-правового життя в Україні упродовж
попередніх століть. Оскільки в період після 1654 р., коли Україна ще тривалий
час зберігала автономію правового укладу, кодифікація українського права не
була проведена, протягом майже 150 років залишалися в силі «малоросійські
права», що являли собою переважно систематизовані записи найважливіших
правових звичаїв. До звичаїв зверталися і тоді, коли зустрічалися прогалини в
писаному праві. Таким чином, роль звичаїв, піднесених на рівень звичаєвого
права, була досить великою. Варто враховувати і те, що значна частина
науковців-юристів, особливо з числа прихильників «історичної школи права», в
своїх уявленнях про майбутню правову систему України схилялися до
звичаєвого права, в якому вони бачили «дійсно народне право».
Дослідження звичаєвого права України велося в трьох основних напрямах:
вивчення матеріалів живого звичаєвого права; опрацювання архівних та інших
законодавчих матеріалів, в яких відбилися давні та існуючі норми звичаєвого
права, і дослідження їхнього впливу на тогочасне законодавство; дослідження,
за допомогою порівняльного методу, історичного розвитку звичаєвого права у
взаємозв’язку з історичним розвитком правових понять [2, с. 135].
Нове спрямування у роботі кафедри і комісії звичаєвого права
сформувалося після того, як їх очолив акад. О. Малиновський. Звичаєве право
стало розглядатися в тісному поєднанні з тогочасними нормами місцевого
самоврядування, посилилися акценти на дослідження впливу звичаїв правового
характеру на правові стосунки в перші післяреволюційні роки. В руслі концепції
«революційного звичаєвого права» О. Малиновського законодавчі акти
радянської влади перших років її існування розглядалися як інше, класово
орієнтоване формулювання і затвердження звичаєвого права, що відображало
прагнення спрямувати роботу на дослідження нової правової ситуації, яка
склалася після утвердження радянської влади.
Українознавчий напрям у діяльності Соціально-економічного відділу
ВУАН з часом усе більше викликав невдоволення партійно-державних
функціонерів від Наркомату освіти. Особливо різко розходилося з їхнім
баченням завдань Відділу обґрунтування українськими науковцями концепції
самостійності українського права. Комісія НКО, яка у 1928 р. перевіряла
діяльність Академії наук, надала висновок, у якому говорилося, що Соціальноекономічний відділ «характеризується загальною недорозвиненістю». Одним із
основних недоліків у його роботі, на думку членів комісії, було те, що головна
увага приділялася вивченню історії «старого» права, в той час як «сучасне
радянське право… майже не вивчається» [5, арк. 17 зв.]. Як відомо, з кінця
20-х рр. влада приступила до активного виправлення цієї «помилки» силовими
методами: українознавчі дослідження згорталися, а науковці, які їх здійснювали,
зазнавали репресій та фізичного винищення.
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ЖИТТЄВИЙ УКЛАД ХЛІБОРОБА У ТРАНЗИТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Гордієнко М.Г.
Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)
Від прадавніх часів і донині аграрний сектор був і залишається ключовим
сегментом буття людської цивілізації. В умовах тотального наступу
інформаційних технологій, бурхливого розвитку віртуальних комунікацій
звужується простір існування людей в традиційних умовах природного стану.
Чим інтенсивніше розвивається технічний прогрес, активізується поширення
всесвітньої мережі Інтернет, прискорюється урбанізація, тим більше зростає
попит людей на природне середовище життя. Безпосередня і системна
комунікація людини з природою відбувається у сільському ареалі. Наразі
радикально переосмислюється життєвий уклад хлібороба, система його
цінностей та світоглядних пріоритетів. У цивілізованому світі фактично зникає
демаркаційна лінія розмежування між соціальним престижем міста й
маргінальним статусом села. Особливо актуальним аграрний сегмент був і
залишається в ієрархії політичної структури українського суспільства. Маючи
великі простори родючих ґрунтів, сприятливий клімат й господарські навики
громадян, наша держава може бути політично успішною і економічно
розвинутою країною на теренах європейського простору. Але аморфність й
делитантизм вітчизняної псевдоеліти, споживацькі інстинкти влади,
перетворили аграрну сферу в соціальний придаток наживи клановоолігархічних угрупувань, а українську державу на середньовічного васала
чужих геополітичних інтересів.
Упродовж віків онтологічна сутність українців як окремого етносу, його
ментальність і духовно-культурні традиції формуються хліборобським способом
життя, обробкою землі, вирощуванням худоби, збиранням урожаю тощо.
Хліборобство обумовлює такі консервативні імперативи, як усталеність і
стабільність існування спільноти, відтворюваність її життєдіяльності,
повторюваність й передбачуваність занять, креативне мислення, альтруїзм і
шляхетність, домінування морально-етичних норм поведінки. Окрім цього,
повсякденна і тяжка праця на землі людини-хлібороба визначає її домінантні
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риси характеру: сумління, щирість, доброзичливість, поміркованість, честь і
гідність.
З феноменом хліборобства пов’язані концептуальні віхи розвитку
української спільноти. Попри шалені темпи технологічного розвитку, Україна
була й надалі залишатиметься аграрною державою. Це нам випала така Божа
візія – годувати себе і забезпечувати продовольством світ. У селянстві
зосереджено хліборобський дух наших славних предків. На цьому акцентує
увагу у своїй консервативній доктрині В. Липинський. Він переконаний, що
єдиним класом, який може мати в Україні потрібні для об’єднання та організації
цілої нації силу й авторитет, – є найпотужніший з усіх українських класів – клас
хліборобський. Вчений стверджує: «Хлібороб – це земля. Отчизною,
Батьківщиною хлібороба єсть його земля, а його нацією – народ, що ту землю
заселяє. «Націоналізм» хлібороба зветься патріотизмом. Це «націоналізм» того
колишнього «Римського Поля», що не має нічого спільного ані з націоналізмом
«егоїзму» й «інтересу» екстериторіальних націоналістичних міщанських спілок,
ані з націоналізмом кочовничої орди, для якої народом є кочуюча з місця на
місце, або розпорошена серед чужих громада. Нація й земля в поняттю
хлібороба, це синоніми. Тому то наприклад, Німець – хлібороб, що осідає на
землі, заселеній народом польським, тим самим мусить стати Поляком. Поляк
хлібороб, що осідає на землі заселеній народом українським, тим самим мусить
стати Українцем і навпаки: Українець; що осідає на землі, заселеній народом
польським, мусить стати Поляком. Таким був споконвіку спосіб міжнародного
думання хлібороба. Так повстали всі держави й нації хліборобські, у яких
провідна – завше наносна – верства зливалася з місцевим народом в одну
державну, а потім і національну цілість під впливом власне такого, а не іншого
способу думання. І всіляке відступлення від цього способу думання мстилося й
мститися буде упадком верстви й ідеології хліборобської» [1, с. 17]. Парадокс
ситуації полягає в тому, що як і за часів Липинського, так і нині Україна є
найбільшою хліборобською країною в Європі, а правлять нею нехліборобська
кримінальна олігархія. Цей атавізм гальмує державотворчі процеси і потребує
негайного вирішення.
Отже, теоретик українського консерватизму прагнув оперти українську
державність на верстві заможних селян – хліборобах. Вони найбільше з усіх
класів зацікавлені в існуванні суверенної держави, яка захистить їхню землю та
власність. І тому не випадково саме проти хліборобів був спрямований терор
радянської імперії. Використовуючи найпідступніші і суто варварські засоби –
насильницьке «розкуркулення», депортації, штучно створені голодомори –
комуністи намагалися викорчувати коріння українського етносу, фізично та
духовно знищуючи нашого селянина – головного носія національної
державності та власних традицій. За період радянської диктатури практично
був втрачений традиційний селянин-хлібороб, що знав від минулих і охороняв
для майбутніх поколінь усі тонкощі свого ремесла, був соціальним підґрунтям
національної держави. До сих пір цей вакуум не заповнений і тому держава
перебуває у системній кризі.
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Селянський уклад життя несумісний з інертністю, а постійно стимулює
фізичну активність й розумову креативність. Аграрна сфера відіграє життєво
важливу функцію у соціумі – забезпечує його джерелами харчування і
добробуту. Працюючи на землі, засіваючи ниви, збираючи врожай, доглядаючи
худобу людина не тільки відновлює свої фізичні й душевні сили, а й умиротворяє
почуття, виховує доброзичливе відношення до природного середовища, що
має велике значення в техногенному світі. У цьому контексті слушною є
думка про те, що «люди завжди дивилися на села… як на ресурс, подібний до
родовища з невичерпним запасом важливої сировини. Тепер же настав час
патронувати село, сприймаючи його як частину своєї культури, локального
простору мирного співіснування природи і людини. Так вже роблять британці,
французи, по суті, такі ж етноси, що вийшли із сіл, як і український. І в них були
часи, коли на вимоги оточувати поля живоплотами з ягідних кущів селяни
крутили пальцем біля скроні. Але переконавшись, що фазани знищують
колорадського жука краще, ніж хімікати, а вирощена без пестицидів картопля
продається краще і дорожче, змінили свої погляди. Є й інша мотивація. Ми не
зможемо зробити свої міста зеленими, поки не стане зеленим село. Адже в ньому
створюється біологічна різноманітність і технології примноження і збереження
флори та фауни… Ми схильні тужити біля покинутих хат, транслювати біди села
і співчувати відірваним від цивілізації людям. Не знаю достеменно, скільки
триває відспівування села, але воно дуже затяглося через наш консерватизм і
страх змін там, де ніколи нічого не змінювалося, окрім начальства» [3, с. 15].
Поки у нас при владі не було політичної сили, яка не красномовною риторикою,
а реальними справами прагнула відродження села. Не потребує зайвої
аргументації той факт, що без участі хліборобської потуги ніякі реформи не
зроблять державу заможною.
Аграрна сфера може бути продуктивною лише за умови ефективної
політики держави. Інститут держави має неухильно дбати про створення
належних умов життя селян, починаючи від інфраструктури і закінчуючи
вирішенням питань земельної власності й соціального захисту людей. Політика
преференцій селу – давно на часі у новітній Україні. Поки український
селянин в умовах аграрної вакханалії керується лише архетипами свідомості та
надіється на Божу милість, яка допоможе зібрати добрий урожай. Однак
сучасний селянин – це не лише носій національних традицій та релігійного етосу.
Не володіючи знаннями і професійною підготовкою, селяни показують скромні
результати своєї діяльності. Ефективна праця на землі потребує залучення
новітніх технологій, сучасної техніки, якісного менеджменту. При цьому завжди
слід пам’ятати, що сільськогосподарська діяльність завжди відбувається у
безпосередній взаємодії із природою. Провідний принцип комунікації людини і
природи виражається тезою – не нашкодь. Людина мусить пам’ятати, що її
техногенний влив на природу має принести не тільки результат для себе, але і
залишити живою екосистему, не суперечити ритмам і закономірностям природи.
Спосіб мислення сучасного хлібороба має формуватися не у вузькій
площині технократизму і споживацьких інстинктів, а орієнтуватися на
перспективу життя після себе. Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гасет мав рацію,
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стверджуючи, що «наша раса не здобулася здолати селянської вдачі, є
прокляттям для Іспанії. Але те, що ми, створивши фантасмагорію
псевдосучасних міст, вдаємо з себе нормальну націю, – набагато гірше. Будь-яка
глибока реформа нашого колективного організму неможлива без визнання того
факту. Що ми є народом felah, селянська людність. Тому нам слід повернутися
думкою до землі й лісу, щоб заново дослідити його організацію» [2, с. 195]. Так
само й доля українців – назавжди буде поєднана з хліборобським духом. Світ
села і візія хліборобства – це життєве коріння українського етносу. Його
потрібно адаптувати до нових умов транзитного суспільства таким чином, щоб
не порушити генетичного коду нації, автентичності буття народу.
Щоб зберегти свою ідентичність сучасне українське суспільство не може
ігнорувати хліборобський етос, а прагнути наповнювати його новими сенсами.
Український селянин має бути затребуваний суспільством як продуцент
його життєдіяльності. Хоча біфуркації соціального транзиту, в якому перебуває
постмайданна Україна, всіляко відмежовують людей від землі, перетворюють
громадян в аморфну масу населення, а не повноправних суб’єктів
господарювання. В умовах соціальної поляризації важко створити легітимне
поле для відродження хліборобського класу, який спроможний чути вічність
існування живого. Мабуть, аграрна політика України приречена на
маргінальність до тих пір, поки не буде усунено монополію влади олігархічнокорумпованого режиму.
Узагальнюючи попередні роздуми зазначимо, що наше бачення
органічного оновлення українського суспільства і подолання його системної
кризи напряму корелює із алгоритмом відродження хліборобської верстви. Вона
на генетичному рівні є носієм духовних архетипів народу і спроможна
генерувати пасіонарну енергію державотворення. Адже культивуючи ресурс
землі, наші предки завжди – і в мирний час, і в критичні періоди соціальних
біфуркацій – шукали допомоги, порятунку, підтримки, духовної енергії із
власних джерел. Не злічити тих мужніх лицарів духу, які в історичному
минулому і зараз віддають своє життя для захисту національних інтересів
держави та її територіальної цілісності. Доки живий пасіонарний дух
хліборобського етосу, доти українську державу не буде підкорено ніким.
Цивілізований і демократичний суспільний устрій можна утвердити лише
спираючись на власну історичну й духовну спадщину і на могутній потенціал
селянсько-хліборобської верстви.
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З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКИХ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У ГАЛУЗІ ФОТОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШТУЧНИХ
СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ
Грушицька І.Б.
Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)
У період глобалізації й посилення інтеграційних процесів в Україні
особливої актуальності набуває вивчення історичного досвіду міжнародного
співробітництва у галузі науки й техніки. Метою доповіді є висвітлення
маловідомих фактів з історії наукових зв’язків і міжнародної співпраці
астрономів Одеського та Каїрського (Єгипет) університетів у галузі
фотометричних спостережень штучних супутників Землі (ШСЗ) наприкінці 60-х
– початку 70-х рр. ХХ ст.
Астрономічна обсерваторія Одеського університету (далі ОАО) відіграла
провідну роль у розгортанні фотометричних досліджень ШСЗ в Україні.
Співробітники ОАО під керівництвом В.П. Цесевича вперше у світі здійснили
фотометричні дослідження ШСЗ та розробили методику їх спостережень [5]. У
червні 1958 р. ОАО очолила роботу з фотометрії ШСЗ у Радянському Союзі [11,
арк. 5, 24]. Тривалий час за дорученням Астрономічної ради СРСР
координатором робіт з фотометричних досліджень ШСЗ у СРСР та
соціалістичних державах, як однієї з форм багатостороннього міждержавного
співробітництва в галузі дослідження космосу, був представник наукової школи
професора В.П. Цесевича – В.М. Григоревський. Ця робота мала статус
секретності в СРСР, що обмежувало можливість відкритого обговорення
результатів та обумовило невелику кількість публікацій та вкрай стислу
інформацію стосовно міжнародної науково-організаційної діяльності
В.М. Григоревського [8, с. 348; 10].
1967 р. на щорічній науковій нараді представників соціалістичних країн з
питань ШСЗ В.М. Григоревський під час доповіді про основні результати роботи
за програмою СПІН (спільних фотометричних спостережень на мережі станцій
ШСЗ), координатором якої він був від 1965 р., висловив думку щодо розширення
спостережень за вказаною програмою, а також за програмою INTEROBS (базисні
візуальні спостереження ШСЗ для вивчення короткочасних змін щільності
атмосфери) [9], на зимову пору року. Вчений також зауважив, що з цієї точки
зору наміри й бажання, висловлені Хелуанською обсерваторією (Об’єднана
Арабська Республіка – офіційна назва Єгипту до 1971 р.) приєднатися до
програми SPIN виглядають дуже перспективними, оскільки погодні умови в ОАР
дозволяють проводити спостереження практично цілий рік [4, р. 36]. Хелуанська
обсерваторія була споруджена 1903 р. на вапняковому плато в 25 км від Каїра.
Ця місцевість характеризувалася великою кількістю сонячних днів, безхмарних
ночей і високою прозорістю атмосфери. 1965 р. в Хелуані були встановлені
невеликі астрономічні лінзові телескопи для візуального та фотографічного
спостереження за ШСЗ [6]. У січні 1966 р. в Каїрі було підписано угоду між
Академією наук СРСР і Вищою Радою з наукових досліджень ОАР про
організацію в Хелуанській обсерваторії постійної станції фотографічних
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спостережень космічних об’єктів. Передбачалось, що спостереження космічних
об’єктів будуть проводитися радянськими й арабськими фахівцями за
узгодженими програмами. За домовленістю сторін до проведення спостережень
могли допускатися також співробітники наукових установ інших держав [2, с. 6].
Зі статті професора В.Г. Каретнікова у біографічному словнику
«Професори Одеського (Новоросійського) університету», у якій використано
матеріали дружини В.М. Григоревського В.О. Воробйової, ми дізнаємось, що
В.М. Григоревський на запрошення єгипетської сторони двічі виїжджав до цієї
країни, читав лекції в Каїрському університеті, керував працею двох арабських
аспірантів [8, с. 348]. З річного звіту про науково-дослідну роботу ОАО за 1972 р.
стало відомо, що цими аспірантами були Баліх Бішара Бахюс (Baghos B. B.) і
Махер Якуп Товадровс (Towadrous M. J.). У межах міжнародної програми СПІН
арабські аспіранти спостерігали супутники I965-II-4, 1965-53-2, I963-53-I з
метою вивчення впливу сонячного спалаху на загальний характер гальмування
обертання ШСЗ і орбітального гальмування [12]. Б.Б. Бахюс і М.Я. Товадровс
1972 р. захистили дисертації з теми про використання фотометричних
спостережень ШСЗ під керівництвом В.М. Григоревського та висловили
прохання на адресу вченого продовжити керівництво їх роботою для написання
докторської дисертації [3, арк. 39]. У тому ж 1972 р. вийшли з друку два
Бюлетеня Хелуанської обсерваторії, що містили спільні роботи
В.М. Григоревського й арабських астрономів, виконані під час перебування
вченого в Єгипті 1969 р. [3, арк. 39].
Із спогадів заступника Голови Астрономічної Ради АН СРСР
А.Г. Масевич, опублікованих 2017 р., відомо, що після захисту дисертації Махер
Якуп Товадрос повернувся до Єгипту. Недалеко від Каїра з його допомогою було
організовано станцію, оснащену надісланою з Радянського Союзу апаратурою.
М. Я. Товадроса було призначено начальником станції. Радянські спостерігачі
направлялися на станцію терміном на рік або два, залежно від їхнього досвіду.
Зазвичай було два спостерігачі. Один – від астрономічних обсерваторій
Радянського Союзу, а другий – від Топографічного управління Міністерства
оборони СРСР, як правило, на більш короткий термін, для навчання. Станція
забезпечувалася апаратурою, фотографічними матеріалами, навчальними
посібниками, бібліотекою, словниками та додатковим інструментом для
проведення популяризаторської роботи серед місцевого населення. Для
спостережень використовувалася апаратура обсерваторії Єгипту. Станція брала
активну участь у низці міжнародних проектів по лінії COSPAR (Комітету з
дослідження космічного простору) і Міжнародної геодезичної асоціації [7, с. 64].
У подальшому обидва дослідники працювали в галузі дослідження ШСЗ [1].
Отже, діяльність В.М. Григоревського, як координатора фотометричних
досліджень ШСЗ у СРСР і соціалістичних державах наприкінці 60-х – початку
70-х рр. ХХ ст., сприяла розширенню міжнародної співпраці Одеського
університету й відіграла істотну роль у становленні фотометричних досліджень
ШСЗ в Єгипті та розвитку українсько-єгипетського міжнародного
співробітництва в галузі астрономії задовго до проголошення незалежності
України.
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ЖІНКИ-МАТЕМАТИКИ УКРАЇНИ
Даль Н.В.
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
(м. Ірпінь Київської області)
«Наука захоплює нас тільки тоді, коли,
зацікавившись життям великих дослідників,
ми починаємо стежити за історією їх відкриттів»
Д. Максвелл

Математика – галузь невтомного пошуку і важкої до самозабуття праці.
Іноді на доведення однієї теореми потрібні роки. Праця вченого-математика
подібна до праці поета: як і в поезії, у математиці діють досить складні механізми
пошуку і філігранне оформлення знайденого результату. У кожному періоді
історії математики були свої видатні постаті вчених, у яких були різні долі. Одні
зажили слави і безсмертя ще за життя, іншим судилося пройти складні шляхи і
розділити трагічну долю свого народу. Багато визначних математиків стали
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зразками щирої відданості науці, патріотами свого народу. Щедра талантами
українська земля подарувала людству не тільки чудових співаків, композиторів,
письменників, а й визначних математиків.
Клавдія Яківна Латишева народилася 14 березня 1897 р. у Києві, де й
протікало все її подальше життя, середню освіту здобула в Другій жіночій
гімназії (1916), закінчила жіночі вищі педагогічні курси (фізико-математичний
відділ, 1921), стала першою в Україні жінкою, яка захистила дисертацію на
ступінь кандидата фізико-математичних наук («Наближене розв’язування за
допомогою способу моментів лінійних, диференціальних рівнянь, що мають
особливості в коефіцієнтах», 1936), а 1952 р. стала доктором наук . Науковий
доробок К.Я. Латишевої – понад чотири десятки праць, серед яких і метод
Фробеніуса-Латишевої для розв’язування систем диференціальних рівнянь з
частинними похідними, і спільна з Михайлом Кравчуком доповідь (1936,
Інститут математики) для союзної АН, і список літератури до його монографії
«Застосування способу моментів до розв’язування лінійних диференціальних та
інтегральних рівнянь» (1932–1935), удостоєний письмової подяки автора. За
сумлінну багаторічну роботу Клавдія Латишева нагороджена найвищим тоді
орденом Леніна (1954), а також медаллю «За доблесний труд у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» Померла Клавдія Латишева 11 травня 1956 р.
Галина Миколаївна Сита народилася 29 січня 1940 р. в м. Харкові. Батько її
– вчений-хімік, лауреат Ленінської премії (1962), мав винаходи з проблем
використання вибухів у народному господарстві. Закінчивши механікоматематичний факультет Київського університету (1962), вона успішно
займалася в Інституті математики Академії наук України граничними теоремами
теорії випадкових процесів та асимптотичними оцінками мір у функціональних
просторах: стала кандидатом фізико-математичних наук (1965), опублікувала
25 праць (про граничний розподіл функціоналів від послідовності сум
незалежних випадкових величин. Галина Миколаївна захопилась священною
справою повернення Україні забутих нею імен власних математиків світового
рівня. Спочатку було впорядкування могил Георгія Вороного (с. Журавка на
Чернігівщині, 1982, гранітний обеліск) й Михайла Остроградського (с. Хорішки
на Полтавщині, гранітний знак з його барельєфом, 1985, скульптор В. Білоус,
архітектори В. Квас і Є. Ширай), а далі увіковічення їхньої світлої пам’яті,
започаткування музеїв, спорудження пам’ятників, створення фільмів, випуск
грошових і поштових знаків, організація міжнародних наукових конференцій,
видання книжок, де вона – не тільки співредактор, а й автор архівних досліджень:
1723–1788 рр. І хоч з переліченого не все, як сама скромно зауважує, зроблено
нею особисто, але її одержимість тут незаперечна. Так, у 2001 р. Кабінет
Міністрів України саме Галину Ситу затвердив секретарем Організаційного
комітету по відзначенню 200-ліття Михайла Остроградського, а її перу належать
понад півсотні праць з історії математики.
Математик, педагог, учасниця українського руху опору Ніна Опанасівна
Вірченко народилися 5 травня 1930 р. у с. Завадівка Корсунь-Шевченківського
р-ну Черкаської обл. Батько – колишній офіцер армії УНР – навчав дочку бути
сміливою, в усьому бути першою, мати – фельдшер-акушерка. Вони знали
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напам’ять чи не всього «Кобзаря». У січні 1937 р. сім’я з Шевченкового краю
перебралася на Житомирщину, у містечко Червоне, де жила до червня 1945 р.
Ніні щастило на талановитих, національно свідомих учителів. Під час німецької
окупації вчителька починала уроки з молитви та гімну України. Уже в
підлітковому віці Ніна мала гасло життя «Моя любов – Україна і Математика».
Придумала собі псевдонім УЖМА: Українка – Жінка – Математик – Астроном».,
У 1946 р. стала студенткою мех-мат факультету Київського університету. Ніна
жила в кімнаті гуртожитку на 19 дівчат, де «порядкували» щури та блощиці. Та
на це не зважала: «Із перших студентських літ найбільше пам’ятаю: радість,
невимовну, неймовірну насолоду від занять Математикою і нестерпне почуття
голоду! Це ж був голодний в Україні 1947-й рік! На лекціях формули
змішувалися перед очима зі шматочками хліба». Відвідувала гурток ракето
техніки та аеродинаміки (одна серед 29 хлопців), здійснила 10 стрибків з
парашутом, розробляла власні проекти вдосконалення польотів. А тим часом
вела відверті розмови з колегами на теми історії України, про боротьбу УПА за
незалежність. Писала і розповсюджувала рукописні листівки. А найближча
подруга Діна Решетько півтора року писала на неї доноси в НКВС. 28.06.1948 р.
Н.О. Вірченко була заарештована, звинувачена у «політичній змові, заколоті,
який таємно готувався». На допитах трималася гідно. 11.12.1948р. засуджена
ОСО («Особым совещанием») на 10 років ув’язнення за ст.ст. 54-1а, 54-11 КК
УРСР (антирадянська агітація, організація, дослівно у вироку: «за участь в
«українсько-націоналістичній банді»). Покарання відбувала у спецтаборах
«Озерлагу» (Тайшет, Східний Сибір). Її номер – Р-840. Працювала на лісоповалі,
у кам’яному кар’єрі, на будівництві Братської ГЕС. Деякий час каралася разом з
Іриною СЕНИК, з ігуменею Йосифою (Олена Вітер), Оксаною МЕШКО (1950),
з математиками Уляною Кравченко і Тізуко Накаяма, японкою. Проводила усні
уроки з математики для ув΄язених, пишучи паличкою на піску чи на снігу. Склала
10 заповідей для української жінки-політв’язня. Хворіла на туберкульоз, у неї
ослаб зір. 30.01.1954 р. звільнена як така, що була засуджена малолітньою.
Щорічно, починаючи з 1992 р., Ніна Опанасівна організовує міжнародні
математичні конференції пам’яті М. Кравчука, зібрала і видала його вцілілі
праці, домоглася відкриття пам’ятника (2003 р.) та найменування вулиці в Києві,
упорядкувала та видала три його книги (2000–2004 рр.), разом з режисером
Олександром Рябокрисом створила документальний фільм «Голгофа академіка
Кравчука» (2004). Про неї ж саму О. Рябокрис 2006 р. зняв фільм«УЖМА». Ще
1965 р. Ніна натрапила в науковій літературі на ім’я видатного математика
Михайла Кравчука, Сергія Корольова та Архипа Люльки. З’ясувала, що
М. Кравчук у 1938 р. був репресований і загинув на Колимі 1942 р. Ця
непересічна жінка є членом десятка зарубіжних математичних товариств,
володаркою престижних нагород – відзнака Ярослава Мудрого (1999, 2005),
медалі «Будівничий України» (2001), Андрія Первозванного (2005), знаки
«Петро Могила» (2007), «Викладач-дослідник» (2008), Leading Scientist of the
World-2010 (Cambridge), медаль Святого Володимира (2010). З 1990 р.
Н.О. Вірченко – професор Національного технічного університету «Київський
політехнічний інститут». Її зацікавлення – теорія диференціальних та
318

інтегральних рівнянь, спеціальних функцій та інтегральних перетворень,
застосування їх до задач прикладної математики й механіки. В її доробку – понад
350 наукових і науково-методичних праць, серед них 22 книги, деякі з яких
виходили й іноземними мовами. Н.О. Вірченко – доктор фізико-математичних
наук, професор кафедри вищої математики Національного технічного
університету «КПІ», академік-секретар відділення математики АН Вищої школи
України, віце-президент АН ВШ (1998), член НТШ, лауреат І премії НТУУ
«КПІ» (1998), заслужений викладач НТУУ «КПІ» (1999), заслужений працівник
освіти України (2006), голова Науково-методичної ради Всеукраїнського
товариства політв’язнів і репресованих (1995–2005). Реабілітована 1991 р.
Отже, наукова діяльність, досягнення в галузі математики багатьох
українських жінок-науковців є свідченням того, що вся їх діяльність – це
життєвий подвиг.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
СТОСОВНО СЕЛЯНСТВА ЗА ЧАСІВ ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ»
у 50-60-х роках ХХ ст.
Демиденко Н.М.
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
(м. Суми)
Першим, хто розпочав вирішувати соціальні проблеми сільського
населення, став М. Хрущов, котрий був лідером СРСР у 1953–1964 рр. Вже у
вересні 1953 р. пленум ЦК КПРС затвердив постанову «Про заходи подальшого
розвитку сільського господарства», який дав поштовх для реформування
сільського господарства. Підтвердженням великої уваги керівництва держави
щодо питань розвитку аграрного сектору є той факт, що впродовж 1953–1964 рр.
відбулося аж чотирнадцять пленумів, присвячених нагальним питанням
розвитку сільського господарства в державі.
Необхідно зазначити, що втілення запропонованих Хрущовим реформ із
самого початку натикалися на чималий супротив його оточення.
Підтвердженням того є спогади сина, який був з усієї родини найближчим до
М. Хрущова і з котрим керівник держави часто ділився своїми роздумами. У
своїй книзі «Пенсіонер союзного значення» Сергій Хрущов, відомий учений,
аналітик характеризує діяльність батька на посаді Першого секретаря ЦК КПРС:
«Кожний його новий крок не тільки натикався на приховану опозицію з боку
колег-ідеологів і вчених-економістів… Всі нові методи управління вони
називали «прямим шляхом до реставрації капіталізму»… [1, с. 16–17].
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Одним із важливих етапів реформування аграрного сектору було утворення
раднаргоспів. У самій суті цього кроку було багато позитивних сторін, адже
розширювалися можливості запровадження госпрозрахунку, більш раціонально
стали використовуватись місцеві ресурси. Підпорядкування підприємств
республіці, а не центральним союзним органам значно розширювало економічну
самостійність України. Але, на жаль, через ліквідацію ряду міністерств, це
питання не було достатньо підготовлене, здійснене без широкого аналізу
ситуації. У 1956–1957 рр. було проведено укрупнення районів. Їх кількість
зменшилась на третину. На перших порах дещо зменшився адміністративноуправлінський апарат.
До сільської місцевості почали надходити гроші. За перші п’ять років
перебування при владі М. Хрущова і до 1958 р. включно, в українському селі
використали вдвоє більше коштів, ніж за попередні роки радянської влади разом
узяті [2, 10]. Крім цього було вжито багато заходів, що привели до поступового
покращення життя колгоспного селянства, зокрема, збільшилися державні
заготівельні ціни на зерно і продукцію тваринництва, які протягом багатьох
десятиліть залишались незмінними. Так, всього за шість років (1952–1958)
закупівельні ціни на продукти тваринництва збільшились у 5,5 разів, на зерно –
у 7, на картоплю – у 8 разів.
Бурхлива діяльність М. Хрущова, який вважав себе компетентним у
питаннях сільського господарства, найбільше була зосереджена на питаннях
села. До хрущовської епохи селяни, по суті, мали статус, наближений до
кріпаків. Підтвердженням цього є відсутність паспортів у селян, отримання
оплати за працю у кінці року та ін. За Хрущова кардинально змінилась система
оплати праці колгоспників. Якщо у попередні роки селянин мусив працювати за
трудодні, що було по суті фіктивною оплатою, то із 1957 р. впроваджено нову
форму оплати праці – щомісячне авансування, тобто гарантовану оплату
трудодня [3, с. 42].
Насправді у період «відлиги» багато було зроблено для поліпшення життя
людей: це і збільшення в рази заробітної плати і пенсії, і скорочення робочого
тижня до п’яти днів, і збільшення тривалості відпусток при пологах (з 77 до
112 календарних днів). Селяни стали отримувати пенсії. Досягло небачених
результатів будівництво житлових приміщень. Свідченням цього є отримання
державного житла (за 1956–1964 рр. – 8,8 млн громадян, а з 1961 по 1965 рр. –
9,1 млн). Все це стосувалося в певній мірі і сільського населення.
Слід зазначити, що період «відлиги» був дуже суперечливим. Хрущов щиро
вірив, що його сучасники побудують світле майбутнє – комунізм. Тому настав
час викорінити пережитки минулого, а саме – приватні володіння. Одним із
таких пережитків, який ніби відволікав громадян від відданої праці в колгоспах
і на підприємствах була приватна власність, зокрема і присадибні ділянки.
До головних помилок Хрущова можна віднести намагання вирішити
проблему продовольства екстенсивним методом. «Підняття» цілини призвело до
екологічної катастрофи, після розорення майже 16 млн гектарів незайманих
земель Казахстану та Сибіру. Помилковою була і «кукурудзяна кампанія», яка
почалася втілюватися в життя з 1955 р. За зразок бралася американська
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технологія вирощування кукурудзи, проте аграрний досвід передової країни
розбився через реалії радянської командної системи.
Але чи можна ці помилки віднести виключно до діяльності державного
керманича? Федір Моргун, який п’ятнадцять років успішно працював
секретарем Полтавського обкому комуністичної партії України, у своїй книзі
«Перепаханные поколения» писав про те, що більшість помилок, в яких
звинувачували М. Хрущова, були ініційовані або його соратниками по партії, або
представниками наукових кіл, які допомагали партноменклатурі, науково
обґрунтовували його нереальну ідею побудувати комунізм за 20 років. «Хрущов
щиро бажав добра народу і країні. Але він був обтяжений вантажем минулого і
також помилявся, а особливо в останні роки. Щоправда, наші історики ще не
відповіли, чого тут більше: його помилок або того, що його спритно
«помиляли?» [4, с. 121–123].
Безперечним залишається лише той факт, що за М. Хрущова сільське
населення вперше відчуло державне піклування про себе. Саме цей історичний
досвід, хоч і радянської доби, заслуговує на особливу увагу при розбудові
сучасної аграрної держави.
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СИСТЕМА ВИХОВАННЯ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ОСНОВА
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дубовик С.Г.
Сумський національний аграрний університет (м. Суми)
Формування національної системи виховання в умовах орієнтування на нові
методологічні засади передбачає збереження досягнень педагогічної спадщини,
забезпечення їх взаємозв’язку з загальною педагогікою та новітніми
технологіями через використання сучасних інформаційних комунікацій.
Народна педагогіка, складовою якої є теорія виховання є першоосновою
становлення і розвитку педагогічної науки. Питання народної педагогіки
вивчались О. Духновичем, К. Ушинським, Г. Сковородою, І. Котляревським,
Т. Шевченком, І. Франком, М. Грушевським, С. Русавою. Сучасні дослідники,
такі як В. Сухомлинський, Є. Сявавко, М. Стельмахович, О. Любара,
М. Федоренко, М. Євтух, В. Кузя, А. Богуш та ін. продовжили дослідження
проблем виховного впливу народної педагогіки на формування підростаючого
покоління сучасності. Однак, важливим є запровадження інтегрованого підходу
у вивченні значення народної педагогіки в сучасній системі національної освіти
і, особливо, вищої освіти.
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Реалізація положень гуманізації, демократизації освіти неможливі без
становлення системи національного виховання, що базується на засадах
народної педагогіки.
У структурі народної педагогіки виділяється декілька взаємопов’язаних
складових:
- yкpaїнcькe poдинoзнaвcтвo (фaмiлoлoгiя), якe poзглядaє питaння пpo
poдинy як втiлeння дyхoвнocтi i нaцioнaльнoгo дyхy;
- yкpaїнcькe нapoднe дитинoзнaвcтвo, якe вивчaє cиcтeмy пcихoлoгoпeдaгoгiчних знaнь пpo дiтeй, пoгляди yкpaїнцiв нa дiтeй як мaйбyтнє нapoдy,
нaцiї, yтвepджeння їхньoї вiчнocтi;
- нapoднa poдиннa (бaтькiвcькa) пeдaгoгiкa, якa є чacтинoю yкpaїнcькoї
вихoвнoї мyдpocтi, a yкpaїнcькe нapoднe нaвчaння poзглядaє питaння нapoднoгo
знaння із piзних гaлyзeй життя i дiяльнocтi, шляхи i джepeлa здoбyття знaнь, a
тaкoж фopми тa пpинципи нaвчaння;
- yкpaїнcькa пeдaгoгiчнa дeoнтoлoгiя, щo являє coбoю виpoблeнi нapoдoм
eтнiчнi нopми пpo вихoвнi oбoв’язки бaтькiв пepeд дiтьми, eлeмeнтaми чoгo
oбoв’язкoвo y вихoвaннi ввaжaєтьcя poдиннe «гнiздo», пaм’ять poдoвoдy, piднa
мoвa, нacтyпнicть i cпaдкoємнicть пoкoлiнь, пpaця, гyмaнiзм взaємин, виpaжeння
нaцioнaльнoгo дyхy i хapaктepy, aнтитeзa дoбpa i злa, кyльтивyвaння мopaльних
чecнoт, хpиcтиянcькoї мopaлi тoщo.
До функцій народної педагогіки можна віднести:
1. Розробляє шляхи вдосконалення та вивчає оновлення освіти;
2. Вивчає етнотрадиційні феномени освіти, тобто пояснює народну
педагогіку, збирає і досліджує досвід етнічних груп, заснований на
багатовіковому поєднанні народних традицій;
3. Вивчає вже існуючі феномени освіти і способи отримання й організації
знання про них;
4. Формує ідеали і норми цілеспрямовано організованої освіти;
5. Розробляє шляхи вдосконалення та оновлення освіти;
6. Збагачує сутність, цілі, механізми освіти як цілеспрямованого процесу
та розробляє шляхи і способи підвищення їх ефективності, конструювання їх
продуктивних моделей.
Виховання у народній педагогіці – цілеспрямоване формування у
підростаючих поколінь важливих якостей, складників народної духовності:
- національна психологія;
- національний характер;
- національна свідомість і самовідданість;
- національний спосіб мислення;
- національний світогляд.
Зміст виховання у національній педагогіці – це процес формування
особистості і підготовка її до активної участі у виробничому, суспільному,
духовному житті.
Зміст виховання охоплює:
- піклування про здоров’я та фізичний розвиток;
- передача знань, трудових умінь і навичок;
322

- привчання до організації домашнього побуту;
- забезпечення професійної обізнаності в певній галузі виробництва;
- підготовка до сімейного життя;
- формування духовного світу;
Принципи виховання у народній педагогіці:
- виховання працею;
- природо відповідність;
- гуманне ставлення до виховання в поєднанні з розумною вимогливістю;
- зв’язок з життям;
- народність виховання;
- систематичність;
- послідовність;
- єдність вимог і поваги до особистості.
Ланки системи виховання у народній педагогіці:
1. Сім’я;
2. Громадськість;
3. Колектив;
4. Ровесники.
Напрями виховання у народній педагогіці:
- трудове;
- моральне;
- розумове;
- фізичне;
- естетичне.
Форми виховання в народній педагогіці:
1. Індивідуальна – охоплює догляд старшими за молодшими членами,
забезпечує індивідуальний підхід до виховання, всебічне вивчення його
особливостей.
2. Групова – поєднує засоби індивідуального та колективного впливу на
члена групи.
3. Фронтальна (масова) – реалізується у процесі організації різноманітних
видів праці, участі у народних святах.
Методи виховання у народній педагогіці:
- практично-дійові: режим праці та відпочинку, гра, вправляння,
тренування, товаришування, мовленнєвий етикет;
- навію вальні (сугестійні): казка, легенда, молитва, символ, заповідь,
вірування, приклад, авторитет, сповідь;
- переконувальні: бесіда, розповідь, прислів’я і приказки, притча,
оповідання, пісня;
- попереджувальні (профілактичні): застереження, нагляд, контроль,
клятва, погрози;
- спонукальні: віра, надія, любов, кохання, змагання, вимога, подарунок,
нагадування, милосердя, обов’язок, заклик, порада, постанова, наказ;
- оцінювання, схвалення та покарання: похвала, подяка, докір, осуд,
догана, прокляття.
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Засоби виховання у народній педагогіці:
- рідна мова;
- усна народна творчість;
- види народного мистецтва;
- національні традиції, звичаї, обряди;
- національна символіка;
- сімейно-побутова культура;
- народні іграшки, ігри.
Отже, на рівні закладів вищої освіти необхідно прищеплювати норми
традиційної моралі, абсолютних та національних цінностей, розвитку природних
задатків людини.
Цим питанням у закладах вищої освіти в теперішній час приділяється
недостатньо уваги. Тому, більш широкого вивчення і застосування потребують
питання використання положень народної педагогіки у систему виховання
закладів вищої освіти України.
ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА КОНВЕРГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Зленко Н.М.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми)
На початку ХХІ ст. людство опинилося на порозі великих змін. Ця
обставина обумовлена не лише глибокими революційними перетвореннями, які
переживає сьогодні сама наука, але і тими змінами, зростаючою роллю, яку вона
відіграє в житті і розвитку сучасного суспільства. На тлі нової хвилі науковотехнологічного розвитку людства, що приводять до вторгнення в природу
людини, її тілесність, проблема преображення людської природи набуває нової
актуальності.
У сучасних філософських і наукознавчих дослідженнях фіксується думка
про те, що протягом минулих століть змінювалися не лише підстави науки, а й
організація науки. Процеси прискорення технологізації наукової діяльності та
індустріалізації науки досліджуються у працях Е. Гірусова, В. Горохова,
В. Ільїна, В. Канке, В. Кізіми, А. Крушанова, Т. Лешкевича, В. Мельника,
Л. Озадовської, Т. Пономаренко, С. Дєнєжнікова, І. Снегірьова, Г. Рузавіна,
В. Рижко, Ф. Франка, О. Мороз, Ю. Хабермаса, Е. Дрекслера, О. Жукової,
І. Лисак, І. Добронравової, Н. Кочубей, В. Лук’янця, В. Чешко та ін. У них
доводиться думка, що технологічний підхід поширюється на весь спектр
відносин, що складаються в процесі наукової діяльності, але при цьому зростає
роль наукового знання в розвитку технологій та суспільства, також змінюється
роль і тенденції розвитку технічного та технологічного знання в системі
наукового знання. Дослідники також звертають увагу на деформації наукового
етосу, зумовлені глобальними процесами комерціалізації науки.
Загальновідомо, що домінуючим ресурсом виробництва і сцієнтифікації
суспільних відносин з 70-х рр. ХХ ст. стає наукове знання. Сучасна наука
характеризується інтенсивним застосуванням наукових знань практично у всіх
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сферах соціального життя, зміною самого характеру наукової діяльності,
пов’язаною з революцією в засобах зберігання й одержання знань;
використанням принципів універсального (глобального) еволюціонізму, ідей і
методів синергетики; потребою розв’язання дослідницьких та практичних
проблем з позицій трансдисциплінарності.
Науково-технічний прогрес, увійшовши в нову еру свого розвитку, вступив
у кореляцію із загальнолюдськими та суспільними цінностями. Це породило нові
види філософської рефлексії наукового знання. Виникають принципово нові
галузі етичного знання (біоетика, нооетика, наноетика та ін.). Тобто на основі
взаємодії етики та технонауки відбувається процес помноження етичних теорій.
У сучасному суспільстві все більше місце належить особливому типу
систем, що історично розвиваються, а саме людиномірним системам, які
включають одночасно людину та її діяльність як невід’ємний компонент
системи. До таких систем належать об’єкти сучасних біотехнологій, насамперед
генної інженерії, медико-біологічні об’єкти та біосфера, що зазнає
антропологічного впливу, нанонаук і нанотехнологій, інформаційних
технологій, Hi-hume – технологій, питання використання гігантських установок,
подібних до Великого андронного коллайдера (ВАК), наслідки використання
якого не можливо остаточно визначити. Затребуваність дослідження данної
проблеми пов’язане також з тим, що на сучасному етапі розвитку науки
виявляються нові смисли розвитку техногенної цивілізації, що переміщаються з
осі «людина – природа» у більш складну систему «людина – природа –
суспільство – культура».
Як бачимо, технологічна революція кінця ХХ – початку ХХІ ст.
характеризується насамперед поширенням технологій, до яких належать
наукомісткі багатоцільові технології, здатні породжувати ланцюг інновацій, які
тотально впливають на всю соціокультурну сферу. Поява таких технологій
супроводжується загальним процесом конвергенції тобто становленням
синергійно зв’язаного технологічного кластера, або NBICS (по перших буквах
предметних галузей: N – «нано»; B – «біо»; I – «інфо»; C – «когно»; S – cоціо).
Термін «NBIC-конвергенція» запровадили у 2002 р. Михайло Роко та Вільям
Бейнбрідж, автори звіту «Converging Technologies for Improving Human
Performance», підготованого у зазначеному році Всесвітнім центром оцінки
технологій (WTEC) [4, с. 1–2]. Пізніше, до складу чотирьох компонентів був
доданий ще один – соціальний (S) [2, с. 12].
Як відзначають Д. Медведєв і В. Прайд, для NBICS-конвергенції
характерними рисами виступають: посилена взаємодія наукових і
високотехнологічних практик; значимий синергійний результат; масштаб
об’єднання різних сфер від нанорівнів матерії до інтелектуальних систем; поява
перспективи посилення зростання технологічного потенціалу «розширення
людини» [3, с. 58].
Конвергенція NBIСS-технологій підняла хвилю трансгуманістичного
руху, у рамках якого виділяють такі можливості, які можуть бути реалізовані в
найближчі десятиліття:

цілеспрямоване втручання в генетику людини;
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інженерія органів і тканин, створення протезів та штучних органів;

ефективна профілактика та лікування майже всіх захворювань;

практичне призупинення процесів старіння;

розширення інтелектуальних можливостей людини;

переміщення більшої частини активності людини у віртуальний
простір;

створення систем штучного інтелекту, який буде прирівняний до
можливостей людського;

досягнення глобального матеріального достатку;

ревіталізація та багато іншого [1, c. 33–34].
В умовах революції конвергентних технологій будь-яка гуманітарна
інформація (знання про психіку, інтелект, духовності людини), якщо вона
закодована в числах, стає дігіталізованною (репрезентується в числах). З
допомогою все більш потужної індустрії технологій дигіталізації людство
перетворює не тільки звичайну, але і спадкову інформацію, закодовану в генах,
у свій найважливіший виробничий ресурс. Таку інформацію людина може
обробляти технологічно, тобто за допомогою машин, і використовувати в будьяких цілях.
Сучасні технології спочатку орієнтовані на об’єднання всіх необхідних
технічних операцій в єдину систему, а високотехнологічні вироби можна досить
швидко інтегрувати в навколишнє середовище людини – техносферу. Разом з
тим, розвиток конвергентних технологій загострив проблему ідентичності
людини (соціальна реальність постає перед індивідом як результат анонімного
технічного конструювання) і активізував проблему сприйняття даних технологій
як дива, що веде до бездумного схиляння перед технікою. Сучасні технології
крім особливого менеджменту вимагають і особливого маркетингу.
Необдумане використовування даних технологій може спричиняти
руйнування цілісності внутрішнього світу, ціннісних орієнтацій підростаючого
покоління. Сучасному індивіду, який виховується в умовах глобалізованого
полікультурного соціуму з часом стає все складніше орієнтуватися як у тих
подіях, що відбуваються у безпосередній близькості, так і в тих, що відбуваються
в суспільстві загалом. Підростаючому поколінню треба навчитися розрізняти
базові закономірності розвитку світу, прогнозувати наслідки своїх дій та дій
оточуючих, здійснювати неупереджений аналіз, проектувати власний розвиток.
Отже, у наш час наука стверджує принципово нове бачення природного та
соціального світу та нове розуміння процесів розвитку порівняно з тим способом
світобачення, що домінував протягом попередніх століть.
Принципово новим комплексом наукових знань і практик стає наука, яка
перетворює людину з суб’єкта планетарних дій в суб’єкт дій галактичного
масштабу. Розширюються межі наукового пізнання в мікро-, макро- та мегасвіт.
Розвиток меганауки формується під впливом мегапроектів типу Нанотех, Біотех,
Генотех, Інфотех, Штучний Суперінтелект, гігантських експериментальних
приладів (ВАК, термоядерних приладів, космічних астрофізичних лабораторій),
які несуть в собі перетворювальний потенціал практично щодо всіх рівнів
326

фундаментальної структури матерії. Практика здійснення таких проектів змінює
не тільки світ соціального буття, а й природні умови буття живого.
Джерела та література
1. Артюхов И. В. Новые технологии и продолжение эволюции человека?
Трансгуманистический проект будущего. Москва : изд-во ЛКИ/URSS, 2008. 320 с.
2. Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий:
вызов философии. Вопросы философии : материалы круглого стола. 2012. № 12. С. 3–23.
3. Медведев Д. А. Конвергенция технологий – новая детерминанта развития общества.
Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект
будущего / отв. ред. В. Прайд, А. В. Коротаев. Москва : изд-во ЛКИ, 2008. С. 47–84.
4. Roco M., Bainbridge W. Converging Technologies for Improving Human Performance :
Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Arlington :
National Science Foundation, 2004. 468 p.

ІСТОРІЯ ВУГЛЕВИДОБУТКУ
НА БАТЬКІВЩИНІ «КОЗАКА ЛУГАНСЬКОГО»
Зубов А.О., Зубова Л.Г.
Інститут агроекології та природокористування НААН (м. Київ)
Донбас є батьківщиною Володимира Даля – «Козака Луганського». Батько
В. Даля – датчанин Іван Матвійович Даль був лікарем Луганського
чавуноливарного заводу. Сім’я В. Даля, як і всі, хто створював у 1795 р. завод,
фактично стояла у «колиски» Донбасу. Метою даної роботи є дослідження історії
вуглевидобутку на батьківщині великого вченого і етнографа. Для досягнення
поставленої мети були вирішені наступні завдання: розглянути перші кроки у
використанні вугілля людиною і формування вугільних родовищ у
Донбасі; проаналізувати становлення гірничої справи і початок розвитку
кам’яновугільної промисловості в Донбасі.
Вугілля і перші кроки у використанні його людиною. Вугілля справедливо
називають «сонячним каменем Землі», адже в ньому сконцентрована сонячна
енергія древніх періодів існування планети. Точних даних про перші кроки
людини у використанні вугілля немає. Однак люди в давнину, безумовно,
зустрічалися з ним, про що свідчать історичні документи давньогрецьких
філософів і середньовікових вчених. Давньогрецький філософ Аристотель в
книзі «Метеорологія» говорить про «горючі камені», як про тіла, що мають
більше від землі, ніж від диму, і названі вуглеподібними речовинами». Ця книга
Аристотеля відноситься до IV століття до нашої ери. У середні ж століття
алхіміки в пошуках «філософського каменю» намагалися розкрити таємницю
вугілля, дізнатися його хімічний склад [2].
Формування вугільних родовищ в Донбасі. Що ж таке вугілля, і як воно
формувалося? Для зручності геологи поділяють всю історію Землі на чотири ери:
архейську, палеозойську, мезозойську і кайнозойську. Геологічні ери в історії
Землі поділяються на періоди. Наприклад, палеозойська ера включає у собі
кембрійський, сілурійський, девонський, кам’яновугільний, пермський періоди.
Кам’яновугільний період почався 325–345 мільйонів років тому і тривав 55–
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75 млн років. За часи кам’яновугільного - «карбонового» періоду температура не
опускалася нижче 18 градусів тепла, було постійно вологе тропічне літо. Геологи
припускають, що стовбури дерев висотою до 30 м і з діаметром до двох метрів –
лепідодендрони і сигиллярії, болотні хвощі – каламіти, деревовидні папороті,
древні предки хвойних рослин – кардантів, накопичуючись без розкладання в
болотах, дали початок потужним вугільним пластам. Коріння рослин
кам’яновугільного періоду не могло міцно триматися в болотистому ґрунті, і ця
обставина створювала сприятливі умови для великих накопичень рослинного
матеріалу. Процес вуглеутворення в карбоновий період ідентичний з процесами,
які відбуваються в сучасних болотах. За Донецькою затокою боліт не було; там
було море, на дні якого відкладалися вапняки. У наступні періоди Донецька
затока почала міліти, море йшло на схід, і в кінці палеозойської ери територія
Донбасу стає суходолом, а в подальшому почалося утворення Донецьких гір.
Кам’яновугільні відкладення почали збиратися в складки, здійматися у вигляді
гір. І ось на місці болотистої рівнини з’явилася гориста країна. Рухи земної кори
привели до того, що вугільні родовища містами опинилися на великій глибині.
Це тривало протягом десятків мільйонів років. А потім знову почалося
опускання суші, і Донбас покрився на довгий час морем. Море і річки поступово
змили гори, від яких залишився невисокий Донецький кряж [2].
Діяльність Петра I з розвитку гірничої справи. Розвиток гірничої справи
тісно пов’язаний з діяльністю Петра I. Згідно переказів, Петро I, взявши в руку
шматок вугілля, промовив: «Цей мінерал, якщо не нам, то нащадкам нашим зело
корисний буде» [2]. У 1719 році спеціальним указом Петра I для керівництва
пошуками копалин мінералів і управління металургійними заводами була
організована Бергколегія. Одночасно було видано знаменитий указ царя – «Бергпривілей». Цим документом справу досліджень і освоєння корисних копалин
ставилося незалежно від приватної власності на землю, тобто визнавався
принцип «гірської свободи» [2].
14 листопада 1795 року – день початку розвитку кам’яновугільної
промисловості Донбасу. Монголо-татарська навала ХІІІ ст. завдала населенню
слов’ян важкий удар. Край обезлюднів, розігнано, змучено і винищено населення
берегів Сіверського Дінця. Більше двохсот років великі території по всій течії
Дінця залишалися житлом тільки звірів і птахів. Після падіння Сарайської орди
Донецький край і район нинішнього Лисичанська потрапляють під владу
кримських татар, які нещадно спустошують ці території, перетворюють їх у
«дике поле», незаселене і розорене [1]. Але багатства Донецького краю, його
найродючіші чорноземи і благодатний клімат не давали спокою загарбникам.
Домагання на захоплення цього «дикого поля» проявляли і королі польські. Тим
часом, поки йшли розборки щодо володіння великими донецькими просторами,
на них з’явилося вільне братство – хоробрі козаки, що склало згодом Військо
запорізьке низове. З часів своєї появи (з кінця ХV ст.) козацтво вело запеклу
боротьбу з татарськими, калмицькими і турецькими кочовими бандами, що
заважали спокійній праці населення. Взагалі ж територія нинішнього
Лисичанського району, як і територія всього Донецького басейну, до початку
XVIII ст. залишалася малозаселеною. У зв’язку з незаселеним станом донецьких
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просторів Петро I указом 1703 р. повелів козачим містечкам переселитися на
«пустопорожні» місця і розташуватися по дорозі від «Валуйок до Азова» [1].
У 1721 р. поблизу селищ Лисяча Балка, Верхнє і Привільне було виявлено
кам’яне вугілля [1]. Згідно з архівними документами фонду Бергколегії, кам’яне
вугілля було знайдено у двох місцях: в Оленячих Горах, тобто в Лисичанську, і
в козацьких містечках на Дону, тобто в районі нинішнього міста Шахти РФ.
Рудознавець Григорій Капустін досліджував береги річок і річечок,
проводив розкопки, залучав до цієї справи місцевих жителів, які добре знали
свою землю. Після повернення у Петербург Г. Капустін представив видобуте
вугілля в Берг-колегію [2]. Однак всі починання у вугільній справі незабаром
припинилися. 8 січня 1725 р. помер Петро I. Разом зі смертю цього енергійного
державного діяча надовго припинилися розвідки родовищ кам’яного вугілля в
Лисичанську [1]. Відродження відбулося через багато років (у 1795 р.), коли
виникла потреба у вугіллі для споруджуваного казенного чавуноливарного
заводу. День 14 листопада 1795 р., коли був виданий Указ Катерини II про
початок кам’яновугільних розробок, найвизначніший гірський інженер
П.М. Горлов запропонував вважати днем початку розвитку кам’яновугільної
промисловості Донбасу. Ця пропозиція була прийнята Технічним суспільством.
Таким чином, Лисичий Байрак (Лисичанськ) був офіційно визнаний місцем
народження вугільного Донбасу [1]. Лисичанськ став осередком промислових
починань, місцем, куди з’їжджалися гірські інженери і професора російські,
французькі, англійські і німецькі. Розвідки, пошуки, екперименти, удачі і невдачі
– все це відбувається в Лисичанську в кінці ХVIII і в ХIХ ст. З 1796 до 1844 рр.,
тобто близько 50 років Лисичанськ був майже усім Донбасом – він видавав у цей
період 84% вугілля, що видобувалося в останньому. У 50-ті роки ХIХ ст.
Лисичанськ був лабораторією і школою техніки вугільної промисловості. Тут
зароджується все передове у вугільній промисловості. Особливою цінністю
Лисичанська були його люди – найкращі майстри-гірники Донбасу. Лисичанські
штейгери, які закінчили Лисичанську штейгерскую школу, вважалися
найкращими штейгерами (гірськими техніками) і користувалися широкою
популярністю у всіх країнах Європи. У книзі Н.В. Лопатіна «У колисці Донбасу»
[1] наводиться хронологічний покажчик найголовніших подій історії міста. Деякі
з цих записів відтворені нижче:
1710 р. – заснування Лисичанська;
1721 р. – відкриття Г. Капустіним родовищ вугілля в Лисичанську;
1795 р. – указ Катерини II від 14 листопада про початок організованих
державних кам’яновугільних розробок в Лисичанську.
1803 р. – 11 квітня в Лисичанськ у службове відрядження прибув доктор
Луганського заводу Іван Матвійович Даль.
Загальне бачення проблем сучасного вуглевидобутку в Донбасі. При
капіталістичному шляху розвитку вугільна промисловість цілком піддається
загальним закономірностям капіталізму з нерівномірністю його розвитку, з
періодами криз і підйомів [1]. Прикладом підйому вугільної промисловості в
Донбасі може служити період перед Першою Світовою війною. В результаті
бурхливого розвитку капіталізму Донбас перетворився в основний район
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видобутку мінерального палива. Розвитку вугільної промисловості та її
концентрації сприяв посилений приплив у кінці ХІХ ст. іноземного капіталу. У
1868 році Джон Юз, директор Мільвольського заводу в Лондоні, заснував
Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізного і рейкового
виробництва. Шляхом підкупу вищих царських чиновників Дж. Юз отримав
урядове замовлення на щоденну виплавку 100 т чавуну і дозвіл на відкриття
вугільних шахт із загальним видобутком до 2000 т вугілля на добу.
За участю французьких капіталістів у 1872 р. було засновано «Товариство
південноросійської кам’яновугільної промисловості», потім цілий ряд інших.
Протягом 1895–1904 рр. іноземні капіталісти нажили і вивезли за кордон 830 млн
золотих рублів прибутку. Напередодні Жовтневої революції 1917 р. іноземний
капітал контролював 70 % видобутку вугілля в Донбасі. З 25 великих
акціонерних товариств кам’яновугільної промисловості правління 19-ти
товариств знаходилися у Франції і Бельгії. У 1913 р., перед початком Першої
світової війни Російська імперія добувала 29,1 млн тонн вугілля; на долю
Донбасу з цієї кількості припадало близько 90% [2].
При соціалістичній формі власності на вугледобувні підприємства також
спостерігалися яскраві підйоми. У 1958 р. – через 13 років після закінчення
Другої світової війни, видобуток вугілля досяг 500 млн тонн, і колишній СРСР
вийшов за цим показником на перше місце в світі, обігнавши США [2].
Однак, як показали результати досліджень, будь-які військові події
приводять до тривалого занепаду вугільної промисловості (табл. 1), що явно
спостерігається і в наш час.
Таблиця 1
Вплив військових подій на рівень вуглевидобутку
Військові події

Рівень довоєнного видобутку
вугілля

Рік відновлення
рівня довоєнного
видобутку вугілля в
Донбасі

Перша світова війна –1914
р., революція 1917 р.,
Громадянська війна 1918–
1920 рр.

У 1913 р. видобуток вугілля в
Російській імперії складав 29,1 млн
т; на частку Донбасу приходилося
90 %.

1927

Друга світова війна
(1941–1945 рр.)

У 1940 р. у колишньому СРСР
видобули 166 млн т вугілля; на
частку Донбасу припадала 1/3

1949

Гірнича справа – найдавніше заняття людства. І зараз, і на найближче
майбутнє вугілля, незважаючи на численні проблеми вуглевидобутку в Донбасі
і, зокрема, на Луганщині – батьківщині Козака Луганського, залишається
основним джерелом енергії і найціннішою технологічною сировиною України.
Джерела та література
1. Лопатин Н. В. У колыбели Донбасса. Луганск : Луганское обл. изд-во, 1960. 280 с.
2. Сапицкий К. Ф. Сказание о солнечном камне : науч.-попул. очерк об угле. 2-е изд.,
доп. Донецк : Донбасс, 1983. 192 с.
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СЕЛЯНСЬКЕ ПИТАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
О. БАРВІНСЬКОГО наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Зуляк І.С., Кліш А.Б., Ятищук О.В.
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль)
Одним з основних напрямків діяльності представників суспільнохристиянського руху було вирішення соціально-економічних проблем. Зокрема,
їх метою проголошувалось вирішення релігійно-моральних, політичних,
економічних проблем українців Галичини, спираючись на католицькі засади. Це
безсумнівно відноситься і до їх очільника – О. Барвінського, який зокрема
зазначав, що «ядром пекучого суспільного питаня», тому вважав, що «нічо
дивного, коли інтересовані круги у великій части вірили, що уладженєм
робітничих відносин можна буде удержати суспільний лад» [8, с. 1–2].
Українські депутати Галицького сейму з суспільно-християнського табору
регулярно підносили на різних представницьких рівнях питання лихварства у
Галичині. О. Барвінський назвав лихварство одною з основних причин
економічного занепаду регіону.
Наприкінці XIX ст. лихварство було надзвичайно поширено серед гуцулів.
2 березня 1900 р. О. Барвінський вніс запит до кабінету міністрів щодо намірів
уряду у зв’язку з численними незаконними діями, що здійснювалися на
Гуцульщині [16, с. 3].
Тема лихварства піднімалася українськими депутатами і на найвищому
державному рівні. Вони небезпідставно вважали, що без державного втручання,
можливі стихійні національно-соціальні конфлікти [5, с. 1–2]. Зокрема,
О. Барвінський під час зустрічі з міністром судочинства Австрії Спенсом
наголошував на пасивності судів щодо незаконної лихварської діяльності. На
його думку, судові чиновники не перешкоджали лихварям тому, що були їх
боржниками. Натомість міністр пообіцяв притягнути винних до відповідальності
[6, с. 2–3].
Ще однією з форм покращення економічного становища селян християнські
суспільники в утворенні обов’язкових хліборобських спілок, ініціатором
заснування яких був О. Барвінський. 12 січня 1898 р. українські депутати внесли
на розгляд комісії крайового господарства проект закону про обов’язкові
хліборобські спілки. Проте через місяць комісія дала негативну відповідь на цей
проект, стверджуючи, що нові спілки будуть ще одним тягарем для селянства,
галицькі селяни не були готовими до створення загальної організації.
О. Барвінський, взяв участь у обговоренні звіту комісії, заперечив всі ці
обґрунтування. Він зазначав, що передбачуваний внесок на потреби спілки у
розмірі 1 крейцера не міг зробити хлібороба біднішим, а приклади організації
селян у Тернопільському і Скалатському повітах доводили їх ефективність.
О. Барвінський наголошував на тому, що схвалення проекту закону про
обов’язкові хліборобські спілки якраз допоможе розширити повноваження
сейму, чого домагалися поляки [6, с. 2–3].
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Поляки звинувачували О. Барвінського в намаганні виокремити
національну проблематику під час обговорень економічних проблем Галичини.
Він наполягав на тому, що зазначені спілки повинні носити національний
характер, оскільки як в освіті, культурі та побуті, так і у політиці та економіці
галицькі українці мали зберігати свою національну ідентичність: «Так само, як в
судівництві, чи в шкільництві, так само і на економічнім поли хочемо бути
Русинами» [11, с. 172].
Обов’язкові хліборобські спілки гарантували членам надійність,
захищеність та впевненість, навчали їх відстоювати власні інтереси. Окрім того,
О. Барвінський, виступаючи у сеймі, при обґрунтуванні внесеного проекту
закону про обов’язкові хліборобські спілки зазначив, що витрати на них
мінімальні, виключно на організацію їх роботи, тоді як користь від них відчутна
[10, с. 2].
Важливу роль християнські суспільни течії приділяли розвитку товариства
«Сільський Господар». О. Барвінський активно підтримував діяльність
товариства, за що у 1903 р. його визнано Почесним членом [17, с. 2]. У 1905 р.
він розробив новий проект статуту «Сільського Господаря», на основі
документів аналогічних німецьких та чеських товариств [7, с. 1]. 1 квітня 1905 р.
збори «Сільського Господаря» прийняли у цілому цей проект, а очолив його
близький знайомий О.Барвінського, український магнат і відомий меценат
Володислав Федорович [18].
О. Барвінський вимагав вжити необхідні заходи щодо забезпечення
селянських угідь від стихійних бід, у тому числі, укріпити русла гірських річок,
що приносили найбільше шкоди частими повенями. З іншого боку, депутати
А. Вахнянин і О. Барвінський вимагали включення Галичини до числа країв, у
яких мало б проводитися загальнодержавне будівництво судохідних каналів з
регуляцією річок й меліорацією земельних угідь [12, с. 1–2], а також наполягали
на розширенні мережі залізничних шляхів й шосейних доріг, що було в інтересах
держави.
Представники суспільно-християнської течії неодноразово публікували
статті на економічну тематику. Зокрема, О.Барвінський піднімав питання
селянської заборгованості і аграрної реформи, зазначаючи, що влада
безпідставно відтерміновувала вирішення важливих економічних питань,
зокрема, селянської заборгованості. Натомість, у Галицькому сеймі приймалися
закони, що шкодили українським селянам. Наприклад, закон про рентові оселі та
селянські майорати [1–4].
Ознайомившись із досвідом та науковими розробками австрійських учених
[13–15], О. Барвінський уклав орієнтовний проект відтермінування селянської
земельної посілості, що ґрунтувався на переведення боргів за викуп землі, які
тягнулись ще від 1848 р., на амортизаційний рахунок, тобто, відкладалось їх
сплачення до певного часу, коли вони обов’язково мали бути сплачені. Якщо
заборгована сума з процентами не перевищувала вартості земельної власності
селянина, він міг за рахунок цієї різниці утримувати іпотечні рахунки. Основним
джерелом кредиту для селянина мали стати особисті кредити, які найлегше
отримати через спілки Райфайзена. Для забезпечення амортизації селянських
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заборгованостей планувалося створення іпотечних банків, що могли
кредитувати під невисокі відсотки під заставу землі. З іншого боку мала
провадитись політика, що не дозволяла б селянину мати значну заборгованість.
Спеціальні комісії мали описувати та оцінювати селянські земельні ділянки, що
могло зменшити прямі податки, оскільки селяни через неправильно складені
кадастри сплачували завищені земельні податки.
Економічні проблеми селян неодмінно негативно позначалися й на житті
духовенства, шкільництва, судівництві тощо. Пропонуючи своє бачення
покращання ситуації в Галичині загалом, О. Барвінський вкотре намагався
звернути увагу панівних кіл на українське «селянство, котре летить в пропасть»,
аргументуючи прислів’ям: «Wenn der Bauer hat Geld, so hat auch die Welt. – Якщо
селянин має гроші, їх має весь світ» [11, с. 172].
У 1897 р. О. Барвінський вніс подання про необхідність розвивати домашні
ремесла в Галичині. Килимарські вироби галичан, які користувалися попитом,
скажімо, в Англії, Боснії, Франції; атлас ткацьких узорів, виданий зусиллями
київських археологів, узори української орнаментистики, зібрані у
промисловому музеї Л. Вербицьким, свідчили про те, що ткацький промисел міг
би приносити значні доходи населенню. На думку О. Барвінського, потрібно
лише «обезпечити сей промисел від фіскалізму наших податкових інспекторів,
котрі мимо виразних розпоряджень і приписів накладають свою важку руку на
домашній промисл і тим єго убивають або бодай здержують єго розвій» [9, с. 36].
Отже, О. Барвінському вдалося доволі багато зробити для покращення
соціально-економічного стану українського селянства у Галичині наприкінці
XIX – початку XX ст. Проте кардинально змінити ситуацію на користь
українського селянства він не зміг, оскільки у цьому процесі не була зацікавлена
місцева польська влада.
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КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ НФАУ В УМОВАХ
ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 50-60-х років ХХ ст.
Іванова К.А.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Складними та переломними для кафедри стали 50–60-ті роки ХХ ст., коли в
умовах хрущовської «відлиги» відбувалися значні зміни у змісті предметів
соціогуманітарного циклу, з’явилися нові предмети, оновилася методика
викладання, були створені якісно нові підручники з урахуванням специфіки
кожного вищого навчального закладу, відбулися якісні зміни у кадровому складі
кафедр. Процеси демократизації політичного життя позитивно вплинули на
роботу кафедр суспільних наук. Суспільні науки в 50–60-ті рр. займали дуже
важливе місце в системі вищої освіти СРСР, бо виховували майбутню
інтелігенцію, формували у неї світогляд, патріотизм, уміння пояснювати світові
події та політику партії, доводили переваги соціалістичного ладу.
Після смерті Й. Сталіна ще декілька років офіційно вищі навчальні заклади
продовжували займатися за старими, ще 1949 р., програмами, але ідеологічний
напрям серйозно змінився. Викладачі вимушені були самостійно шукати новий
матеріал і підлаштовувати свої дисципліни до вимог часу.
Колектив кафедри філософії та соціології НФаУ знайшов свій варіант
вирішення цієї проблеми, узявши орієнтир на загальнолюдські цінності,
гуманізм у професії фармацевта, викладання професійної фармацевтичної етики.
Ця новація належала І. Є. Іванову.
Зміст курсів піддався докорінному перегляду в 1956 р. відповідно до
основних тез доповіді М. С. Хрущова «Про культ особистості та його наслідки».
Насамперед, почалася «атака» на ще зовсім нещодавно непогрішного вождя
Й. Сталіна. Подібне нововведення було складним як для викладачів, так і для
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студентів. До нововведень другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр.
також можна віднести загострення уваги студентів на діяльності КПРС з 1953 р.,
вивченні рішень ХХ – ХХІІ з’їздів КПРС, нової програми партії та тому подібне.
На це відводилося приблизно 1/3 усіх годин. Викладачі суспільствознавчих
дисциплін були вимушені чутливо реагувати на зміну політичної ситуації в
країні.
Згідно з постановою ЦК КПРС Ради Міністрів від 9 травня 1963 р. «Про
заходи щодо подальшого розвитку вищої та середньої спеціальної освіти,
поліпшенню підготовки та використання фахівців», у даний період максимальне
тижневе навантаження студентів було 36 годин.
Отже, за п’ять років навчання студент безпосередньо займався у ВНЗ більше
5500 навчальних годин. Загальний час, відведений на суспільні науки в
неспеціалізованих ВНЗ, складав приблизно 430 годин. Отже, у навчальному
плані було відведено приблизно 8% часу для вивчення філософії.
Для більшості викладачів суспільних наук того часу був притаманний так
званий «талмудизм, догматизм». Загальноприйнятим було читання лекції з
папірця, повторення одних і тих же штампів, що не завжди сприяло зростанню
інтересів студентів до суспільних наук. Але треба зазначити, що ця хвороба
вищої школи 50–60-х рр. майже не торкнулася кафедри марксизму-ленінізму
ХФІ. Судячи з відгуків студентів тих років викладачі кафедри цікаво читали
лекції, постійно шукали нові форми роботи, багато консультували студентів,
чесно і відверто відповідали на їх незручні питання. Кафедра, її методичний
кабінет, розташовані на другому поверсі корпусу на вул. Мельникова (нині
Куліковської), 12, у той час були центром культурного життя ХФІ: там
проводилися збори, студентські наукові конференції, різні виховні заходи.
Аналіз екзаменаційних відомостей з дисциплін, які викладалися на кафедрі,
свідчить про високу якість знань і принциповий підхід викладачів до своїх
студентів.
Для встановлення тісніших контактів із студентами, розуміння їх
світобачення, проблем викладачі кафедри регулярно відвідували студентські
гуртожитки, проводили неформальні бесіди з гострих внутрішньополітичних
питань.
Вивчаючи архівні документи НФаУ можна відмітити високий
професіоналізм викладачів кафедри, їх відданість професії педагога, незважаючи
на складну ідеологію життя радянських людей у ті роки.
1950-ті рр. в історії кафедри марксизму-ленінізму характеризувалися:
подальшим зміцненням кадрового потенціалу з прибуттям на кафедру
викладачів – учасників Великої Вітчизняної війни; появою нових предметів та
єдиних навчальних програм; виробленням нових стандартів викладання;
демократизацією навчального процесу, пов’язаного з хрущовською «відлигою».
З другої половини 50-х рр. ХХ ст. розпочалася перебудова викладання
суспільних наук, метою якої стала зміна змісту предметів, що вивчалися, у
зв’язку з ліквідацією культу особистості Й. Сталіна. У вузах було уведено
викладання трьох самостійних курсів: історії партії, діалектичного та
історичного матеріалізму і політичної економії. Усе це сприяло розширенню
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гуманітарної підготовки студентів і розгортанню науково-дослідної роботи. В
цей час значно оновився кадровий склад кафедри, прийшли працювати нові
викладачі, що мали науковий ступінь та вчені звання, фахову освіту.
В умовах зміни політичної ситуації в країні, демократизації суспільного
життя кафедра філософії та соціології НФаУ продовжила важливу роботу по
формуванню світогляду, активної громадянської позиції у студентівфармацевтів. Кафедра значно оновила свій кадровий склад високопрофесійними
викладачами, розпочала наукові дослідження в галузі професійної етики
фармацевтів.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА
В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ В XIV–XVI ст.ст.
Карабардін А.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Проблема магдебурзького права та його застосування в Україні займає
важливе місце у дослідженнях українських науковців. Над проблемами
магдебурзького права українські правознавці розпочали працювати ще у
XVIII ст. під час кодифікації українського права. Серед дослідників даного
питання особливо потрібно виділити Володимира Антоновича, Михайла
Грушевського, Федіра Тарановського, Андрій Яковліва, Миколу Кобилецького,
Наталю Яковенко. У даний час магдебурзьке право поряд з Литовськими
Статутами та українським звичаєвим правом стало одним із основних джерел
українського права [3, c. 33].
Зародження магдебурзького права датується 1188 роком, коли архієпископ
Магдебурзький Віхман фон Зебург дарував жителям міста грамоту, в якій
вказувалося на наявність в місті бурдінга – общинного сходу, одного з
найперших органів самоврядування. Крім того, в грамоті зафіксований ряд норм,
головним чином кримінальних і кримінально-процесуальних. У кінці XIII ст. в
місті з’являється міська рада, яка зосереджувала у своїх руках поточне
управління містом. Взагалі, посилання на існування в Магдебурзі права
з’являються в документах вже з кінця X ст. Спочатку вони стосувалися лише
питань торгівлі. Але поступово під магдебурзьким правом стали розуміти весь
комплекс правових інститутів, що склалися в Магдебурзі, – норми, що
регулюють організацію міської влади, а також приватне, кримінальне право і
судочинство [5, c. 18].
Фактично, міста за магдебурзьким правом отримували самоврядування,
податковий і судовий імунітет, право власності на землю, пільги щодо торгівлі і
ремесел та майже повне звільнення від феодальних повинностей. Воно
встановлювало порядок обрання міської влади та її функції, основні норми
цивільного і кримінального права, правила судочинства й оподаткування,
визначало діяльність купецьких об’єднань, ремісничих цехів, порядок торгівлі
тощо. Закладені ним принципи самоврядування продовжують існувати і до
сьогодні [1, с. 114]. Загальна кількість міст, що управлялися за магдебурзьким
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правом, точно невідомо. За приблизними підрахунками, тільки в другій половині
XIV ст. їх налічувалося не менше чотирьохсот [5, c. 19].
Магдебурзьке право впроваджено на українські землі разом з німецькими
колоністами. Кількість останніх значно зросла в період правління короля Русі
Данила Галицького та нападу монголів Батия у 1240–1241 рр. Данило Галицький
та його наступники заохочували переселення німецьких колоністів різними
привілеями, бажаючи розбудувати міста за європейськими зразками, пожвавити
торгівлю і промисел та підвищити економічний статус держави. Тогочасний
літописець писав «Німці з Сілезії, Саксонії та Рейнз були основними
переселенцями до Руських міст, які відбудовувались або будувались заново.
Німці йшли вдень і вночі, купці і ремісники, бо власне їх найбільше бракувало».
У 1320 р. волинський князь надав купцям з Торуня грамоту на вільну торгівлю
на своїй території. У 1339 р. останній Галицько-Волинський князь Юрій ІІ
Болеслав надав магдебурзьке право місту Сяноку. Серед міщан згадуються
українці (русини), поляки та німці. На думку українських, польських та
німецьких дослідників, магдебурзьким правом у період існування Руського
королівства (Галицько-Волинської держави) володіли міста Львів, Володимир,
Перемишль, Ярослав та інші міста [3, c. 34].
На відміну від Галичини, магдебурзьке право на українських землях у
складі Великого князівства Литовського поширилось без участі німецьких
колоністів. Тут також воно надавалось виключно містам. Значна кількість міст,
що володіли магдебурзьким правом, перебували у руках приватних власників,
якими були в основному українські магнати та шляхта.
У 1374 р. князі Георгій і Олександр Коріятовичі надали Кам’янцюПодільському магдебурзьке право. Це місто стало найбільшою та
найважливішою фортецею в Україні. На розвиток магдебурзького права у
Великому князівстві Литовському, зокрема на українських землях, чималий
вплив мав Бельський привілей 1564 р., підтверджений актом Люблінської унії.
За ним усі міста Великого князівства Литовського одержували магдебурзьке
право на зразок м. Вільно (Вільнюса). У привілеях, прийнятих після Бельського,
зокрема для новоутворених міст, чи підтвердження старих привілеїв посилалися
саме на рішення 1564 р.
У 1432 р. король Владислав Варнєнчик надав магдебурзьке право Луцьку,
який став новим політичним центром Волині. Володимир-Волинський, на думку
польського дослідника Балінського, вперше отримав магдебурзьке право 1509 р.,
підтверджене 1570 р. У 1438 р., а за твердженням Балінського – 1431 р.,
литовський князь Свидригайло надав це право м. Кременцю [4, c. 49–50].
Велику кількість міст Волині, яким надано магдебурзьке право, становили
міста, що були власністю родини Острозьких (вона володіла основними
маєтками і була фактичним володарем цієї території). Варто наголосити, що під
Волинню маємо на увазі не лише сучасну Волинську область України, а
територію, яка належала до складу Волинського воєводства Великого князівства
Литовського, а згодом – Речі Посполитої [2, c. 62].
Залишається дискусійним точний перехід Києва на магдебурзьке право –
первинні привілеї міста не збереглися, а це спричинило різні позиції авторів. На
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думку В. Антоновича, Київ одержав магдебурзьке право не пізніше 1499 р.
М. Грушевський також писав, аналізуючи документи Великого литовського
князя Олександра, в яких є згадки про німецьке право, що Київ, безперечно,
одержав магдебурзьке право цього року. Інший дослідник історії Києва
В. Щербина датував цю подію початком XV ст. – у роки правління Великого
литовського князя Вітовта, до 1430 р. А. Яковлів зазначав, що у документі
литовського князя Олександра 1494 р. згадано про звернення київських міщан до
короля Казимира IV з проханням підтвердити їхні права, але не існує прямих
згадок про магдебурзьке право. У грамоті є лише згадка про війта, однак
інформації про інші органи самоврядування немає. Ріхард Роепель вважав час
надання магдебурзького права Києву 1501–1506 рр., очевидно, не знаючи про
привілеї 1494, 1497 та 1499 р. Думку про надання Києву магдебурзького права у
межах 1494–1497 рр. відстоює і сучасний німецький дослідник Гайнер Люк.
Враховуючи ці аргументи, можна вважати, що Київ одержав магдебурзьке право
не пізніше 1498 р. [4, c. 50–51].
Усі міста України, що володіли магдебурзьким правом, українські
дослідники, зокрема А. Яковлів, М. Владимирський-Буданов, поділили на три
групи: до першої групи зараховували міста з так званим повним магдебурзьким
правом (Львів, Кам’янець-Подільський, Київ), що мали самоврядування на
основі 2 колегій: міська рада у складі радників і бургомістрів, що виконували в
основному адміністративні функції, та війт і лавники, що здійснювали судові
функції. До другої групи міст відносились міста з непевним магдебурзьким
правом – де діяла спільна колегія з бургомістрами, радниками, війтом і
лавниками, що виконували адміністративні та судові функції. Міста неповного
магдебурзького права склали основну кількість міст України, що володіли
магдебурзьким правом. Третю групу міст складали приватновласницькі міста,
які формально мали органи міського самоврядування, аналогічні до міст із
неповним магдебурзьким правом, але у своїй діяльності перебували під
цілковитим контролем власника чи його представника.
Міста з неповним магдебурзьким правом також поділяли на міста, в яких
посада війта належала місту, та міста, в яких війтівство належало іншим особам
– старості, або спадковому війту. На відміну від українських міст, що перебували
у складі Великого Князівства Литовського до Люблінської Унії, де основну роль
в управлінні містами відігравали війти, в українських містах у складі Польського
королівства управління здійснювали міські ради. Радники із свого числа обирали
бургомістрів, які почергово виконували функції керівника міста. Війти, у свою
чергу, очолювали війтівсько-лавничі суди та здійснювали судові повноваження.
Взагалі українські дослідники вважають магдебурзьке право на
українських землях, що перебували у складі Великого князівства Литовського,
українським міським правом, оскільки відбувся взаємовплив магдебурзького
права з Литовськими статутами і українським звичаєвим правом. Магдебурзьке
право через використання у його джерелах праць коментаторів римського права,
зокрема, Юстиніана та праць античних авторів, сприяло рецепції римського
права в Україні.
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Безпосередні зв’язки з Магдебургом мало лише місто Львів, від якого
одержувало ортилі. Львів мав найвищий рівень самоврядування серед
українських міст з магдебурзьким правом. Це було зразкове, так зване
материнське місто. Львівська міська рада виконувала функції апеляційного суду
обергофу для українських міст, що володіли магдебурзьким правом [3, c. 34–35].
Проаналізувавши наукову базу питання, можна зробити декілька висновків
щодо запровадження магдебурзького права в українських містах упродовж XIV–
XVI ст.ст.:

магдебурзьке право сприяло формуванню в Україні громадянського
суспільства, демократизму та регламентувало суспільне життя на підставі
правових норм, створювало правову основу для належного функціонування міст;

майже всі українські міста, що перебували у складі ГалицькоВолинської держави, Польського королівства, Великого князівства Литовського
володіли магдебурзьким правом;

магдебурзьке право сприяло формуванню українського міщанства як
суспільного стану;

використовуючи магдебурзьке право, Україна перебувала в єдиному
правовому просторі з іншими європейськими державами.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ЯК АКТУАЛЬНА
ПРОБЛЕМА ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
Кокотіхін Д.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Питання дослідження нових форм соціальних явищ та суспільнополітичних процесів завжди було «наріжним камнем» будь-яких історичних
досліджень, адже історія містить в собі відповіді на ті складні запитання, на які
не може відповісти сучасна наука. Одним з найактуальніших питань історикополітичних досліджень останніх десятиліть стало питання дослідження
гібридної війни як нового суспільно-політичного явища, що змінив обличчя та
форми ведення сучасної війни. Якщо аналізувати історіографічний аспект даної
проблеми, то варто спочатку проаналізувати те, як досліджували і тлумачили
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аспекти гібридної війни (тероризм, пропаганда, інформаційна віна) вчені різних
періодів і методологічних підходів.
Ще в середині минулого ХХ століття деякі з політиків, істориків та
економістів висловлювали думку про те, що майбутня війна буде виглядати
зовсім по іншому ніж в їх час. Вони вважали, що ця війна буде, перш за все,
економічною і вестися за певні сфери впливу, здебільшого економічні.
Поступово, нагромадження наукового знання призвело до того, що вчені з усього
світу відмітили, що сформувався новий тип війни, яку вони почали тлумачити як
«гібридну війну». Основний вклад в розробку понятійного апарату «гібридної
війни» внесли такі дослідники як Френк Г. Хоффман , М. Айшервуд, Є. Магда,
Л. Савiн , В. Власюк, І. Тодоров, Г. Динис , І. Рущенко.
Слід зазначити, що у різноманітних термінологічних словниках
зустрічається подібне даному в прикладі, визначення гібридної війни : «Гібридна
війна – війна, основним інструментом якої є створення державою-агресором в
державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх
використанням для досягнення політичних цілей агресії, які звичайно
досягаються звичайною війною» [1].
Дослідник Ф. Хоффман вважає, що вперше гібридну тактику війни
використали ще в Античний час, у V ст. до н. е., під час Пелопоннеської війни
між Афінами та Спартою. Крім фронтального (традиційно військового)
протистояння, Афіни тоді будь-якими шляхами підбурювали до повстання
підлеглих спартанцям ілотів. У такий спосіб було застосовано один із найбільш
суттєвих елементів гібридної війни – створення внутрішнього військового
джерела напруження. Така тактика, врешті-решт, значною мірою сприяла
перемозі афінян [6]. Звичайно, будь-яке сучасне суспільно-політичне явище не
може не мати історичного фундаменту. Так само можна сказати і про
інформаційно-психологічні впливи, які є ключовим елементом гібридної війни.
Дослідник В. Михальчук вказує, що приклади інформаційного впливу на
противника можна знайти ще біблійських легенд, зокрема в легенді про Гедеона,
а також, в численних військових кампаніях у Давньому Римі та в Середньовіччі
(хрестові походи, боротьба з єрессю, інквізиції). Один з найвидатніших
військових теоретиків всіх часів Сунь Цзи у трактаті «Про військове мистецтво»
писав: «Війна – це шлях омани. Тому, якщо ти можеш що-небудь, показуй
противнику, що не можеш; якщо ти користуєшся чим-небудь, показуй йому,
нібито ти цим не користуєшся; хоч ти й близько від нього, показуй, нібито ти
далеко; хоч ти й далеко від нього, показуй, що ти близько». Під цими словами
Сунь Цзи розумів те, що в будь-якій війні потрібно максимально дезінформувати
противника та збити його з пантелику [3].
Важливою практичною основою для імплементації та розробки нових
стратегій розуміння гібридних загроз для сучасного світу, стала військова агресія
Росії відносно України, що повноцінно розпочалась з 2014 року та її історикополітичний аналіз.
Польський дослідник з Варшавського університету, доктор К. Вуйціцький
впевнено стверджує, що конфлікт в Україні можна назвати гібридною війною.
Свої слова він аргументує тим, що Росія штучно намагається розділити України
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і для цього використовує типові диверсійні методи: тероризм, бандитизм,
пропаганда та психологічний вплив. При цьому, сам Кремль не вважає себе
стороною конфлікту, а прикривається благородними цілями і всіляко маніпулює
поняттями та термінами на свою користь [5].
Досить цікавий аналіз свого бачення на витоки гібридної агресії Росії проти
сусідніх держав подали в своїх працях такі дослідники як історик Ю. Радковець
та соціолог І. Рущенко [4]. У своїх дослідженнях вони спробували віднайти
причини та історичні мотиви агресивної військової політики Росії, яку вона веде
здебільшого «гібридними» діями. Основні висновки даних досліджень звелися
до наступних умовиводів:
 Росія намагається створити новий біполярний світовий лад;
 Росія намагається поквитатися із Заходом за програш у «холодній війні» та
відновити колишню могутність СРСР.
 РФ намагається створити «противовіс» НАТО, оточити себе союзними
державами;
 населення Росії, в результаті тотальної пропаганди, змістило свої
приорітети на зовнішню політику, для цього державна пропаганда створила
міфічні поняття «образу ворога» та «російського світу»;
 єдиним засобом ведення нової «холодної війни» для Росії виступає
використання нею засобів ядерного залякування, газового шантажу та
використання численної агентури ФСБ та терористів.
Але не всі дослідники сучасних військових конфліктів вважають військовій
дії на території України гібридною війною. Так, директор Українського
інституту національної пам’яті В. В’ятрович трактує агресію Росії як
продовження політики СРСР щодо територій України в 1918–1920 рр. і називає
цю війну «більшовицькою» війною Росії за Україну. Дослідник заявив: «Такі
події як утвердження радянської влади насправді у 1918, 1919, 1920 роках і те,
що відбувається зараз – в цьому можна провести багато паралелей. Світ говорить
про якийсь новий тип війни, який застосовується проти України, так звану
гібридну війну, але мені здається, насправді, цей тип не новий – це типовий
більшовицький тип ведення війни, який вівся проти України ще в 1918 році» [2].
Як висновок, варто сказати, що попри те, що дана тема є досить широко
висвітлена у сучасній науковій думці, вона охоплює здебільшого
загальнотеоретичні та глобальні аспекти тероризму і гібридним загрозам, не
приділяючи достатньої уваги новим «гібридним» різновидам війни та
терористичних рухів. Також варто відзначити відсутність фундаментальних
досліджень вітчизняних істориків та політологів, що стосувалися б історичних
аспектів виникнення сучасного тероризму та його ролі в контексті тактики
непрямих військових дій. Саме тому, подальше фундаментальне дослідження
цих суспільних явищ та пошук шляхів протидії їм є одним з основних завдань
вітчизняної історичної, політичної та соціальної наук. Саме від результатів цих
досліджень та їх практичного застосування буде залежати подальша доля нашого
сектору національної безпеки, оборони та протидії ворогу.
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ЄФИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА –
ПЕРША ЖІНКА-ПРОФЕСОР В УКРАЇНІ
Коломієць К.К.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Олександра Яківна Єфименко – етнограф, педагог, історик. Перша жінкапрофесор у Російській Імперії, що здобула ступінь доктора історії. Її оригінальна
манера викладання та бачення історії, блискавичний розум, скромність та
працездатність роблять її видатною.
Народилася 30 квітня 1848 року в селі Варзуга (нині Терський район
Мурманської області) у родині дрібного державного службовця. У 1863 році
закінчила з відзнакою Архангельське училище для дівчат, почала працювати
вчителькою. 1870 року вийшла заміж за Петра Савовича Єфименка, історика,
учасника народницького руху. Чоловік став для Олександри Яківни справжнім
наставником. Особливо це помітно в «Истории украинского народа», де
характерна ідея невмирущості українського народу, яка проходить крізь усю
книжку. Хто тільки не хотів його асимілювати, та не піддався український народ
ні спольщенню, ні русифікації. Вижив після численних воєн, татарських набігів,
не втративши ні своєї мови, ні віри, ні звичаїв, ні традицій. Бо «де життя – там
розвиток».
Сім’я Єфименко переїхала до України в 1874 році – спочатку до Чернігова,
а потім, вже в 1879 році, – до Харкова. У цей період зростає самодержавна
реакція та посилання національного гноблення українців. Відомий указ від
18 травня 1876 року про заборону друкування на українській мові не уклінно
запроваджувався в життя жандармами і міністерськими чиновниками.
Незважаючи на це з перших днів проживання в Харкові подружжя активно
приєднуються до наукового життя, беруть участь в організації краєзнавчого
історичного гуртка, роботі історико-філологічного товариства, яке було
організоване при Харківському університеті.
1881 року в журналі «Неділя» опублікована стаття Олександри Яківни «По
поводу украинофильства» , в якій вона рішуче виступила на захист прогресивних
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представників української інтелігенції. Чим викликала гнівну реакцію
представників влади.
Пані Олександра зробила історію Малоросії одним із основних предметів
своїх досліджень. Вона вивчала культуру України, активно виступала за
присвоєння офіційного статусу українській мові. Своїм учителем з історії
України вважала Б.В. Антоновича.
Як і М.І. Костомаров, Єфименко розглядала процес як розумове й моральне
вдосконалення, як розвиток вільної особистості. Багато уваги приділяла станові
освіти за часів Київської Русі, перебування у складі Великого князівства
литовського й Польщі, Російської Імперії. Із співчуттям і захопленням вона
описувала народні рухи, для її праці характерна значна персоніфікація
історичного процесу, великий вміст етнографічного матеріалу.
Олександра Яківна відома не лише талановитий літератор, а й як прекрасний
лектор. Її доповідь на археологічному з’їзді у Вільно в 1893 р. «Про копні суди
Лівобережної України» (з 1884 р. вона брала участь у всіх археологічних з’їздах)
була сприйнята присутніми з захопленням і супроводжувалася тривалими
оплесками.
В 1907 р. на запрошення Вищих Бестужевських курсів разом із сім’єю
переїхала до Петербурга. Слухачам курсів Єфименко читала лекції з історії
України (Південно-Західної Русі), історії землеробства та вела семінари з
«читання пам’яток». Її заняття були цікавими, лекції мали глибоку
аргументацію. Вони, як правило, починалися з коротких тез, що легко
запам’ятовувалися, детальної оцінки тієї чи іншої події, а потім ішов виклад з
висновками і ґрунтовним аналізом. Охочих потрапити на її заняття було так
багато, що адміністрації довелося вдатися до певних обмежувальних заходів. На
семінарах з історії України Олександра Яківна ознайомлювала слухачів з
творчістю Т.Г. Шевченка, М.П. Драгоманова.
Петро Савович тяжко хворів, часто непритомнів. Олександрі Яківні нерідко
доводилось приходити на заняття після безсонної ночі, проте проводила вона їх,
як завжди, досконало. Чоловік ефективно допомагав їй з пошуком матеріалів для
робіт, сам працювати був не в змозі. Згодом багатодітна сім’я Єфименків зазнала
значного удару: спочатку важке захворювання згубило доньок – Віру та
Олександру, а в 1908 р. помер Петро Савович. Олександра Єфименко тяжко
переживала втрату, і тільки в роботі знаходила втіху.
Найважливіші публікації Олександри Єфименко з історії України:

Ефименко А.Я. История украинского народа. СПб., 1906;

Ефименко А.Я. Учебник русской истории: Для старших классов
средне учебных заведений. СПб., 1909;

Ефименко А.Я. Элементарный учебник русской истории. Курс
эпизодический для младших классов. СПб., 1912;

Ефименко А.Я. Начальное руководство по украинско-великорусской
истории (для народных школ). Х., 1919;

Єфіменко О.Я. Історія українського народу. Х., 1922;

Ефименко А.Я. История украинского народа/ Сост. и авт. ист.-биогр.
очерка В.А. Смолий. К., 1990.
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Уже перша робота «Из истории борьбы малорусского народа с поляками»,
яка була присвячена гайдамацькому руху, свідчила: на науковому горизонті
з’явився дослідник, здатний по-новому осмислити це складне питання.
Критичний підхід до архівних документів та мемуарної літератури надав
Єфименко змоги вірно визначити селянство як основну соціальну силу
гайдамаччини, розкрити причини поразок гайдамацьких повстань. Авторка
підкреслювала у своїй статті, що «без участия запорожского казачества
гайдаматчина не была бы возможна, по крайней мере в той форме более или
менее правильного движения, которая так для неё характерна».
«Копні суди в Лівобережній Україні» (1888), «Архієрейський подарунок»
(1888), «Дванадцять пунктів Вельямінова» (1889), «Бідування євреїв у Південній
Русі XIX ст.» (1889), «Малоруське дворянство і його доля» (1891), «Нариси
історії Правобережної України» (1894–1895). Її робота зайняла перше місце в
конкурсі на кращий підручник з історії України (1896); Єфименко також
написала «Елементарний підручник російської історії».
Творчим успіхом виявилось видання в Петербурзі двотомного збірника
«Южная Русь». Весь гонорар за збірник автор передала українцям – студентам
вузів Москви та Петербурга.
Написала «Історію України», «Історію українського народу», книгу
«Южная Русь». За ці праці у 1910 році Харківський університет надав
Олександрі Єфименко, яка не мала вищої освіти, титул професора і ступінь
доктора історії царської Росії honoris causa.
Тяжко хвора письменниця невтомно працювала над своїм підручником
«Українсько-московська історія для шкіл українських», якого так і не побачила
у друкованому вигляді. Вона викладала у школі, вела інтенсивне листування з
приводу створення підручника з історії України з редакцією журналу
«Позашкільна освіта» і де написала свою останню працю, присвячена
майбутньому України, – «Листи з хутора».
Хутір Любочка став останнім прихистком Єфименко. У ніч з 17 на 18 грудня
1918 року Олександра Яківна та її донька Тетяна були порублені шаблями
бандитів, які увірвалися до будинку.
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КИЇВСЬКИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ГУБЕРНАТОР (перша половина
ХІХ – середина ХІХ ст.): ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ
Коляда І.А., Дрозденко А.П.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Становлення інституту саме «цивільного губернатора» у Київській губернії
припадає на період 1796–1797 рр. і пов’язаний з переглядом імператором Павлом
I адміністративно-територіального поділу, впровадженого Катериною ІІ, указом
«О новом разделении государства на губернии» (від 12 грудня 1796 р.). Згідно
указу намісництва скасовано і офіційно перейменовано в губернії, а вся
територія Російської імперії перерозподілялася на 41 губернію, а «на особых
правах и привилегиях» створювалися Малоросійська, Ліфляндська, Естляндська,
Виборзька, Курляндська, Литовська, Мінська, Білоруська, Київська, Волинська
та Подільська губернії. У результаті проведеної реорганізації адміністративного
устрою, відбулася зміна у вертикалі влади, в якій цивільний губернатор знову
ставав єдиним «господарем губернії» та безпосередньо підпорядковувався
сенату-імператору. Варто відзначити, що у Київській губернії, окрім інституту
цивільного губернатора, упродовж 1797–1866 рр. існував інститут військового
губернатора. Водночас, ці посади у різні періоди об’єднували у посаду –
«київського військового губернатора і управляючого цивільною частиною»
[1, c. 45].
Нова подальша зміна у системі місцевого управління Російської імперії
відбулася у період правління імператора Олександрі I й пов’язана із утворенням
нових державних інституцій міністерств. 8 вересня 1802 р. імператор
Олександр І видає маніфест «Об учреждении Министерств» згідно якого
утворено Міністерство внутрішніх справ, якому підпорядковано губернатора,
тоді як губернське правління полишилось у підпорядкуванні сенату .
Міністерська реформа (1802 р.), запроваджуючи «лінійний» принцип організації
органів влади та управління, при якій галузевому міністерству
підпорядковувались відповідні губернські установи, мала своїм наслідком
правову та організаційну колізію, при якій інститут цивільного губернатора,
будучи підпорядкованим міністерству внутрішніх справ, втратив свою певну
самостійність й підконтрольні своїй владі губернські виконавчі установи, а
губернське правління перетворилось в окремий орган влади, що виконує
розпорядження Сенату, губернські присутствія, комітети – у виконавчі органи
влади міністерств на місцях, що у свою чергу посилювало бюрократичну
тяганину, зростання документообігу. При цьому верховна імперська влада
продовжувала й далі розглядати губернатора як свого представника;
міністерство внутрішніх справ ж, вважало його своїм місцевим виконавцем. Така
ситуація негативно позначилась на всій системі виконавчої вертикалі породивши
неузгодженість у діях місцевої губернської адміністрації [2, с. 142–146].
Упродовж першої половини ХІХ ст. вищою імперською владою в результаті
адміністративних реформ чітко визначались коло повноважень, компетенції,
функції цивільного губернатора. Відтак, у Російській імперії склалось дві
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основні моделі управління національними регіонами імперії, в тому числі й
українськими землями – губернаторська і генерал-губернаторська, які виступали
інструментом забезпечення стабільності, правопорядку, громадянського миру,
але які так і не стали ефективними в умовах процесів наростаючої модернізації,
яка охопила Росію, в тому числі й українські землі, у першій третині XIX ст., що
засвідчила поразка у Кримській війні (1853–1856 рр.) й наростаючі рухи
соціальних протестів («Київська козаччина», «Похід у Таврію за волею» 1856 р.),
радикалізація суспільних настроїв та поява нелегальних революційних гуртків,
члени яких все більше захоплювались західноєвропейськими соціалістичними й
комуністичними доктринами. Система державного управління, усі сфери
суспільно-політичного, економічного й духовного життя вимагали
кардинального реформування [1, c. 46–47].
Таким чином, реформування системи органів влади та управління,
запровадження дворівневої вертикалі влади: імператор (сенат) – цивільний
губернатор (як виключення військовий губернатор) упродовж 1796–1797 рр.,
приєднання Правобережної України до Російської імперії обумовило зміни в її
адміністративно-територіальному устрої
й
сприяло територіальному
оформленню у 1796 р. Київської губернії у межах, в яких вона проіснує з
деякими змінами аж до початку ХХ ст., визначило утвердження інституту
цивільного губернатора в системі імперського управління українськими землями
у складі Російської імперії, що проіснував до її краху у 1917 р.
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ЕТНОМЕНШИНИ У ЗАГАЛЬНІЙ ІДЕОЛОГІЇ
ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Коляда І.А., Згурський А.Л.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Євроінтеграційні процеси та події, які каталізувала Революція гідності
продемонстрували неймовірно гостру актуальність етнонаціональної політики.
«Східний сусід», що розв’язав війну на сході України та окупував Кримський
півострів активно продовжує повномасштабну гібридну війну застосовуючи
арсенал маніпуляційних та відверто фейкових заходів для дискредитації України
346

не лише на міжнародній арені, а й у середині країни, викривлюючи та відверто
фальсифікуючи заходи Української держави у сфері етнонаціональної політики.
Українська держава в цілому успішно розв’язує проблему міжетнічних
стосунків. Вдалося запобігти відкритих конфліктів на етнічному ґрунті. Цьому
значною мірою сприяло досягнення взаємодії міжнародного та внутрішнього
законодавства. Держава, керуючись положеннями Декларації про права осіб, що
належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин,
прийнятої резолюцією 47/135 Генеральної Асамблеї ООН від 12 грудня 2009 р.,
захищала самобутність етноменшин, сприяла реалізації їх прав, у тому числі й
права на користування досягненнями власної культури.
В Україні були створені політико-правові підвалини державної
національної політики, яка будувалася на принципах рівності політичних,
соціальних, культурних прав і свобод усіх громадян незалежно від їхнього
походження, на підтримці розвитку національної свідомості й самоутвердження,
захисту громадян України на рівних підставах. Йдеться, у першу чергу, про
вивірену державну програму гармонізації міжнаціональних стосунків, захист
прав національних меншин, задоволення їхніх культурно-просвітницьких,
мовно-освітніх та інформаційних потреб [2, с. 7].
На початку незалежності державою було обрано оптимальну модель
ідентифікації – «громадянин України». Держава поставила за мету формування
громадянської нації, представником якої є кожний громадянин України
незалежно
від
етнічного
походження.
Що
повністю
відповідає
загальнодемократичним принципам [5, с. 109].
При Міністерстві юстиції України було створено Управління у справах
депортованих народів. Відповідні структури діяли в областях та АР Крим.
Адміністрація Президента України, Державний департамент у справах
національностей та міграції України, Міністерство закордонних справ України
за рекомендаціями Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців та
Організації з безпеки та співробітництва в Європі
Кабінетом Міністрів України було прийнято 25 постанов і розпоряджень
щодо вирішення гуманітарних проблем депортованих народів[6, с. 452].
З прийняттям у 1996 р. Конституції України вперше за багато років на
конституційно-правовому рівні етнічним меншинам було надано право на
об’єднання і національно-культурну самобутність. Стаття 11 Основного Закону
наголошувала, що держава сприяє «розвиткові етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин» [3].
Варто зосередитися і на такій важливій для етноменшин проблемі, як
повернення історичних назв населеним пунктам, у яких проживали їх
представники. Особливо важливим це є і у розрізі прийнятих 9 квітня 2015 року
Верховною Радою України чотирьох законів про декомунізацію. Закон України
«Про географічні назви» передбачив, що «у місцях компактного проживання
національних меншин України зберігається застосування історично утворених
географічних назв з інших мов. Унормування таких географічних назв та їх
передача державною мовою здійснюється з урахуванням мовних особливостей
більшості населення, яке проживало на цій території» [4]. Проте, ефективного
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механізму, який би дав змогу реально враховувати пропозиції національних
товариств і безпосередньо представників меншин щодо повернення історичних
назв, протягом тривалого часу не було розроблено.
Важливою правовою основою забезпечення прав етноменшин в Україні
стали Загальна декларація прав людини (1948); Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права та Факультативний протокол до нього (1966);
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966); Конвенція
про захист прав людини і основних свобод (1950) та Протокол № 12 до неї;
Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин (1995);
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (1992) та інші міжнародні
документи, які відповідно до ст. 9 Конституції України стали складовою
частиною національного законодавства. Крім того, суттєве значення для захисту
прав меншин мали Документ Копенгагенської наради Конференції з питань
людського виміру НБСЄ (1990); Декларація ООН про права осіб, що належать до
національних або етнічних, релігійних і мовних меншин (1992); Віденська
декларація Конференції на вищому рівні Ради Європи (1993); Рекомендації
№ 1201 Парламентської Асамблеї Ради Європи (1993); Конвенція Співдружності
Незалежних Держав про забезпечення прав осіб, що належать до національних
меншин (1994); Гаазькі рекомендації щодо права національних меншин на освіту
(1996); Ословські рекомендації щодо мовних прав національних меншин (1998);
Лундські рекомендації про ефективну участь національних меншин у суспільнополітичному житті (1999).
Водночас треба зазначити, що українське законодавство у сфері захисту
національних меншин мало й певні недоліки:
розмитість, відсутність конкретизації базових термінів. Так, у Законі «Про
національні меншини в Україні» від 1992 року визначення поняття «національна
меншина» декларативне за змістом, у ньому відсутня низка параметрів
(кількісних, часових критеріїв проживання на території цієї країни тощо), котрі
є обов’язковими для визначення сутності національних меншин;
застарілість власне законодавчих актів, прийнятих у перші роки
незалежності, адже нові соціальні та політичні реалії потребують перегляду
більшості з них;
відсутність такого важливого нормативно-правового акту, як закон «Про
концепцію державної етнополітики України», що відповідав би сучасним
світовим та європейським стандартам у сфері прав людини, сприяв би
консолідації українського народу заради створення сучасного суспільства,
базованого на принципах гуманізму, взаємоповаги та демократії;
відсутність чітко прописаних механізмів досягнення цілей, задекларованих
законодавчими актами [1].
Таким чином, у державній національній політиці вагомим залишався
аспект культури етноменшин. Законодавче регулювання культурного простору
етносів відбувалося на переломному етапі формування незалежної держави, її
входження як партнера в сім’ю європейських народів, розбудови основ
державності. В цілому була сформульована дієва нормативно-правова база, яка
визначала місце і роль етноспільнот у суспільній організації, гарантувала
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систему прав і свобод, в тому числі громадянських і культурних, регламентувала
діяльність національно-культурних товариств, забезпечувала методи
міжнародної співпраці у сфері культури. Але й на сьогодні є відкриті питання,
які вимагають сучасних підходів до їх вирішення на високому державному рівні.
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ПРОТОПРЕСВІТЕР ГАВРИЇЛ КОСТЕЛЬНИК
ТА ЛЬВІВСЬКИЙ ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1946 р.
Коляда І.А., Музичук М.О.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Розвиток українського суспільства, як частини європейського
цивілізаційного простору, вимагає в умовах наростаючої кризи духовних
цінностей та орієнтирів пошуку моральних та духовних авторитетів нації, які
своїм життя та діяннями дають приклад майбутнім поколінням. Історія
Української греко-католицької церкви (УГКЦ), як складова частина історії
України, має приклади історичних діячів, оцінки життя та діяльності яких є
досить суперечливими та неоднозначними, проте всебічний та неупереджений
аналіз засвідчує їхню історичну далекоглядність. Безумовно одним із таких
діячів був священик УГКЦ, очільник «Ініціативної групи» та Львівського
церковного собору 1946 р. протопресвітер РПЦ, філософ, публіцист і педагог –
о. Гавриїл Федорович Костельник. Ґрунтовне й всебічне вивчення його
життєвого шляху й діяльності суспільно необхідне й актуальне завдання
сучасної української історіографії.
Наукова новизна дослідження полягає у вивченні маловідомих фактів
життя та творчості о. Гавриїла Костельника. Досвід історії людської цивілізації
засвідчує, що на певних етапах її розвитку, в умовах суспільних трансформацій,
нових геополітичних викликів, визрівають особистості, які взявши на себе роль
його поводиря, своєю оригінальністю поглядів зуміє подолати ці виклики, та
вивести розвиток людського ком’юніті на якісно новий рівень, прийнявши удар
несприйняття соціуму. Оцінки особистості мислителя, душпастора о. Гавриїл,
незважаючи на здобутки сучасної історичної науки, продовжують залишатись
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контроверсійними, що зумовлено всією неоднозначністю епохи, на яке припало
життя, творча та наукова діяльність Г. Костельника. Варто зазначити, що
подальше використання персоніфікованого підходу при дослідженні особистості
протопресвітера о. Гавриїла, має забезпечити неупередженість підходів при
висвітлення його життя та творчості, ідейних та світоглядних пошуків. Сучасний
стан розвитку української історичної науки, використавши напрацювання
історичної науки попередніх періодів, дозволяє уникати політичної чи
ідеологічної заангажованості, вивчати та осмислювати ціннісні орієнтири цієї
видатної особистості, яка своєю, такою неоднозначною з погляду сучасників та
нащадків, діяльністю вплинула на подальшу історію УГКЦ, наслідки якої є
відчутними і до нині. Виступивши одним із ініціаторів та організаторів
Львівського церковного собору («псевдособору») 1946 р., о. Гавриїл прагнув
уберегти в умовах утвердження тоталітарно-репресивної системи значну
частину греко-католицького духовенства, а за сприятливих умов реалізувати
ідею створення Української соборної автокефальної православної
церкви [2, c. 21]. І хоча така поведінка, мотивація дій, контроверсійність
діяльності не була сприйнята сучасниками, проте в добу її гонінь все ж таки
забезпечила збереження основ українського греко-католицизму, дозволивши
УГКЦ вийти переможцем у протистоянні з репресивною машиною радянського
тотатітаризму [1, c. 43].
Протопресвітер о. Гавриїл Костельник, будучи противником латинізації
УГКЦ, намагався обмежити вплив Папи римського на Українську грекокатолицьку церкву, очоливши організацію Львівського церковного собору
1946 р. зіграв ключову роль у процесі ліквідації УГКЦ та включення її структур
до складу РПЦ [3, c. 23]. Радянська влада, використавши авторитет
о. Г. Костельника серед значної частини духовенства, його інтелектуальні та
ораторські здібності під час під час підготовки Львівського церковного собору
1946 р., змогла досягнути своїх планів, оскільки частина греко-католицького
духовенства, намагаючись вберегти себе і своїх близьких, свої посади чи будучи
поборниками ідей ліквідації впливу Ватикану на українську церкву східного
обряду, перейшла до РПЦ. Визначаючи основні мотиви переходу самого
Г. Костельника до православ’я, еволюцію його поглядів, цілком слушною є
оцінка сучасного українського дослідника Я. Дашкевич, який стверджував, що
«ще з родинного Руського Керестура Г. Костельник приніс зі собою наївне
простонародне москвофільство, залишки якого зберігалися в ньому, незважаючи
на безперечний щирий український патріотизм. Віра в місію, яку йому треба
здійснити, єднаючи УГКЦ зі православною цервкою, не була засобом шантажу,
але тою нав’язливою і маніакальною (враховуючи амбіційність і
психопатологічність цієї особистості) ідеєю, яку йому дали можливість
реалізувати - і в цей спосіб з’єднати для вже цілком релігійних цілей, в процесії
якого Гавриїл Костельник відіграв ключову роль» [4, c. 602]. Варто зазначити,
що незважаючи на неоднозначну оцінку сучасниками та дослідниками мотивів й
діяльності протопресвітера о. Гавриїла, саме обрана ним стратегія поведінки з
радянським режимом значною мірою визначила тенденції розвитку УГКЦ,
зокрема перетворення її на «підпільну» та катакомбну організацію українського
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релігійного дисидентства, що дозволило їй вистояти у протистоянні з
радянськими репресивними органами і забезпечила їй можливість стати тією
інституцією, яка відіграє важливу роль у процесах державотворення на
сучасному етапі розвитку українського суспільства.
Таким чином, з метою ліквідації УГКЦ як національго інституту
українстава та дисидентсва, радянські спецслужби, використавши авторитет та
інтелектуал протопресвітера Г. Костельника під час підготовки Львівського
церковного собору 1946 р., спромоглися завербувати та схилити його до
співпраці з ними. Діяльність очільника «Ініціативної групи», противника
латинізації, що ратував за необхідність творення української автокефальної
церкви (як тут не згадати Данте: «Творити Італію хоч з Дияволом»), амбітність
планів львівського протопресвітера Гавриїла Костельника були неоднозначно
оцінені сучасниками, що й призвело до трагічного закінчення його земного
життя, зробивши його ім’я прозивним на десятиліття.
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КИЇВСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
ПІДГОТОВКА ТА МАТЕРІАЛЬНА БАЗА
Коляда І.А., Чумак В.О.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Як і партизанський рух, партійне підпілля формувалося «зверху» за
адміністративно-територіальним (обкоми, міськкоми, райкоми) або за
територіально-виробничим (партійні осередки) принципом. За радянської
класифікації радянське підпілля поділялося на: 1) комуністичне (партійне) –
комітети й осередки компартії, 2) комсомольсько-молодіжне – комітети і
первинні організації ЛКСМУ, а також підпільні організації, які складалися з
комсомольців і безпартійної молоді, 3) антифашистський (патріотичне ) – групи,
які складалися в основному з безпартійних громадян або, як їх іноді називали,
безпартійних більшовиків [1, арк. 20].
Організацію боротьби в тилу німців було доручено НКВС, військовим
радам фронтів і партійним органам. Безпосередньо питанням партійного
підпілля займалися спеціально призначені члени Політбюро і секретарі ЦК
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КП (б)У, перші секретарі обкомів, міськкомів і райкомів партії. Робота цих
органів складалася в підготовці кадрів для підпільно-партизанської боротьби,
створення для них матеріальної бази і зв’язків, загальному керівництві
боротьбою. За підготовку комуністичного підпілля і партизан по Україні
відповідав секретар ЦК КП (б)У М.А. Бурмістенко. За Київ відповідали секретар
Київського обкому КП(б)У М. Мішин, що формував підпільний обком, і
секретарі Київського міськкому Т. Шамрило і К. Івкін [1, арк. 19].
Для здійснення керівництва підпільної і партизанської боротьби в перші
місяці війни було прийнято кілька відповідних документів 29 червня 1941 р. –
Директива РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Партійним і радянським організаціям
прифронтових областей», яка визначала напрямки партизанської боротьби;
30 червня 1941 р. – створення при ЦК КП(б)У оперативної групи для
розгортання партизанської боротьби; 18 липня 1941 р. – Постанова ЦК ВКП (б)
«Про організацію боротьби в тилу німецьких військ». Ці документи вказували на
необхідність надати підпільно-партизанській боротьбі характер не окремих
виступів, а масового руху. Для реалізації вищезазначених розпоряджень
24 серпня 1941 р. у прифронтових республіках, краях і областях створені
Четверті відділи НКВС по організації винищувальних батальйонів,
партизанських загонів і диверсійних груп в тилу противника і керівництву їх
бойової і оперативної діяльністю [2, с. 22].
Міське підпілля Києва було сформовано ще влітку 1941 р Поряд з
основними підпільним міськкомом і дев’ятьма райкомами були створені
запасний міськком партії, а також 9 підпільних райкомів комсомолу, 37
підпільних партійних і комсомольських організацій і диверсійних груп
загальною чисельністю 646 осіб. Секретарем основного міськкому був
затверджений М.Г. Рудешко, його заступником став В.І. Хохлов. Запасний
підпільний міськком очолив С.Г. Бруз. Першим секретарем підпільного
міськкому комсомолу була залишена Н.С. Зеленковська [3, арк. 12].
При кожному райкомі створювалися підпільні групи для конкретної
підпільної роботи. Наприклад, при Кагановічському райкомі КП (б) У (в роботі
використовуються назви міських районів Києва станом на 18 вересня 1941 р.) на
підприємствах району було створено 5 первинних партійних організацій, які
об’єднували 15 комуністів, і диверсійна група з 8 чоловік [4, арк. 22] . При
Печерському райкомі було створено три підпільні групи [5, арк. 10].
Перед міським підпіллям були поставлені наступні завдання: «а) створення
підпільної організації, яка проводила б організовану боротьбу; б) агітаційномасова робота серед населення, за допомогою якої розкривати брехливість
німецької пропаганди і вселяти силу і віру в неминучість перемоги Червоної
Армії, не дивлячись на умови, які склалися на даному етапі; в) підготовка
населення до збройної боротьби і рекрутування з підготовленої частини в
партизанські загони; г) добування зброї, медикаментів і грошей, як матеріальної
бази підпільної організації; д) нанесення економічної шкоди німецької влади;
е) розвідка військових сил і об’єктів німецької армії» [6, арк. 8].
Одним з важливих факторів, що визначали ефективність, характер
діяльності і долю підпільних організацій, було їхнє матеріальне забезпечення.
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Потрібно було не просто залишити на окупованій території людей, але
забезпечити їх усім необхідним для підпільної діяльності, а також створити
умови для поповнення матеріальної бази в умовах окупації.
Для майбутніх підпільників було підібрано 40 конспіративних і явочних
квартир, організовано кілька невеликих друкарень. У різних місцях міста
встановили 10 радіоприймачів [7, с. 337]. За деякими даними, тільки для
підпільного міськкому заклали кілька складів з продовольством, промтоварами,
грошима і цінностями на загальну суму кілька мільйонів радянських рублів
[7, с. 319]. Тільки один такий склад включав в себе 2-і півлітрових банки з
золотими і срібними монетами, кільцями, сережками, годинами і німецькими
марками на загальну суму близько 200 тис. рублів [8, арк. 69–71]. Для роботи
підпільного Ленінського райкому партії було залишено дві друкарські машинки,
папір, більше 2000 надрукованих листівок, 15 револьверів, кілька десятків гранат
[9, арк. 10].
Незважаючи на ці цифри, завдання матеріального забезпечення підпілля в
Києві не було вирішено. Значна частина коштів пропала після початку німецьких
репресій, частина загинула на конспіративних квартирах під час вибухів
будинків на Хрещатику та прилеглих вулицях. Але навіть якщо б склади підпілля
збереглися, важкі умови окупації все одно відчутно б обмежили розмах
антифашистської боротьби. Наприклад, щоб поширити листівки потрібно було
отримати для них інформацію. Як правило, це робилося шляхом
прослуховування повідомлень радянських радіостанцій. Для цього необхідно
було не тільки роздобути радіоприймач, а й забезпечити його елементами
живлення і запчастинами, постійно приймати радіопередачі і ховати в надійному
місці. Навіть маючи радіоприймач, не завжди можна було знайти охочого
встановити його у себе в квартирі, тому що німці карали за це розстрілом. Далеко
не у всіх київських будинках була електрика для прийому радіопередач. Зазвичай
електрику подавалося тільки в ті будинки, де жили німці.
Досліджуючи історію київського підпілля можна дійти висновку, що це –
одночасно подвиг і трагедія його учасників. Укорінений в масовій свідомості
стереотип про героїв-підпільників, які тільки й думають про боротьбу з
фашистами і долаючи всі труднощі постійно виявляють мудрість і героїзм,
згуртованість і самопожертву, тьмяніє в світлі архівних документів та
напрацювань сучасних незаангажованих і неупереджених істориків. Життєвий
шлях підпільників, інформація про яких збереглася в джерелах, дає нам підставу
зробити висновок, що їх дії і особисті якості не цілком відповідають
романтичному образу, створеному радянською пропагандою.
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АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО
ЦИВІЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРА П.І. ГЕССЕ (1855–1864 рр.)
Коляда І.А., Шнуренко В.С.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Павло Іванович Гессе народився в 1801 р. у сім’ї спадкових дворян
Тульської губернії. Батько його генерал-лейтенант Іван Христианович Гессе –
саксонський артилерист, у 1788 р. прийнятий на російську службу сержантом у
Гатчинську артилерійську команду.
Освіту здобув у Московському університетському пансіоні, після
закінчення якого вступив до Московського університету, але, не закінчивши
повного університетського курсу, 17 лютого 1817 р. розпочав військову службу
підпрапорщиком в лейб-гвардії Ізмаїлівського полку. Варто відзначити швидке
службове зростання молодого офіцера: 29 січня 1820 р. – прапорщик; 1 січня
1821 р. – підпоручник; 6 січня 1823 р. – поручик; 1825 р. – бригадний ад’ютант;
19 березня 1826 р. – штабс-капітан і призначений ад’ютантом до петербурзького
коменданта генерал-ад’ютанта Башуцького [3, арк. 43 зв.].
У 1829 р. П. Гессе виходить, за сімейними обставинами, у відставку в званні
капітана й подальша його кар’єра була пов’язана з цивільним відомством. З
6 липня 1838 р. Павло Іванович продовжує свою цивільну службову кар’єру.
Отримавши ранг надвірного радника його призначено полтавським віцегубернатором, на якій він перебував не повних три роки. 11 січня 1841 р. його
призначено вже цивільним губернатором Чернігівської губернії [1, с. 136].
11 березня 1855 р. П. Гессе призначено київським губернатором. Одночасно
його затверджено на посаді віце-президента Київського тюремного комітету. У
діловому листуванні із міністром внутрішніх справ графом С. Ланським,
київський, подільський та волинський генерал-губернатор князь І. Васильчиков,
відзначає досить високі управлінські здібності генерал-лейтенанта П. Гессе,
якого тільки-но призначено на посаді київського губернатора, та уміння швидко
входити в курс справ, ефективно виконувати спеціально поставленні завдання
[1, с. 137].
Упродовж 1858–1859 рр. губернаторами було підготовлено пропозиції
щодо реформування поліції. Київський губернатор П. Гессе вносять пропозиції
щодо реорганізації діяльності установ губернської адміністрації та
реформування організації діловодства в них. Київський, подільський та
волинський генерал-губернатор князь І. Васильчиков та П. Гессе ініціювали
упродовж 1859–1861 рр. експеримент, який передбачав об’єднати міську і
земську поліцію по всій Київській губернії та об’єднання губернських установ
міністерства внутрішніх справ м. Києва у «Загальне київське губернське
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управління» з однією канцелярією та спільним діловодством, яке мав очолювати
київський губернатор.
17 березня 1859 р. Комітет міністрів дозволив І. Васильчикову об᾽єднати
губернські установи МВС м. Києва (крім приказу громадської опіки і тюремного
комітету) у «Загальне київське губернське управління» з однією канцелярією і
спільним діловодством, яке очолював губернатор, з метою «звільнити київське
губернське правління від розгляду судових та інших справ, … крім справ про
корчемство, щодо яких зберегти порядок, нині існуючий». Згідно із
затвердженими 9 лютого 1861 р. І. Васильчиковим штатами «Загальне київське
губернське управління» очолив губернатор. Структурно воно включало:
загальну присутність губернського управління (губернатор - головуючий, віцегубернатор, асесор, старший радник, два радника, губернський лікарський
інспектор, губернський інженер, губернський архітектор, керівник земського
відділення) та канцелярію губернського управління (складалася із 6-ти відділень
та 15-ти столів), очільником якої був віце-губернатор [2, арк. 137].
Отже, перебуваючи на посаді київського губернатора П. Гессе реалізував
реформування головного колегіального органу влади у губернії – губернського
правління, що стало прикладом для інших губерній Російської імперії.
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АРХІЄПИСКОП ВОЛОДИМИР СТЕРНЮК:
ТУРБОТА ПРО ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Коляда І.А., Юрчишин П.В.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Цивілізаційний поступ сучасного українського суспільства, що
характеризується культурними, духовними та моральними кризовими явищами,
в контексті посилення маргінальних тенденцій, втратою моральних орієнтирів,
на фоні глобалізаційних процесів українського ком’юніті та зміни вектору
зовнішньої політики, зумовлює необхідність вирішення і дослідження
першоджерел негативних явищ, що формує розуміння серед креативно мислячої
частини українського суспільства важливості створення «нової» суспільної
еліти, яка б у майбутньому замінила нинішню, необхідності посиленої уваги з
боку громадянського суспільства до ролі освіти і науки в Україні, її модернізації
та інтеграції до європейського освітнього простору. Однією з тенденцій
сучасного розвитку суспільства є перегляд традиційних світоглядних цінностей,
поглядів на місце особистості у суспільному житті та переоцінкою цілей її освіти
й виховання, наростанням негативних явищ у молодіжному середовищі,
нівелюванням родинних цінностей, ослабленням ролі моральних застережень у
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поведінці молодої особистості, культивуванням норм поведінки, що сприяють її
деморалізації, втратою життєвих орієнтирів. Аналіз історичного минулого, на
наш погляд, дозволить виробити нові суспільні цінності орієнтири. Сучасний
стан розвитку української історичної науки відзначений прагненням дослідників
переосмислити існуючі в історіографії оцінки, відмовою від певних історичних
стереотипів та ідеологем та осмислити історичне минуле з позиції
людиноцетризму. Тому подальший розвиток української біографістики є
суспільно актуальним та науково значимим. В історії України важливу роль у
суспільно-політичному, культурному та національному житті відігравало
священитство, яке, будучи найосвіченішою верствою українського суспільства,
виступало дієвою силою націотворчих та націокультурних процесів. Серед таких
діячів, яких Блаженніший Любомир Гузар називав «моральними авторитетами
нації», виділяється плеяда церковних діячів, які у відповідальні періоди історії
України ставали поводирями українського народу, зокрема, місцеблюститель
митрополичого престолу, архієпископ УГКЦ Володимир Стернюк, вивчення
просвітницької діяльності якого становить суспільну актуальність нашого
дослідження. Наукова новизна нашого дослідження полягає у необхідності
вивчення одного із аспектів проблеми комплексного висвітлення життя та
діяльності одного з очільників УГКЦ, а саме аналіз педагогічних процесів у
«катакомбний» період існування УГКЦ та період боротьби за її легалізацію.
Місцеблюститель митрополичого престолу Володимир Стернюк розумів
важливість освітньої діяльності серед молоді в умовах ідеологічного наступу
радянського тоталітарного режиму та заборони діяльності УГКЦ. Він уважав, що
саме молодь, і своїм життям, і творчою працею у кожній ділянці суспільного
життя в Україні «повинна відновити усе «в Христі», щоб Україна була завжди
вірна тим цінностям, які прийняла з Хрещенням у благословенних водах Дніпра»
[11, c. 12]. Незважаючи на бюрократичні перепони, фінансові, організаційні та
фінансові складнощі, значні зусилля архієпископ Володимир присвятив
організації та відкриттю Львівської духовної семінарії. Труднощі були в усьому:
починаючи від пошуків належного приміщення, відповідних викладацьких
кадрів, коштів на облаштування навчальних і житлових кімнат для семінаристів
та ще багато, здавалось би, дрібниць, але без яких не можна було розпочати такої
важливої справи, як підготовка молодих священиків. Проте незважаючи на це,
о. Володимирові Стернюку вдалося дістати згоду на оренду приміщень
колишнього піонерського табору і ділянки у с. Рудному біля Львова, яке на ряд
чинників та причин не було пристосоване для забезпечення функціонування
такого типу закладів. З ініціативи місцеблюстителя митрополичого престолу
Володимира Стернюка ректором новоствореної Семінарії було призначено
владику Филимона Курчабу. Оскільки о. Филимон вже тоді був поважно хворий,
його функції виконував проректор о. Володимир Чучман, незвичайно скромний
і самовідданий справі «катакомбної» УГКЦ душпастир, колишній студент
розігнаної у 1944 р. Малої семінарії та випускник філологічного факультету
Львівського державного університету. Отець В. Чучман, який не визнав рішень
Львіського церковного собору 1946 р., відбувши заслання до Сибіру, працював
учителем німецької мови, а після підпільних богословських студій був
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висвячений Владикою Миколаєм Чарнецьким. Проректор о. Володимир Чучман,
за підтримки архієпископа Володимира Стернюка, був у семінарії і викладачем,
і адміністратором, і що найважніше – духівником та сповідником своїх
вихованців, наполягав, щоб кожного ранку перед св. Літургією семінаристи
присвячували певний час молитві. Діяльність підпільної греко-католицької
семінарії була непростою, що ускладнював контингент семінаристів: майбутніх
священиків і одночасно радянських громадян необхідно було не лише навчати
основам церковного життя та азам богослів’я, а і виховувати духовно. Другим
ректором Львівської духовної семінарії був владика Юліан Вороновський,
загартований у підпільній священичій діяльності, особистісно позв’язаний із
владикою Володимиром Стернюком багатолітньою співпрацею. Він, подаючи
приклад смирення та стійкості, разом із семінаристами по-спартанськи пережив
важку зиму: без обігріву приміщень семінарії та з польовими кухнями надворі
[1, c. 98]. Владика Володимир, розуміючи значення семінарії, необхідності та
нагальну потребу готувати достойних душ пастирів, навіть, у найважчих умовах
для чисельних греко-католицьких громад, які очікували на свого душ пастиря,
постійно тримав у полі свого зору проблеми навчального закладу, надаючи
максимальну допомогу викладачам та семінаристам. Так, 25 березня 1989 р.
владика Володимир пише листа до Генерального Адміністратора Catholic Radio
and Television у Брюсселі п. Фреду Опсомерові, в якому схвалює план і мету
радіопередач українською мовою, які «будуть надзвичайно корисні для
усвідомлення українців у їх католицькій вірі» [11, c. 12]. Одночасно Владика
повідомляє, що міг би запропонувати «молодих надійних католиків на науку
журналістики у Брюсселі» [11, c. 2]. А в листі до о. Андрія Оноферка – директора
українських радіопрограм у Бельгії, повністю схвалює та підтримує його вибір,
пропонує включити деякі матеріали з праці російського філософа та богослова
Володимира Соловйова «Вселенська Церква і Росія», в якій на його погляд,
ґрунтовно аналізується відмінність католицької церкви від православної.
Владика Володимир також звертає увагу на роль духовної музики у формування
особистості священика і просить «включити у радіопередачі релігійні пісні та
музику».
Про турботу владики щодо духовного виховання молоді засвідчують його
виступи та душпастирські звернення. Так, 8 вересня 1990 р, у Львові проходив
XXV з’їзд «Українська молодь Христові», на якому Владика звернувся до
молоді, особливо наголосивши на необхідності боротьби за своє майбутнє,
Української греко-католицької церкви і нації, поклавши на українську молодь
надію, що вона має посприяти відродженню високоморального рівня українства,
впроваджувати християнську мораль та євангельські засади у життя. о.
Володимир передав молоді особливе звернення Папи Івана Павла II та
Архієпископа Мирослава Івана Любачівського, які закликали учасників з’їзду
зміцнювати вогонь християнської любові та згуртованості [3, c. 45]. У
«Різдвяному зверненні до віруючих» від 1991 р. Владика розкрив проблему
значення християнського храму у формуванні духовного обличчя християнина,
у вихованні вірних активними громадянами і патріотами свого народу: «Храм
Господній не в силі були зруйнувати бурі світу, ні сила війська, ні підступ зла і
357

неправди. Храм Господній – це вічна скеля, перед якою меркне все мирське:
корона, слава, царство, влада» [3, c. 50]. У червні 1992 р. Владика Володимир
звернувся до представника Президента України в Івано-Франківській області з
листом, у якому пригадує, що у 1925 р. Митрополит Андрей Шептицький
подарував українській патріотичній організації «Пласт» площу біля села
Гриньків-Підлюте в Карпатах, на якій у 1926 р. було збудовано пластовий табір
«Сокіл». У цьому таборі українська молодь проходила національний вишкіл і
виховання. За радянської влади діяльність «Сокола» була припинена, табір
зруйнований. Владика просить для відродження історичної правди надати знову
в оренду відродженому «Пластові» цю площу для фізичного та духовного
виховання української молоді у відбудованому таборі «Сокіл» [7, c. 101].
Отже, місцеблюститель митрополичого престолу, архієпископ УГКЦ
Володимир Стернюк, розуміючи всю необхідність виховання освіченої молоді,
докладав максимальних зусиль для реалізації цього суспільно значимого
завдання, підтримував діяльність Львівської греко-католицької семінарії,
доводив серед суспільних еліт необхідності турботи про духовні запити молоді,
про виховання «нової» суспільної еліти, що у майбутньому замінить нинішню,
наголошуючи про роль розвитку освіти та науки в Україні.
Джерела та література
1. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939–1950)
/ пер. з англ. Н. Кочан ; за ред. О. Турія. Львів : вид-во Укр. католицького університету, 2005.
268 с.
2. Бублик Т. «Мені не потрібні священики , у мене немає храмів, мені потрібні
мученики!» До 110-річчя від дня народження Володимира Стернюка URL:
https://risu.org.ua/article_print.php?id=66246&name=kaleido_digest&_lang=
en& + (дата звернення: 12.03.2019).
3. Дмитрух С. Життя як подвиг для Христа: Сurriculum Vitae монаха редемпториста,
Місцеблюстителя і Правлячого Архієрея Києво-Галицької Митрополії Володимира Стернюка
/ ред. Марія Горбаль. Львів: Свічадо, 2007. 224 с.
4. Документальний фільм «Володимир Стернюк: Служіння у підпіллі» URL:
https://www.youtube.com/watch?v=pYMXHtEyRtk (дата звернення: 12.03.2019).
5. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: [в 11 т.] / Наукове товариство
імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р В. Кубійович. Париж ; Нью-Йорк: Молоде життя; Львів;
Київ: Глобус, 1955–2003.
6. Волинець О. Ідея патріархату Української Греко-Католицької Церкви: історія та
сучасність. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Львів,
2008. Вип. 20. С. 48–52.
7. Інтерв’ю з владикою Володимиром Стернюком від 28.12.1994 / Інтерв’юер: Л.
Купчик. Життя як подвиг для Христа / Севастіян Дмитрух. Львів, 2007. С. 101–105.
8. Кохановська М.Г. Місце Митрополита Володимира Стернюка у церковнодержавних відносинах. Історія релігій в Україні. Кн. II. Львів: Логос, 2006. С. 342–347.
9. Пащенко В. Греко-католики в Україні: від 40-х років ХХ століття до наших днів.
Полтава: [б.в.], 2002. 615 с.
10.
Піх Р. Володимир Стернюк – «Я робив те, що міг. І більше на ніщо не дивився».
Львів: КнигоДрук, 2018. 152 с.
11. Стернюк В. «Має бути молитва…» : розмова з митрополитом / вели Неоніла
Шпаковська Братунь, Богдан Вовк. За вільну Україну. 1991. 27 лип. С. 2.; Автобіографія
Владики Володимира Стернюка/ Володимир Стернюк // Життя як подвиг для Христа /

358

Севастіян Дмитрух. Львів, 2007. С. 11–13; Стернюк В. Промова до Папи Івана Павла ІІ про
наладнання правної структури нашої церкви. Патріархат. 1990. Чис. 9 (верес.). С. 9–10.

ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Косско Т.Г.
Центр дослідження інтелектуальної власності і трансферу технологій
НАН України (м. Київ)
Стан і рівень розвитку винахідницької діяльності, що базуються на
досягненнях наукових установ, зокрема НАН України, є одним із визначальних
чинників технічного прогресу та економічного рівня країни. Пріоритетним
напрямом діяльності НАН України (Академії) завжди було створення
прогресивних технологій, в тому числі інформаційних, нових матеріалів,
приладів, сортів рослин тощо.
Відомі здобутки академічних вчених світового рівня, які знайшли своє
втілення у промисловості, такі як зварювання танкової броні, зварювання в
космосі, зварювання живих тканин людини під час оперативних втручань,
енергозберігаючі технології, конструкційні матеріали та наноматеріали, нові
медичні препарати та методи лікування, нові сорти рослин тощо. Наприклад,
багатьма сортами пшениці НАН України засіяно посівні площі в Україні.
Досягнення у винахідницькій діяльності свідчить про успіхи українських
вчених, які використовували багаторічний досвід академічної науки. Щорічно
академічні установи подають приблизно 600–800 заявок на патенти на винаходи
та корисні моделі. Більш, ніж 6 % патентів на винаходи, корисні моделі та сорти
рослин знайшли промислове використання. Це співпадає з загальносвітовими
показниками використання , що становлять 5–7 %. Такі показники – це результат
уваги Академії та особисто її президента Б.Є. Патона до підтримки і розвитку
винахідницької діяльності, який сам є автором і співавтором майже двох тисяч
винаходів [4].
Дослідження історичної проблеми стосується збереження наукової
спадщини, що створена за час новітньої історії НАН України.
Історія розвитку винахідницької діяльності в НАН України
Заснування національних установ, однією з яких є Національна академія
наук України, відбулося в роки встановлення української державності. Сторіччя
створення Національної академії наук України відзначалося в 2018 р.
Рівноправне входження української науки в світову науку стало поштовхом до
розвитку і винахідництва.
Упродовж 1920–1940 рр. відбулося становлення наукових інститутів та
наукових академічних шкіл. Це був час створення в Академії системи науководослідних інститутів. Завданням науки того часу була прискорена розробка і
створення вітчизняних прототипів техніки та обладнання для всіх галузей
вітчизняної промисловості [1].
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Винахідницька та патентно-ліцензійна діяльність наукових установ
Академії наук УРСР збільшується, а в 1942–1990 рр. набуває свого розквіту. Так
у післявоєнні часи зростала частка прикладних досліджень для промисловості,
науково-промислового комплексу, космічних програм. Це збільшило обсяги
винахідницької, патентно-ліцензійної діяльності інститутів, яка зросла в кілька
разів. В багатьох академічних установах були створені відділи з патентної та
ліцензійної роботи.
У 1959 р. відбувається і підписання першої ліцензійної угоди . Найбільше
зростання ліцензування припадає на період 1976-1989 рр., за який було продано
41 ліцензію.
Винахідницька, патентно-ліцензійна діяльність установ НАН України
періоду незалежності України
З 1991 р. відбулися істотні зміни в суспільств, а з ними і в законодавстві у
галузі охорони промислової власності. Суттєве зниження у 1992–1995 рр.
винахідницької активності в цілому в Україні з політичних та економічних
причин, позначилося також на зниженні її в НАН Україні. Цьому також сприяло
звільнення патентознавців та ліквідація патентно – ліцензійних підрозділів в
багатьох наукових установах.
У 1993 р. Держдепартамент інтелектуальної власності України
започаткував щорічний конкурс «Винахід року», лауреатами якого стали
винахідники багатьох установ Академії у різних номінаціях. Суттєве значення
для розвитку винахідницької роботи в НАН України має проведення щорічного
конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій та патентноліцензійній роботів установ НАН України та присвоєння десятьом кращим
винахідникам звання «Винахідник року Національної академії наук України».
Переможці одержують премії та нагороджуються Почесними грамотами
Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України.
Багатьом видатним винахідникам було присвоєно почесне звання
«Заслужений винахідник України», а саме А.І. Стегнію, В.П. Маслову,
В.П. Боюну,
О.І. Боримському,
А.І. Потопальському,
А.І. Троцану,
В.О. Білошенку, В.Д. Рижикову та іншим.
У 1996 р. при Президії НАН України було створено Центр дослідження
інтелектуальної власності та передачі технологій (ЦДІВПТ) НАН України, що
відновило в системі Академії роботу по проведенню заходів щодо
винахідницької та патентно – ліцензійної роботи.
У період із 2001 р. відзначається збільшення патентування в установах НАН
України. Також щорічно укладалося декілька десятків ліцензійних угод на
використання об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау з
підприємствами України, Білорусі, Німеччини, Швеції, США, Болгарії, Китаю,
Кореї та інших зарубіжних країн. Позитивна динаміка винахідництва була
пов’язана зі стабілізацією фінансування наукових досліджень, зв’язком цієї
діяльності з науковими напрямками, що найбільш розвиваються.
Велика робота була проведена в установах у зв’язку із прийняттям
Розпорядження Президії НАН України від 16.01.2008 № 15 «Про підрозділи з
питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної
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власності» [5]. Значна частка патентних відділів була реорганізована, в деяких
установах створено відповідні підрозділи, а там, де вони були відсутні, введені
окремі штатні одиниці патентознавців (це стосується невеликих інститутів із
невеликим об’ємом роботи). Такі підрозділи існують у 91 установі [3].
Як приклад, в установах НАН України за 2006–2008 рр. було впроваджено
у виробництво понад 6000 наукових розробок, виконано майже 16200 договорів
та контрактів на замовлення від вітчизняних виробників та зарубіжних
підприємств та компаній.
Було досліджено та проаналізовано показники винахідницької діяльності за
роки незалежності України (за даними Укрпатента, Статуправління України,
Президії НАН України). Так, рис. 1 ілюструє здобутки НАН України у
винахідництві порівняно з національними академіями наук України і деякими
міністерствами України.

Рис. 1. Патенти на винаходи України (1991–2016 рр.)

Покращання всіх показників з винахідництва свідчить про успіхи
українських вчених, продовження традицій та про наявність багаторічного
досвіду [2].
Створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН
України відбувається з врахуванням вимог діючого законодавства України та
досвіду наукових установ та університетів країн ЄС, США тощо.
Так були розроблені рекомендації для поліпшення охорони об’єктів права
інтелектуальної власності, для проведення патентних досліджень в наукових
установах Академії, трансферу розроблених технологій.
Існують і суттєві проблеми, особливо проблеми кадрової політики щодо
підрозділів з трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної
власності, брак коштів, труднощі у підготовці фахівців з охорони
інтелектуальної власності тощо.
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ПИТАННЯ МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ
ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЗЕМСЬКОГО
ЛІБЕРАЛЬНОГО РУХУ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ
Котельницький Н.А.
Центр українських досліджень Інституту Європи РАН
(м. Москва, Російська Федерація)
Економічна політика земського ліберального руху на півночі Лівобережної
України, та її невід’ємна складова – аграрна програма, є одним з найменш
досліджених аспектів історії цієї течії визвольного руху у Російській імперії
другої половини ХІХ ст. Вагомим сегментом цієї програми опозиційної
аристократичної фронди стала фундаментальна проблема розвитку сільського
господарства регіону після відміни рабовласницького устрою 1861 р. та
соціальних наслідків епохи Великих реформ(1856–1874). Уже в останній третині
ХІХ ст. ліберальні земці Північного Лівобережжя публічно заявили про
принципову необхідність запровадження прогресивних, модерних видів, форм,
засобів та способів аграрного виробництва, оскільки феодально-кріпосницька
система та структура сільського господарства жодним чином не відповідає
сучасним вимогам господарювання у світі. Одним з важливих інструментів
досягнення цих завдань земські ліберали вважали питання системної меліорації
земельного фонду краю, зокрема – зрошення, висушування тощо.
Так, наприклад, вже у 1889 р. один із членів земської ліберальної партії –
Н.Н. Волк-Карачевський писав, що процеси та процедури планомірного
висушування болотних місцевостей регіону неодмінно призведуть до
прогресивних змін. Говорячи про плани ймовірних робіт, Н. Волк-Карачевський
зауважив, що земські органи були байдужими до цього питання, адже вважалося,
що дана тематика не входить до компетенції господарчих інтересів вказаних
установ. Коли ж проблематика була поставлена у практичну площину, то земства
не мали жодної уяви про те, яким чином і за допомогою яких фінансових ресурсів
слід проводити висушування болотних місцевостей краю. Наголошувалося, що
меліоративні заходи будуть дуже корисними для територій громад: крім
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беззаперечних позитивів для аграрного виробництва, яке отримає у своє
розпорядження на порядок вищі за якістю ґрунти, висушування боліт сприятиме
вирішенню географічних проблем будівництва шляхів сполучення, поліпшенню
кліматичних умов, ліквідації джерел появи інфекційних хвороб та епідемічних
станів. Власне, ці питання краще вирішувати координаційними зусиллями усіх
земських інститутів регіону – у цьому випадку місцеве самоврядування зможе
отримати державні субвенції та дотації до своїх бюджетів [1].
На превеликий жаль, голос лібералів не було почуто. Доба Контрреформ у
Російській імперії змусила забути прогресивну громадськість про далекосяжні
проекти модерної трансформації країни. Втім, потрібно відзначити і те, що
публічні рефлексії опозиціонерів мали вплив на суспільство. Дещо пізніше
демократичні функціонери земського самоврядування регіону взяли за основу
програмні тези ліберальних земців по цьому практичному питанню сільського
господарства, доповнили і розширили їх, тим самим сформувавши цілісну візію
на місце меліорації у поступі аграрного сектору економіки регіону.
Так, скажімо, констатуючи факти докорінних, епохальних змін в економіці
Російської імперії, а саме численні факти переходу земельних латифундій
аристократії краю у власність дрібних і середніх власників, зокрема селянства,
прогресивні представники громади відзначали, що проблематика капіталізації
аграрного виробництва – широкомасштабна інтенсифікація та всеохоплююче
підвищення продуктивності сільського виробництва, є терміновим завданням
для економіки регіону. Програми меліорації були оптимальним інструментом
для виконання поставленої мети, адже дуальні та паліативні заходи російського
самодержавства у вигляді великих хвиль переселення селян з українських земель
власне до Росії не мали великої ефективності. Для українських губерній імперії
саме зрошування ґрунтів, висушування болотних місцевостей було
стабілізуючим та розвиваючим фактором поступу аграрного господарства,
оскільки мова йшла про модерні, новітні форми, методи, засоби та способи
виробництва. Без сумніву, загального обсягу земельного фонду північної
України не вистачить для забезпечення потреб селянства, але за рахунок
підвищення якості ґрунтів, запровадження передових світових технологій
сільського виробництва, імплементації прогресивних управлінських моделей
господарювання усі можливі негативи будуть нейтралізовані, селянство стане не
тільки суверенним і самодостатнім власником земельних ресурсів, а й
повноцінним аграрним виробником [2, с. 2].
У зв’язку з цим, необхідно вивчати міжнародний досвід меліорації, який
допоможе знайти оптимальну модель реалізації запланованих перетворень. Так,
наприклад, слід звернути велику увагу на економічну історію США, які у плані
сільського виробництва знаходились у значно гіршому стані, ніж українські
землі Російської імперії. Симпатизанти ліберальних земців особливо
наголошували, що лише завдяки раціоналізму та примату новітніх інтенсивних
технологій пустельні території цієї молодої держави були перетворені в «оазиси»
передового аграрного виробництва. З інституціональної точки зору, приклад
потрібно брати і з країн Західної Європи, де завдяки колосальному розвитку
місцевого самоврядування, модерного реформування сільського господарства,
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широкомасштабного розвитку кооперації, ощадно-позичкових товариств, кас
дрібного, дешевого та довгострокового кредитування для селянства, виник
цілісний самодостатній економічний інститут – мережа товариств земельних
власників, або в юридичній термінології – публічне правове об’єднання, які Уряд
зобов’язаний підтримати. Саме після створення цих юридичних осіб, вкрай
необхідно ініціювати формування спеціальних профільних аграрних банків у
провінції, які будуть цілеспрямовано кредитувати селянство для проведення
меліоративних робіт, під заклад або земельних ділянок селянства, або інших
одиниць власності. Державні інститути повинні регулювати усі ці економічні
процедури, шляхом заснування спеціальних приватних, або комунальних
меліоративних бюро в органах місцевого врядування. В українських губерніях
Російської імперії, які є земськими, вже наявний позитивний досвід щодо
вказаного економічного інструментарію, а тому великих проблем не повинно
бути. У якості компромісу можливий варіант, коли державні банківські установи
будуть надавати меліоративні кредити для селянства через посередників –
органів та установ місцевого самоврядування, які поставлять принципову умову
– безвідсотковість кредитного ресурсу. Для заможних приватних осіб вказані
кредити можливо буде видавати через кредитні спілки. Проте, у будь-якому
випадку, втілення згаданих економічних планів повинно відбуватися виключно
за умов, коли інститути місцевого самоврядування у провінції створять
необхідну фінансову інфраструктуру для реалізації заходів. Органи державної
влади, у свою чергу, зобов’язані забезпечити регулювання та правовий контроль
усіх процесів та процедур, шляхом направлення у регіон профільних
спеціалістів, які стануть членами згаданих бюро [2, с. 3].
Як бачимо, питання меліорації земельного фонду стали помітною
складовою аграрної політики земського ліберального руху на півночі
Лівобережної України. Ініційовані ліберальними земцями прогресивні
перетворення були підтримані, доповнені, доопрацьовані і розширені
представниками демократичної громадськості, тим самим кристалізувавши
стратегічну візію реформування аграрного сегменту економіки регіону.
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РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Кривенко Н.В.
ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)
Враховуючи збільшення кількості інтеграційних угрупувань у світі, варто
зазначити про їх відмінність залежно від рівня економічного розвитку країнчленів, форм, розвитку інтеграції та низки інших факторів.
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Не дарма, Шифф Моріс, Уінтерс Л.Алан вважають, що регіональна
інтеграція є складним процесом, який значною мірою залежний від конкретних
особливостей кожного окремого випадку [1, c. 32]. Дійсно, це складний
еволюційний багаторівневий процес з різними механізмами, підходами і
засобами реалізації [2, c. 564].
Вороніна Т.В. зазначає, що як сам процес інтеграції, поняття «інтеграція»
появилось порівняно недавно у науковому обігу – кінець ХІХ-поч. ХХ ст.
Першими ж її дослідити спробували німецькі та шведські вчені в кінці ХІХ ст.,
зокрема родоначальниками були – Д.Шиндлер, Р.Шмед, Х.Кельзен [3, c. 208209]. А у 1964 р. Г.Хаберлер оголосив про настання ери інтеграції. Відлік цієї
епохи ведеться з кінця 50-х початку 60-х рр. ХХ ст. [4, c. 23]. Це підтверджується
тим, що інтеграційні угрупування почали створювати країни практично усіх
континентів та різних рівнів розвитку, при цьому найбільш розвинені серед них
– ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, ЕКОВАС, АСЕАН.
І хоча об’єднання між країнами спостерігалось протягом значного часу,
виділяють характеристики, які в сукупності відрізняють міжнародну економічну
інтеграцію від інших форм економічної взаємодії країн: усунення обмежень
руху товарів, послуг, капіталів, людських ресурсів; узгодження економічних
політик членів угрупування; переплетення та взаємопроникнення національних
виробничих процесів, формування технологічної єдності виробничого процесу в
межах угрупування; широкий розвиток міжнародної спеціалізації та кооперації
у виробництві, техніці; структурні зміни в економіці членів об’єднання;
зближення національних законодавств, норм та стандартів; цілеспрямоване
регулювання інтеграції, розвиток органів управління господарською взаємодією,
тобто можуть бути як між-так і наддержавні механізми управління (наприклад,
у ЄС) та ін. [5, с. 64.]
Відповідно до даних СОТ, серед останніх регіональних торговельних угод
(РТУ) – угоди між МЕРКОСУР та Ізраїлем, Китаєм та Грузією, ЄС та Японією,
Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ) та Філіппінами [6]. Тобто,
інтеграційні угрупування створюються не лише між країнами, але й з
інтеграційними угрупуваннями; між країнами, які знаходяться на різних
континентах, і з відмінним рівнем економічного розвитку.
До речі, Україна є членом не одного об’єднання, що характерно і для
багатьох інших країн. Ще починаючи з 1991 р., було укладено РТУ з Вірменією,
Грузією, Киргизстаном, Азербайджаном, Білоруссю, Казахстаном, Молдовою,
Чорногорією, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменістаном, а також
Македонією, Канадою, Ізраїлем [6]. Серед них значна кількість є членами СНД,
причому ці країни є першими, з якими було підписано угоди Україною.
Варто зазначити про участь та угоди з окремими інтеграційними
угрупуваннями, зокрема, СНД, ОЧЕС, ГУАМ, ЄАВТ, ЄС. Особливе значення
для України має останнє об’єднання, причому важливим стало підписання
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.), яка набрала чинності в
повному обсязі у 2017 р. (з 2014 р. здійснювалось тимчасове застосування) [7].
Крім того, передбачається укладання РТУ з Сербією, Сінгапуром та
Туреччиною [6].
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Отже, з наведеного видно: Україна, як і низка інших країн, є членом
кількох інтеграційних угрупувань; угоди укладено з країнами різних рівнів
економічного розвитку та – континентів; РТУ підписано також з окремими
інтеграційними угрупування (ЄАВТ, ЄС); особлива увага надається
поглибленню співпраці з ЄС; розвиваються зовнішньоекономічні відносини з
країнами, які не входять до останнього, зокрема Канадою, Ізраїлем та ін. Крім
того, передбачено укладання регіональних торговельних і з низкою інших країн.
Це є особливо важливим для економічного розвитку країни, її місця у
міжнародному поділі праці, і загалом, на міжнародній арені з врахуванням
сучасних глобалізаційних процесів.
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ПЕРЕШКОДИ ЕФЕКТИВНОМУ ВИКОРИСТАННЮ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В ГУБЕРНІЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
у другій половині ХІХ ст.
Криськов А.А.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
(м. Тернопіль)
Вагомими проблемами, які перейшли з періоду феодалізму і
перешкоджали ефективному використанню земельної власності в губерніях
Правобережної України в епоху утвердження капіталістичних відносин, були
нерозмежованість земель та наявність сервітутного права.
Села регіону часто налічували більше тисячі дворів, через що найбільш
віддалені поля знаходилися від садиб на відстані 15–20 км. Останнє створювало
так звану проблему далекоземелля, що надто ускладнювало проведення
сільськогосподарських робіт [3, с. 11]. За оцінкою Головного управління
землевлаштування і землеробства, для того, щоб дістатися ділянки, яка була на
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відстані у 6,5 км від селянської хати, витрачалося стільки ж часу, скільки на її
обробіток. У деяких районах це приводило до того, що селяни відвідували
найвіддаленіші ділянки лише двічі на рік – під час сівби і під час збирання
урожаю [5, с. 48–49]. Нерозмежованість також була причиною існування
черезсмужжя. Так, маєток М. Іванової у с. Волоське Кременецького повіту
Волинської губернії був у черезсмужжі з 13 ділянками селян, а в с. Довгалівка
цього ж повіту 539,5 дес селянських земель (64 власника) знаходилися у
черезсмужжі з 372 дес. поміщицької, яка тягнулася довгими і вузькими клинами
через селянські землі [2, арк. 1–7]. Черезсмужжя було для одних поміщиків
вигідним для ведення відробіткового господарства, а для інших – створювало
незручності під час організації капіталістичних економій. Волинський поміщик
А. Дейнека жалівся: «Я не можу влаштувати правильно ні польового, ні лісового
господарства, бо всі мої 9 тис. дес. помережені дрібними шматками селянських
володінь (у 1860-х 688 ділянок, у 1900-ті – вдвічі більше); селяни також не
можуть з свого боку користуватися ділянками надільної землі, – не можуть ні
прогнати туди для випасу свою худобу, ні удобрити землю, ні навіть добратися
до своїх ділянок для їхньої обробки без втрати часу і праці, бо вони знаходяться
...на площі 100 кв. верст і ділянки деяких селян у 12 верстах від села по прямій
лінії» [цит. за: 1, с. 125]. Недоліки черезсмужжя були матеріальними, а тому –
показовими. Затрати праці на обробіток будь-якої площі землі тим більші, чим
менша величина ділянки. Більша частина додаткової праці витрачалася на те,
щоб добратися додому. Вузькість смуг давала можливість орати лише вздовж.
Підприємливі селяни брали в оренду багато найвіддаленіших смуг і об’єднували
їх, а потім, виступаючи вже як суборендарі, здавали в оренду великими
ділянками [7, с. 337]. Унаслідок черезсмужжя втрачалося багато землі, яка
відводилася під межі. Також воно серйозно гальмувало механізацію і
застосування сортового і покращеного насіння.
Негативно позначалося на інтенсифікації сільського господарства
наявність і законодавча закріпленість сервітутного права. Мировий посередник
Літинського повіту так висловлювався з цього приводу: «Кожен із селян отримав
наділ в чотирьох шматках і на них веде спільне господарство трипільною
системою. Якби окремий селянин захотів би покращити власне господарство:
зайнятися травосіянням для корму коней і худоби, залишити менше землі під пар
тощо, то інші селяни виявили б спротив, бо це порушило б їхній спільний спосіб
господарювання» [4, с. 795]. Тобто, незважаючи на панування подвірного
землеволодіння, користування землею було обмеженим. Ю. Янсон з цього
приводу зазначив, що незалежність селянина у Правобережній Україні
«…швидше особиста, ніж матеріальна. Вибір системи господарювання, його
спрямування – все це поки залишилося в залежності від форм розселення,
черезсмужжя… від традицій, звичаїв, рутини» [6, с. 13].
Владні структури пасивно реагували на такі «незручності», воліючи не
втручатися і передати все на «полюбовне» вирішення проблем. В Київській
губернії з 104 клопотань про ліквідацію черезсмужжя було задоволено всього 7.
Черезсмужжя продовжувало існувати як в поміщицькому, так і в селянському
землеволодінні, гальмуючи і часто зовсім виключаючи можливість організації
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капіталістичного землеробства [1, с. 126]. Сервітутне право зникло разом із
націоналізацією земель.
Отже, реформа 1861 р. підірвала натуральне господарство, замкненість
дворянських маєтків та сприяла процесу переорієнтації частини поміщицьких та
селянських господарств, все більше залучаючи їх до ринкових відносин. Втрата
поміщиками кріпацької праці потребувала від власників землеволодінь не тільки
використання найманих робітників, а й інтенсифікації виробництва,
інвестування в його розвиток певної кількості коштів. Ефективному
використанню земельних ресурсів перешкоджали черезсмужжя і наявність
сервітутного права, особливо на спільний випас худоби на стерні. Це було
причиною поганого обробітку землі і робило неможливим зміну сівозміни, і,
відтак, утруднювало інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва.
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК:
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ АКАДЕМІЇ» У ПОГЛЯДАХ ЇЇ ФУНДАТОРІВ
Кругляков В.Є.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Дослідження історії створення та початкового етапу діяльності Академії
наук України свідчить, що її постання відбувалося у процесі гострих суперечок і
протиріч – утім, притаманних практично всім сторонам життя розбурханого
революцією тогочасного українського суспільства. Протилежні позиції
представників української наукової спільноти стосовно методологічних та
концептуальних засад організації академічної науки в Україні найбільш виразно
персоніфікувалися у постатях двох видатних науковців – В. Вернадського та
М. Грушевського. Кожен із них зробив неоціненний внесок у становлення
академічної науки в Україні, однак на завершальному етапі її організаційного
оформлення – на етапі формування Української Академії наук – вони так і не
змогли дійти єдності у баченні шляхів практичного творення УАН. Практично
неможливо знайти у науковій літературі, присвяченій вказаній проблемі,
приклади, які б засвідчували якщо не співпрацю, то бодай узгоджену позицію
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двох корифеїв вітчизняної науки принаймні в тактичних питаннях, що
стосувалися як заснування УАН, так і принципів її побудови та функціонування.
Серед гострих кутів протиріч між В. Вернадським і М. Грушевським
звертає на себе увагу знакове протистояння з проблеми «національного змісту
академії». Як зазначається в одному з ґрунтовних досліджень академічної
діяльності М. Грушевського, вчений «небезпідставно вважав, що лише відрив від
традицій російської академічної науки дасть змогу українським вченим
зорганізувати власний, незалежний від цієї традиції, академічний осередок», і ця
думка історика була «живим втіленням в ідеї Академії концепції Грушевського
про своєрідність історичного процесу на Україні». Такий шлях розбудови УАН
повинен був поставити її на світовий рівень, але «…з самих початків передбачав
підкреслення її національного характеру і на перших – саморозвитку як
достатнього факту української культури» [5, с. 40].
Думку, що збігалася з поглядами М. Грушевського, виголосив громадськополітичний діяч та літературознавець А. Ніковський. Власне бачення проблеми
він, зокрема, оприлюднив у публікації в газеті «Нова Рада» від 18 червня 1918 р.,
де стверджувалося, що «створювана під керівництвом Вернадського УАН буде
побудована за зразком Петроградської, що буде справжньою органічною
хворобою для Академії на довгі роки», та висловив неприйняття того факту, що
Комісію для вироблення законопроекту про заснування Української Академії
наук очолює мінералог, «хоч українська наука розвивалася під знаком філології»
[5, с. 46].
Дослідження, що відтворюють науковий шлях В. Вернадського,
розкривають його бачення проблеми: дбаючи про національні інтереси,
видатний науковець вважав надзвичайно важливим визнання української науки
на міжнародному рівні, наголошуючи, що «з національного погляду є неминуча
потреба у тому, щоб Українську Академію наук визнала міжнародна спілка
академій». До формування такого погляду, цілком очевидно, спонукав
величезний досвід спілкування В. Вернадського з ученими різних країн, і, відтак,
усвідомлення того, що міжнародні зв’язки сприятимуть відстоюванню
національних інтересів на світовому рівні, оскільки УАН буде гідним
представником української нації у «всесвітній спілці академій» [4, с. 139].
Зрозуміло, що з урахуванням тенденцій розвитку тогочасної світової науки
представляти в її координатах українську академічну науку, звужену до
філологічного напряму, було б нонсенсом.
Принагідно додаймо, що саме з таких концептуальних позицій оцінює
національний зміст та науково-практичну значимість заснування УАН в
контексті українського державотворення президент НАН України академік
Б. Патон. У вступному слові до україномовного видання «Вибраних наукових
праць академіка В. І. Вернадського» він, окрім іншого, зазначає, що відбудова
зруйнованого господарства країни наполегливо вимагала розвитку
фундаментальних досліджень з природознавства і техніки та використання
одержаних результатів у різних галузях економіки. Тож одним із перших
практичних заходів УАН під керівництвом В. Вернадського було створення
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Комісії з вивчення природних багатств України, яка почала розробку плану
електрифікації і будівництва Дніпровської гідроелектростанції [2, с. 18].
Протилежні позиції займали фундатори української академічної науки і в
питанні щодо мов видань УАН. Зокрема, М. Грушевський наполягав на тому, що
обов’язковою має бути українська мова видань з можливим використанням
французької чи німецької мов, що ж до російської, то вона з цього переліку мала
бути виключена. Втім, потрібно зауважити, що така думка не зустрічала широкої
підтримки наукової громадськості, більш схильної до аргументації
В. Вернадського. Останній вважав, що дискредитація російської мови штучно
відривала УАН від досягнень російської академічної науки, значно обмежувала
репрезентацію праць молодої Української академії в Європі і в світовому
науковому процесі.
Дискусійними та суперечливими залишаються питання, які стосуються,
власне, самої участі обох науковців у процесі створення Академії. Адже якщо
сучасники М. Грушевського – В. Вернадський, Д. Дорошенко, Н. ПолонськаВасиленко – твердили про його категоричну відмову від пропозиції
П. Скоропадського очолити майбутню УАН, то деякі сучасні дослідники
ставлять під сумнів вірогідність такої пропозиції. Достатньо аргументованою
видається думка, яка полягає у тому, що хоча між М. Грушевським та
В. Вернадським і були розбіжності в поглядах щодо організації УАН, але не
вони, а насамперед принципове невизнання Грушевським тогочасної влади стало
основною причиною його відмови від участі у створенні Академії саме за тих
конкретних умов [3, с. 8].
На завершення наведемо сформульовану з сучасних позицій
характеристику діяльності В. Вернадського як науковця та організатора науки:
він першим з істориків науки розглядав академію наук як особливий соціальний
інститут, розкрив значення академічної організації науки, показав переваги та
прогресивні риси академій, що трансформуються в наукові центри на державних
засадах, довів ефективність такої форми організації національної науки в нових
умовах, коли зростає значення розвитку природничих наук для економічного
поступу держави та гуманітарних – для національного самоствердження [1, с.
52].
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІН СВІТОГЛЯДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В ПЕРШІ РОКИ
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ
ТА СОЦІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ)
Кулакова О.М., Хіріна Г.О.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Встановлення радянської влади призвело до корінних змін у системі вищої
освіти, важливою складовою якої стала ідеологія. Українська система освіти в
20-30-і рр. мала свої відмінності від системи освіти в РРФСР, але щодо
викладання суспільних наук, то наслідувала загальноросійські зразки та
стандарти. На початку 20-х років повністю змінилися навчальні плани усіх
вищих навчальних закладах, на територію України поширювалися усі
нормативні документи, що приймалися в Москві. У постанові РНК від 4 березня
1921 р. «Про встановлення загального наукового мінімуму, обов’язкового для
викладання в усіх вищих школах РРФСР» за підписом В.І. Леніна зазначалося:
«У всіх школах РРФСР, у тому числі і в спеціальних, вводиться обов’язкове
викладання наступних предметів: а) з суспільних наук: 1) Розвиток суспільних
форм (1 триместр по 4 години). 2) Історичний матеріалізм (1 триместр по 3
години). 3) Пролетарська революція (історичні передумови перевороту,
включаючи імперіалізм; його форми та історія у зв’язку з історією XIX-XX ст.
взагалі та робочого руху зокрема) (2 триместри по 2 години). 4) Політичний
устрій РРФСР (1 триместр по 2 години). 5) Організація виробництва і розподілу
в РРФСР (1 триместр по 2 години). 6) План електрифікації РРФСР, його
економічні основи, економічна географія Росії, значення й умови здійснення
плану (2 триместри по 2 години).
Примітка. Даний мінімум з суспільних наук читається в усіх відділеннях
усіх вищих шкіл, окрім факультетів суспільних наук, на яких предмети, що
входять до мінімуму, читаються в розширеному обсязі» [3, с.10].
У 1921 р. Укрголовпрофосвіти видав «Тимчасові положення про вищі
навчальні заклади України», які підтверджували трирічний термін навчання, а
для перегляду навчальних планів і програм рекомендувалося створити на
факультетах комісії спеціалістів [1, с. 1], які пізніше почали називатися
предметними комісіями.
Як відзначалося у резолюції ХІІ з’їзду РКП(б), «…якими б не були основні
завдання кожного типу школи, зокрема вузів і технікумів, вона виробляючи
спеціаліста в тій чи іншій галузі будівництва, водночас повинна готувати в його
особі громадсько-політичного робітника, озброєного теорією марксизму» [5, с.
458]. Викладання суспільних наук у вищій школі України проводилося
відповідно до постанови Раднаркому УСРР від 26 квітня 1921 р. «Про
встановлення загального наукового мінімуму, обов’язкового до виконання у всіх
вузах». Викладалися такі суспільні науки, як розвиток суспільних форм,
історичний матеріалізм, політичний устрій у РРФСР та УРСР, план
електрифікації РРФСР та УРСР. Однак, постійного складу викладачів суспільних
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наук у навчальних закладах ще не було через відсутність необхідних кадрів [6, с.
288].
Ця постанова стала впроваджуватися в життя українських ВНЗ з 1922 р.
Першими кроками з впровадження марксистської філософії у вищі навчальні
заклади стало рішення першої Всеукраїнської конференції з педагогічної освіти,
яка проводилася в липні 1922 р. у Харкові. На конференції відзначалося, що
основу курсу марксизму мають містити з’ясування закономірностей суспільних
явищ (історичний матеріалізм) і тенденцій розвитку сучасного періоду історії
(науковий соціалізм) з метою вироблення об’єднуючого початку природних і
суспільних наук, теорії та революційної практики (діалектичний матеріалізм),
формування цілісного наукового світогляду [4, с.54] .
У першій половині 20-х років у вищих навчальних закладах України
викладався комплекс соціально-економічних дисциплін (соціально-економічний
мінімум), куди входила й філософія під назвою «Історичний матеріалізм».
Результатом проведення першої (1926 р.) та другої Всеукраїнської конференцій
викладачів соціально-економічних дисциплін (1928 р.) було рішення ввести у
ВНЗ України курс марксистської філософії «Діалектичний матеріалізм» як
окрему навчальну дисципліну, хоча в навчальних планах і програмах залишилася
його колишня назва «Історичний матеріалізм». Під цією назвою було
опубліковано більшість тодішніх підручників з філософії. Навчальні програми з
даного курсу орієнтувалися на тематику історичного матеріалізму: теорія
суспільного розвитку, розвиток продуктивних сил і виробничих стосунків, класи
і класова боротьба, держава і диктатура пролетаріату, базис і надбудова. Також
освітлювалися і декілька тем діалектичного матеріалізму: ідеалізм і матеріалізм,
діалектичний метод у філософії. Пізніше цей курс стали розпочинати з
проблематики діалектичного матеріалізму, роблячи короткі екскурси в історію
філософії [2].
Рішенням Х з’їзду КП(б)У (1927 р.) задекларували орієнтацію на побудову
системи освіти, методів викладання і навчання на основах наукового світогляду
і матеріалістично-діалектичного методу. З цією метою до вищих навчальних
закладів для викладання суспільних дисциплін були відряджені комуністи партійні працівники та безпартійні пропагандисти. Була закладена традиція,
згідно якої усі викладачі суспільних наук повинні входити до складу компартії,
та ця традиція зберігалася аж до початку 90-х років ХХ ст. Усі названі чинники
зумовили специфіку початкового етапу існування кафедри філософії та
соціології у складі ХФІ.
Початком викладання суспільних наук у ХФІ слід вважати 1921/1922
навчальний рік, коли до навчального плану Харківського хімікофармацевтичного інституту були включені такі нові предмети, як історичний
матеріалізм, розвиток суспільних наук, пролетарська революція, політичний
устрій РРФСР і УРСР, план електрифікації РРФСР і УРСР, і збереглися відомості
про екзамен з цих дисциплін.
Першим викладачем суспільних наук у Харківському фармацевтичному
інституті в 1921 р. став В. І. Єлін, прізвище якого під номером 3 значиться в
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списку викладачів інституту, складеному першим ректором М. О. Валяшко [4,
с.55].
У навчальному плані інституту на 1922 р. вказані такі предмети для
вивчення на першому курсі: політекономія (по 4 години теорії в кожному
семестрі) та історичний і діалектичний матеріалізм (по 2 години теорії в кожному
семестрі) [4, c. 55]. Спочатку через відсутність своїх штатних викладачів для
читання цих курсів долучалися працівники партійного та радянського апарату м.
Харкова. Харків у той період був столицею радянської України, тому і керівних
партійно-радянських кадрів вистачало.
Не завжди викладачі мали спеціальну підготовку і відповідну освіту,
найчастіше це були партійні працівники, які мали досвід практичної роботи.
Головним критерієм при підборі кадрів для викладання суспільних наук було
членство у ВКП(б), відданість справі ленінізму. Так, політкомісар Борис
Миколайович Ібрагімов, що очолював у 1923–1924 рр. ХФІ, став одним з перших
викладачів предметів соціально-економічного циклу [4, с.56].
Таким чином, в умовах радикальної зміни політичної ситуації в країні,
умовах становлення нової системи гуманітарної освіти в перші роки радянської
влади відбулося формування сучасної кафедри філософії та соціології НФаУ, яка
фактично почала свою історію як організаційна структура з 1925 році, а в 1939 р.
отримала офіційну назву – кафедра марксизму-ленінізму. В 20-30-ті роки почав
формуватися перший кадровий склад кафедри, вироблялися перші методики
викладання, формувався зміст предметів.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПРАВА
з середини XIX ст. до 1930-х рр.
Купрійчук Г.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Аграрне право України – це сукупність правових норм, які на засадах
юридичної рівності різних форм власності і функціонування різноманітних
організаційно-правових форм господарювання регулюють суспільні відносини,
що виникають між суб’єктами аграрного виробництва з приводу виробництва,
переробки та реалізації ними сільськогосподарської продукції. Під предметом
правового регулювання аграрного (селянського) права слід розуміти
урегульовані нормами аграрного законодавства, засновані на багатоукладності
форм власності та господарювання членські, майнові, управлінські та
господарські відносини між суб’єктами аграрного підприємництва [1, с. 16].
Розвиток аграрного права тісно пов’язаний з історичними подіями, які
формували державу України з середини XIX ст. до 1930-х років. Початковим
етапом становлення селянського (в сучасному розумінні – аграрного)
законодавства в Україні слід вважати селянську реформу 1861 р. у Російській
імперії, до складу якої входила більша частина українських земель [4, с. 9].
Ядром аграрного законодавства стали уніфіковані нормативно-правові акти,
основою яких є інтеграція правового регулювання діяльності усіх аграрних
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суб’єктів. Саме уніфіковані нормативні акти як ядро сільськогосподарського
законодавства формують первинні норми комплексної міжгалузевої галузі
сільськогосподарського права, до яких тяжіють і інші норми цієї галузі.
Актуальність аграрного питання характеризувалася тим, що селяни, за даними
перепису 1897 р., становили переважну більшість (17,2 млн осіб або 81,1%)
населення країни. Головною метою селянської реформи 1861 р. було створення
общинної власності на землю, щоб община стала нижньою ланкою
адміністративного управління на селі. Із кріпосних селяни переводилися на
становище тимчасово зобов’язаних.
Специфіка розвитку аграрних відносин в Україні полягала у тому, що
зосередження землі в руках заможних селян відбувалося в прихованій формі,
тобто заможні господарі змушували працювати на своїх наділах збіднілих
унаслідок реформи односельців. Особливо це характерно було для лівобережних
та правобережних губерній України, де переважало подвірне, а не общинне
землекористування, в результаті чого селяни вважали отримані земельні наділи
своєю приватною власністю.
Заснований у 1882 р. Селянський поземельний банк мав вирішити проблему
селянського малоземелля шляхом надання кредитів селянам для придбання
землі. Однак, ставши монополістом у сфері продажу земельних ділянок, банк
почав встановлювати високі ціни на землю. Постійне зростання цін на землю
унеможливлювало її купівлю середнім та бідним селянством, а навпаки, сприяло
збільшенню приватновласницьких заможних селянських господарств і
збереженню площі великих поміщицьких господарств.
Ставало дедалі очевиднішим, що аграрне питання потребувало колосальних
перетворень у всіх сферах: соціальній, економічній, а особливо в правовій, тобто
підняти рівень правового регулювання відносин земельної власності та
переробити колишнє законодавство такою мірою, щоб воно якомога повніше
відображало реалії того часу. Так, наприклад, Російський статут цивільного
судочинства 1864 р. допускав використання звичаєвого права у родинних,
спадкових і земельних правовідносинах, щодо яких немає відповідного
законодавчого регулювання. Закон «Про обов’язкове застосування звичаєвого
права при судових розглядах селянських справ» від 12 липня 1889 р., ще раз
засвідчує прогалини у законодавстві щодо врегулювання аграрних відносин.
Для поліпшення соціально-економічного становища в країні царським
урядом було створено у 1902 р. «редакційні комісії» при Міністерстві внутрішніх
справ для уточнення і внесення змін до селянського законодавства, а також
«Особливу нараду з потреб сільськогосподарської промисловості» під
головуванням С.Ю. Вітте.
Царський указ «Про доповнення деяких постанов діючого закону, що
стосуються селянського землеволодіння і землекористування» від 9 листопада
1906 р., прийнятий на основі ст. 87 Зводу основних державних законів без
обговорення в Державній Думі, заклав правові засади аграрної реформи та
розпочав реалізацію нової земельної програми. Ініціатором і провідником
аграрної реформи був голова Ради міністрів Російської імперії П.А. Столипін
[2, с. 15–17].
374

Столипінська аграрна реформа дала значний поштовх для формування
капіталістичних відносин в Україні. Завдяки реформі зберегли селянське
господарство як об’єкт експлуатації, але наявність великого та середнього
поміщицького землеволодіння, яке і надалі залишалося одним з основних
факторів господарського життя, було однією з причин тих соціальних
конфліктів, які стали наслідком численних масових селянських виступів та
буржуазної революції 1905 р. [3, с. 9]. Мета Столипінської аграрної реформи
передбачала здійснення таких заходів: вихід селян з общини і закріплення за
ними землі у приватну власність, створення хутірського та відрубного
господарства, переселенську політику. Близько 4,2 млн селянських дворів, або
28% від загальної їх кількості, перейшли від общинного до подвірного
одноособового володіння землею, на додаток до тих 23% селян, котрі отримали
наділи у подвірні володіння за реформою 1861 р. [5, с. 94–95]. Тому цілком
справедливо цей період розвитку, що тривав з 1861 р. до жовтня 1917 р., і
протягом якого звільненим від кріпосної залежності селянам надавалася
можливість реалізувати своє споконвічне прагнення до хліборобської праці на
власній землі, іменують як селянське право [4, с. 10].
Особливістю аграрного права тривалий час було те, що сімейні розділи та
виділи регулювалися нормами звичаєвого права, а не цивільного. З приводу
цього О.О Леонтьєв зазначав, що не можна скласти чіткого уявлення про цю
галузь діючого права без введення до курсу селянського права адміністративної,
господарської та судової відокремленості селян [4, с. 11].
Після перемоги в Росії Лютневої революції 1917 р. та з приходом до влади
Тимчасового уряду велике поміщицьке землеволодіння і стара система аграрних
відносин збереглись.
Наступним став період колгоспного права (жовтень 1917р. – початок 1970х рр.), розпочатий проголошенням Декрету про землю і подальшим прийняттям
нормативних актів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері
розвитку колективних форм господарювання на селі. [4, с. 10].
Суттєво новий етап розвитку аграрних відносин почався з приходом до
влади 29 квітня 1918 р. правоконсервативного уряду П.П. Скоропадського.
Перший законодавчий акт нового режиму – «Грамота до всього українського
народу» – заклав фундаментальні основи аграрної реформи. Це, насамперед,
відновлення права приватної власності на землю як фундамент культури і
цивілізації; свобода укладення договорів з купівлі-продажу землі; відчуження
земель за дійсною їх вартістю від великих власників та наділення земельними
ділянками малоземельних селян. Даним документом скасовувалося
законодавство «колишнього Українського уряду, а рівно Тимчасового уряду
російського».
Згодом, листопадова криза уряду Директорії 1919 р. стала завершальним
етапом домінування соціалістичних гасел у земельній політиці. Соціальноекономічна та політична ситуація в країні вимагала негайного перегляду позиції
провідних діячів Директорії стосовно таких питань, як введення приватної
власності на землю та викуп за землю. Земельне питання знову набуло
актуальності тільки з початком польсько-українського наступу та створенням
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наприкінці травня 1920 р. нового коаліційного уряду під головуванням
В.К. Прокоповича. Але всі їхні спроби реформувати аграрні відносини
виявилися марними. 21 березня 1921 р. у Ризі було укладено мирний договір, у
якому передбачалося визнання польським урядом більшовицького уряду УСРР,
що фактично означало закінчення доби Директорії УНР.
У тенденціях розвитку аграрної сфери послідовно віддзеркалювалася
історія країни, тому з настанням радянської влади її першим фактичним
нормативно-правовим актом у сфері регулювання аграрних відносин було
Положення про соціалістичний землеустрій та про заходи переходу до
соціалістичного землеробства. Цим документом започатковано першу спробу
правової регламентації державних і суспільних форм землекористування та
встановлення чіткого державного управління і контролю за їхньою діяльністю.
Положення також регламентувало діяльність радянських господарств,
сільськогосподарських комун та товариств зі спільного обробітку землі.
Надалі стрімко накопичувалося законодавство щодо різних аспектів
функціонування колгоспів. Наприклад, примірний статут сільськогосподарської
артілі, прийнятий Колгоспцентром і схвалений Наркомземом СРСР 1 березня
1930 р. законодавчо закріпив принцип добровільності створення колективних
сільськогосподарських господарств. Поряд із усуспільненням всіх земельних
угідь дозволялося в особистому користуванні членів артілі залишити присадибні
ділянки, дрібний сільськогосподарський інвентар, житлові будинки. До
майнових активів артілі входили неподільний фонд та пайові внески, фонд на
утримання непрацездатних, фонд поточних виробничих потреб, фуражний та ін.
[4, c. 12–13].
Терени України, де зберігалася велика частка імперського поміщицького
землеволодіння, прирікалися на роль випробувального полігону у справі
соціалістичної відбудови села. Дійсно, перехід до усуспільнення провадився без
елементарного наукового вивчення тих чи інших проблем колективних форм
селянської праці з опрацюванням відповідних практичних заходів. Насильницькі
заходи з упорядкування кооперації, фактичне становище на селі, яке щороку
давало результати набагато менші, ніж очікувалося, складали враження, що
колективізація сільського господарювання начебто неможлива без застосування
примусу з боку держави. Примусова колективізація зруйнувала економічні
підвалини самодіяльних селянських господарств, започаткувала організаційногосподарські основи напівкріпосного соціального статусу колгоспника, якого
навіть позбавили прав вільного пересування країною. Безпаспортний
український селянин виявився спочатку заручником, втім, аналізуючи події
голодомору 1932–1933 рр., – і жертвою [4, c. 259–260].
Таким чином, виходячи з історичних подій, які впливали на становлення
законодавства аграрного сектору, у чинному законодавстві закріпились
принципи права власності, захисту прав власників, рівноправністю, захисту
соціально незахищених шарів населення, законністю.
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ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
Куцина Л.В., Воронкова А.А.
Харківська державна зооветеринарна академія
(смт Мала Данилівка Харківської області)
Аграрна сфера – це специфічна галузь виробництва і життєдіяльності
людей, основою якої є безпосереднє використання потенціалу і ресурсів живої
природи з її законами та умовами. Цій сфері притаманні особливі аграрні
відносини, які перебувають у складній взаємодії з існуючою системою
соціально-економічних відносин. У вузькому значенні аграрні відносини – це
відносини, які виникають між людьми у процесі виробництва продукції з
використанням землі та інших природних ресурсів. Ці відносини не обмежені
галуззю сільського господарства, а поширюються на всю систему економічних
відносин, тобто мають риси агропромислових відносин.
Найважливішою і визначальною частиною аграрних відносин завжди були
і залишаються відносини власності на землю. Для України, яка володіє
колосальними запасами родючих земель (25% світових чорноземів знаходяться
у нашій країні), а продуктивно використати цей потужний потенціал, на
превеликий жаль, не може, вирішення цієї проблеми є надзвичайно актуальним.
Варто зазначити, що необхідність здійснення аграрних реформ ніколи і ні в кого
не викликала жодного сумніву. Але, незважаючи на всі зусилля держави,
аграріїв, вчених та політиків, подолати кризові процеси у сільському
господарстві не вдалося – змінювалися лише причини (чи їх трактування) цих
кризових явищ.
Спочатку однією з основних причин аграрної кризи вважалася відсутність
приватної власності на землю. Все мало змінитися після прийняття у грудні
1999 р. Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки». Однією з найважливіших проблем
проголошеної аграрної реформи, що залишається не вирішеною ще й сьогодні,
був пошук способів перетворення землі на об’єкт дійсно раціонального
господарювання та надання можливості селянам стати реальними власниками
землі. У ході реформи передбачалося: перетворити сільське господарство у
стабільну високорозвинену галузь; підвищити рівень життя населення;
розв’язати проблеми села, забезпечивши розвиток сільських територій і
соціальної інфраструктури, зайнятість сільського населення. «Кінцевою метою
реалізації основних напрямів земельної реформи визначено створення
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організаційно-економічних передумов забезпечення ефективного використання
земельних ресурсів країни, суттєве підвищення соціального, інвестиційного і
виробничого потенціалів землі, її перетворення у самостійний фактор
економічного зростання» [1].
З огляду на пройдений (тривалістю у 20 років) шлях реформування
сільськогосподарських підприємств, маємо визнати, що абсолютно всі згадані
завдання є не менш актуальними сьогодні. Виявляється, що реформу набагато
легше задекларувати, ніж впровадити у життя, а процес стабілізації і подальшого
розвитку аграрної сфери не можна втиснути у визначені Указом рядки
реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств.
У ході аграрної реформи було: запроваджено приватну власність на землю;
здійснено перерозподіл земель між сільськогосподарськими підприємствами,
фермерськими й особистими селянськими господарствами (господарствами
населення);
пройшло
першу
стадію
формування
ринку
земель
сільськогосподарського призначення, основним елементом якого стала оренда
землі. Але ринкові перетворення в аграрній сфері економіки України не дали
очікуваного результату та продемонстрували нашу нездатність берегти свою
землю і раціонально використовувати її потенціал.
Звичайно, негативний досвід реалізації аграрної реформи можна пояснити
наявністю цілої низки причин, серед яких: раптова, лавиноподібна зміна
державного політичного устрою, економічної системи країни, структури
управління; системний характер економічних криз, відсутність повноцінного
ринку землі. Та, мабуть, головною причиною аграрної кризи було і залишається
протиріччя між правом приватної власності на землю та бажанням і здатністю
селян своїми діями його реалізувати. Зубожілі селяни, які отримали паї, не
поспішали відчути себе реальними господарями на землі за відсутності
необхідних засобів виробництва та неспроможності (а, можливо, небажання)
держави фінансово підтримувати реорганізаційні процеси у сільському
господарстві, і за мізерну плату почали продавати свої паї в умовах відсутності
ринку землі. Саме тому наступним кроком має стати її продаж, тобто фактична
реалізація земельними власниками права вільно розпоряджатися своїми
земельними ділянками.
Що заважає формуванню ринку землі сьогодні? Як і двадцять років тому –
бідність. З кожним роком українці стають все біднішими, зменшується їх
купівельна спроможність. Хто зможе купити землі сільськогосподарського
призначення, якщо у пересічного громадянина коштів не вистачає на потреби
першого рівня, а кредитні ресурси є недосяжною мрією, враховуючи репутацію
вітчизняних банків і рівень середньої ставки за кредитами в межах 30–40%
річних. З іншого боку, відсутність реальних ринкових відносин і формування
агрохолдингової економіки провокують втрату людьми розуміння цінності
землі. Орендна плата в Україні, за матеріалами Фактів ICTV, складає в
середньому $ 50–70 за гектар на рік (у розвинених країнах – від $ 300)
Квазіринкова ціна на землю в Україні складає $ 1,2 тис. за 1 га. У країнах, де
ринок лібералізований, ця сума у рази більша, наприклад, у Польщі – близько
$ 10 тис. за 1 га, у Чехії – $ 7 тис. за гектар [2].
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Саме тому, головна умова успішної земельної реформи полягає у розумінні
стратегічної ролі землі як ресурсу розвитку, а не проїдання, що стане основою
подальшого формування земельного ринку. І вирішальну роль у цьому процесі
має відігравати держава. За час дії мораторію, а це вже 17 років, було
зареєстровано понад десяток законопроектів щодо запровадження ринку землі.
Жоден з них, як відомо, навіть не наблизився до прийняття через міфи та страхи,
здійснення наступних заходів:
1. Заборона на продаж землі іноземним громадянам та особам без
громадянства.
2. Недопущення спекуляції землями сільськогосподарського призначення.
3. Встановлення граничних розмірів земель сільськогосподарського
призначення.
4. Підтримка малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.
Ефективність такого державного регулювання ринкового обороту земель,
особливо на початковому етапі його функціонування, прямо залежить від
створення належної нормативно-правової бази, яка б відповідала міжнародним
стандартам.
Підводячи підсумок, хочеться вірити, що Україна, враховуючи специфіку
вітчизняних аграрних відносин та зарубіжний досвід регулювання земельних
відносин, зуміє подолати усі труднощі і дійти до логічного завершення затяжної
земельної реформи.
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ВНЕСОК ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
У СКЛАДОВУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Лазарєва В.Т.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Життя людей на певному етапі зазнає змін. Прийдешнє ХХІ ст. – не
виняток. І ці умови склалися завдяки незалежності. Це саме той стан, коли
людина перебуває на порозі вибору. Сьогодні, в умовах незалежності, серед
найактуальніших питань, з якими зіткнулась українська спільнота, виявилась
проблема пізнання та самопізнання українського народу. У пошуку її
першопричини, ми звертаємось до думок наших попередників. Серед визначних
будителів і просвітителів українства на особливу увагу заслуговує Пантелеймон
Куліш (1819–1897), який увійшов у життя як людина енциклопедичного складу
мислення та творення. Серед іншого, він залишив особливо помітний слід у сфері
осмислення духовного життя українського народу, зокрема, в науці й освіті як
складові історії України.
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Визначення шляхів розвитку та засобів реалізації ідей дослідника
відображено в усій його літературно-художній та науковій творчості, яку він
подавав на розгляд спільноті, і намагався реалізувати вже у свій час. Перш за все,
в осмисленні та розробленні проблеми української мови. Ним створюється
перший український фонетичний правопис, де на основі аналізу і співставлення
української і російської вимови обґрунтовується самодостатність існування
першої. Цей правопис, як відомо, з незначними змінами був введений
Є. Желехівським у Галичині. Більшість своїх творів П. Куліш видавав саме на
його основі. Серед найперших була підготовлена ним оригінальна двотомна
збірка етнографічних і фольклорних матеріалів «Записки о Южной Руси» (1856–
1857). Це була на той час навчальна література, яка містила різні відомості про
Україну і український народ. Тому, недивно, що Т. Шевченко, після
ознайомлення з «Записками…» назвав їх «алмазним дарунком» українському
народу.
Згодом, практичні вирішення питання мови він суттєво розширив завдяки
виданню «Граматки» – одному з перших українських букварів і читанок. У
передмові П. Куліш не лише обґрунтував теоретично, а й довів на практиці
можливість втілення своїх переконань про необхідність навчання дітей рідною
мовою: «Коли я їх не навчу, то не навчить і лисий дядько». Підручник П. Куліша
увійшов в історію України не лише тому, що був одним із перших, а й тому, що
започаткував спробу правописної реформи. Т. Шевченко дуже високо оцінив
«Граматку» і у своєму «Щоденнику» записав таке своє враження: «Как
прекрасно, умно и благородно составлен этот совершенно новый букварь. Дай
Бог, чтобы он привился в нашем бедном народе. Это первый свободный луч
света…».
П. Куліш постійно дбав про поширення знань рідною мовою. Безперечною
заслугою його є упорядкування і видання альманаху «Хата» (1860). Він мав
задум мати свій друкований орган і здійснив його у 1861 р., коли разом із
Т. Шевченком і В. Білозерським у власній друкарні (у Санкт-Петербурзі) почав
видавати перший український журнал «Основа». У журналі було здійснено
друкування його наукових розвідок: «Історія України з давніших часів»,
«Хмельниччина. Історичне оповідання», «Виговщина».
П. Куліш був один із засновників української літературної критики та
дослідження історії української літератури і написав багато критичних статей.
Так на сторінках «Основи» та інших видань з’явились його програмні статті:
«Переднє слово до громади. – Погляд на українську словесність» (1860),
«Характер и задачи украинской критики» (1861), «Простонародность в
украинской словесности» (1862), «Чого стоїть Шевченко яко поет народний» та
інші, в яких він відстоював свою думку на право українського народу мати свою
мову і літературу. З цього приводу він, зокрема писав, що «Українська
словесність –– діло велике –– се нове слово між народами. Котре на те й явилось,
щоб якось інше, не по-давньому, людський розум повернути». Український діяч
підводив читача до думки, що українській мові підвладні усі види, жанри та роди
літературної творчості.
Важливо і те, що у своїх працях П. Куліш оприлюднив цінну інформацію
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із архівів та бібліотек Луцька, Петербургу та Варшави. Саме завдяки ним він
приходив до розуміння процесу становлення науки самопізнання українського
народу на різних етапах його історії. Власна система поглядів автора
прослідковується у науково-популярних історичних розвідках «Хмельниччина»,
«Виговщина» (1861), тритомнику «Отпадение Малороссии от Польши» (1888–
1890), «Истории воссоединения Руси» у трьох томах (1874–1877). В «Истории
воссоединения Руси» автор не без гордості писав, що «не ничтожный народ
присоединился в половину ХVІІ века к московскому царству», а самодостатній.
У цьому ж творі він окреслив історію України від часів татарської навали до
епохи Хмельниччини.
П. Куліш був патріотом. Він добре розумів значення мови в житті народу і
своєю подвижницькою працею це постійно доводив. Завдяки його перекладам,
український читач був ознайомлений з творами класиків: Дж. Байрона, В. Гете,
О. Пушкіна, О. Толстого, В. Шекспіра, Ф. Шиллера та інших. Відсутність
українського словника наштовхнула його активно працювати й в цьому напрямі.
Вчений встиг зібрати для нього багато фольклорно-історіографічного та
етнографічного матеріалу, який попередньо використав у «Записках о Южной
Руси». Він вважав, що рідна мова може згуртувати націю, тому і закликав:
«Отечество ж собі ґрунтуймо в ріднім слові».
Важливо те, що серед іншого, у своїй творчості П. Куліш звертав увагу і на
співпрацю з європейськими країнами, але був проти їх втручання в українські
справи, хоч вважав, що: «Европейская цивилизация не представляет для нас
чего-то ненависного... Мы изучаем дружески все, что выработано другими
обшествами и народностями, но благ для нашего народа ожидаем только от
своеобразного развития его собственных нравственных сил и от увеличения
средств к жизни на его родной почве».
Через усю Кулішеву наукову й художню творчість проходить думка про
історичну долю України у всіх проявах життя. Вперше в українській суспільній
думці саме в творах П. Куліша знаходимо концепт «національна ідея». Але він
висловлював жаль, що «кращого в ідеї за українців нічого не має». Тому що в
реальному житті ідея українського призначення так поки що і не була
реалізована через відсутність, як вважав він, своєї національної, а не чужої
політики. Тому пророчими виявилися роздуми подвижника, виказані ним у листі
до О. Кониського: «Тим наше й діло не спориться, що небагато в нас людей
тямущих, а все тільки дилетанти».
В основі його історіософії була, насамперед, головна думка, що кожен
народ повинен творити історію власною волею. На той час П. Куліш не
проповідував політичної незалежності для України, але й ніколи не заперечував
права українського народу на самостійний національно-культурний розвиток. І
ще. Його ідеї за плином часу і досі актуальні. Бо як стверджувалось, зокрема, на
Кулішевих читаннях: «Саме в органічній єдності особи і справи таких постатей,
як П. Куліш можна повніше пізнати і глибше усвідомити не лише колізії їхньої
власної долі, а й долі всього народу, особливості формування його свідомості,
ментальнісних рис та способу життєдіяльності, виявити визначальні їх
складники».
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Треба визнати, що в своєму житті П. Куліш був послідовний у головному
– в ідеї України. Та на цьому шляху він був серед перших дослідників історичної
долі українського народу, його самопізнання й самотворення задля майбутньої
державності.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА
АН УРСР Г.М. ДОБРОВА В ГАЛУЗІ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ
(до 90-річчя від дня народження)
Литвинко А.С., Луговський О.Г.
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» (м. Київ)
Діяльність визначного
вченого,
членакореспондента АН УРСР
(1988), члена-кореспондента
Міжнародної академії історії
науки в Парижі (1965)
Геннадія
Михайловича
Доброва (рис. 1) нерозривно
пов’язана з формуванням та
інституалізацією в Україні
досліджень з історії науки й
техніки,
активним
учасником яких він став.

Рис. 1. Г. М. Добров

Г. М. Добров народився 9 березня 1929 р. у м. Бахмут Донецької області.
1950 р.
закінчив
механіко-машинобудівний
факультет
Київського
політехнічного інституту, де у 1948-1958 рр. діяла кафедра історії техніки під
керівництвом професора А. Ю. Голян-Нікольського, майбутнього співавтора
Г. М. Доброва у монографії 1964 р. з аналізу прогнозів науково-технологічного
розвитку і технічних ідей «Століття великих надій. Доля науково-технічного
прогресу ХХ ст.». Протягом навчання у 1948–1950 рр. Геннадій Михайлович
слухав лекції А. Ю. Голян-Нікольського, зацікавився питаннями технологічного
розвитку та одразу після закінчення інституту вступив до аспірантури відділу
історії техніки Інституту теплоенергетики АН УРСР за спеціальністю «Історія
науки і техніки». Відділ історії техніки разом із Комісією з історії техніки Відділу
технічних наук АН УРСР, під керівництвом академіка АН УРСР
В. В. Данилевського, був створений 11 березня 1949 р. Пізніше, 4 січня 1963 р.,
на базі відділу історії техніки Інституту теплоенергетики АН УРСР, а також
відділу історії математики Інституту математики АН УРСР, організованого в
1956 р. в Інституті історії АН УРСР, було створено Сектор історії техніки і
природознавства (з 1970 р. – Сектор історії природознавства і техніки, завідувач
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– академік АН УРСР Й. З. Штокало), який у 1986 р., разом із очолюваним
Г. М. Добровим Центром досліджень науково-технічного потенціалу Ради з
вивчення продуктивних сил України АН УРСР увійшов до складу Центру (нині
Інститут) досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УРСР.
Очолив новостворену установу Г. М. Добров.
Керівником Г. М. Доброва в аспірантурі став відомий історик техніки, в
майбутньому автор ґрунтовної монографії «Основи історії техніки» (1961) та
відповідальний редактор двотомника «Техніка в її історичному розвитку» (1979–
1982) С. В. Шухардін. Г. М. Добров виявив себе ініціативним науковим
працівником. Для кращого знайомства з вугільною галуззю, взявши 1952 р.
відпустку в аспірантурі, почав працювати механіком дільниці 3-бис тресту
«Чистяков-антрацит», де практично вивчав досвід роботи кращих комбайнових
бригад. Успішний захист Г. М. Добровим дисертації на здобуття кандидата
технічних наук за темою «Першість СРСР у створенні вугледобувних комбайнів
(з історії техніки гірничого машинобудування)» відбувся 29 квітня 1954 р. на
засіданні Об’єднаної ради Інститутів теплоенергетики та електротехніки АН
УРСР. Результати дисертаційного дослідження, які охоплювали період від
створення перших зразків до розроблення високопродуктивних конструкцій,
було узагальнено у монографії Г. М. Доброва «Історія радянських
вугледобувних комбайнів» (1958). Предметом історичного огляду в монографії є
вищі розряди видобувних, прохідних та універсальних гірничих машин для
механізації добування вугілля. На основі вивчення архівних, патентних,
літературних й інших джерел шляхом історичного аналізу вугільного
комбайнобудування Г. М. Добровим дано нарис процесу створення та розвитку
радянських вугледобувних комбайнів, виявлено історично прогресивні рішення,
забуті або маловідомі праці вітчизняних новаторів техніки, окреслено
перспективи розвитку галузі.
Продовженням цього наукового напряму стало видання 1969 р. Сектором
історії природознавства і техніки Інституту історії АН УРСР та Міністерством
вугільної промисловості УРСР двотомника «Історія технічного розвитку
вугільної промисловості Донбасу» (головний редактор – академік АН УРСР
О. Н. Щербань). Членом авторського колективу, заступником головного
редактора, відповідальним редактором другої частини першого тому та другого
тому був Геннадій Михайлович. Причому спочатку передбачалося видання
тритомника. У роботі були задіяні 26 науково-дослідницьких, проектноконструкторських і навчальних інститутів, 17 державних і господарських
організацій, зокрема Держплан УРСР, Укрраднаргосп, Донецький Раднаргосп і
Ростовський обком партії. Авторський колектив налічував 120 осіб. У виданні
висвітлювались питання зародження гірничої справи, умови праці шахтарів,
створення гірничого машинобудування, післявоєнного відновлення, зв’язку
техніки вугледобування та технічних перетворень; аналізувалась діяльність
відкривачів донецького вугілля, Луганського заводу, перших вугільних шахт
Донбасу та гірничозаводських шкіл; характеризувались початкові узагальнення
з гірничої справи, геологічні дослідження Донецького басейну та створення
маркшейдерської служби, проведення горизонтальних і похилих виробіток,
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початок застосування врубових машин і канатної відкатки, електрифікація,
автоматизація та вентиляція шахт, виникнення вугільного комбайнобудування та
підземного транспорту, гідромеханізація видобутку вугілля, розвиток
вуглезбагачувальної індустрії Донбасу, вищої гірничої освіти, науководослідницьких і проектно-конструкторських установ галузі.
Після аспірантури з жовтня 1953 по грудень 1955 р. вчений залишився
працювати у відділі історії техніки Інституту теплоенергетики АН УРСР на
посаді молодшого наукового співробітника, з 1954 р. став і був протягом усього
життя членом редколегії періодичного видання Відділу технічних наук АН УРСР
та Комісії з історії техніки «Нариси з історії техніки» (з 1962 р. – видання
Українського відділення Радянського національного об’єднання істориків
природознавства і техніки «Нариси з історії техніки та природознавства, з 1970 –
республіканський міжвідомчий збірник «Нариси історії природознавства і
техніки»).
До відділу історії техніки Г. М. Добров знову повернувся після 6-річної
перерви (з 1955 по 1961 рік) та з грудня 1961 по лютий 1963 р. обіймав посаду
старшого наукового співробітника. На посаді наукового співробітника відділу
Геннадій Михайлович почав працювати без оплати ще раніше, з листопада
1959 р.
23–24 травня 1958 р. відбулася важлива подія – створення Українського
відділення Радянського національного об’єднання істориків природознавства і
техніки під керівництвом академіка АН УРСР К. К. Хрєнова. Відділення
об’єднало понад 400 осіб, серед яких 51 академік і член-кореспондент АН УРСР,
240 докторів і кандидатів наук. Г. М. Добров одразу при створенні Відділення
був обраний членом Комітету, пізніше – заступником голови Відділення,
керував секцією.
Вчений особисто брав участь у міжнародних конгресах з історії науки і
техніки. Наприклад, на X Міжнародному конгресі з історії науки, який
відбувався з 26 серпня по 2 вересня 1962 р. у США, він виступив із доповіддю
«Дослідження з історії природознавства і техніки, що проводяться в Українській
РСР». Після цього відрядження Г. М. Добров наполегливо піднімав питання про
необхідність видання іноземними мовами серії праць, присвячених історії науки
і техніки в Україні, відновлення викладання історико-наукових й історикотехнічних дисциплін у вузах республіки та створення двох-трьох відповідних
кафедр у найбільших вузах України, закликав ширше публікуватись у
міжнародних журналах з історії науки і техніки.
Опікуючись проблемами досліджень з історії техніки, він підкреслював,
що її метою є узагальнення досвіду минулого та використання його для
майбутнього, тобто зворотній зв’язок між різними етапами науково-технічного
прогресу.
З лютого 1963 по грудень 1964 Г. М. Добров – старший науковий
співробітник, з 1 грудня 1964 р. – завідувач відділу історії техніки, з 17 серпня
1966 по 29 лютого 1968 р. – відділу машинних методів оброблення істориконаукової інформації Сектора історії техніки і природознавства Інституту історії
АН УРСР. У цей період ним побудовано теоретичну модель структури
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історичного потоку інформації про технічні ідеї, яка перевірялася
експериментально шляхом машинного оброблення патентної інформації з
вугільного комбайнобудування за 30 років. Було також розроблено універсальні
перфокарти для матеріалів з історії техніки та природознавства, тезауруса
наукових подій, патентних матеріалів.
22 липня 1986 р. Г. М. Добров очолив Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки АН УРСР. Безпосередньо в галузі історії
науки і техніки він працював протягом 18 років – від вступу в аспірантуру 1950 р.
до переходу в 1968 р. від керівництва відділом Сектора історії техніки і
природознавства Інституту історії АН УРСР до керівництва Відділенням
комплексних проблем наукознавства та інформатики, яке спочатку входило до
складу Інституту математики АН УРСР. Доробок Г. М. Доброва за перший
період його діяльності в галузі історії науки і техніки складає понад 30
ґрунтовних праць, серед яких одна індивідуальна та дві колективні монографії.
Тематика з історії вугледобувної техніки поряд із історією АН УРСР та історією
вітчизняної математики стала провідним напрямом досліджень Сектора історії
природознавства і техніки у перше десятиліття його діяльності, а робота вченого
на ключових посадах Комісії з історії техніки та Українського відділення
Радянського національного об’єднання істориків природознавства і техніки
значною мірою сприяла консолідації історико-наукової спільноти України.
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ТА
ЧИНОВНИЦТВА В УКРАЇНІ у першій половині ХІХ ст.
Мазур В.В.
Інститут історії України НАН України (м. Київ)
Одним із важливих завдань перед владою України є реформування
існуючої пенсійної системи задля забезпечення більш високого рівня соціальної
захищеності та справедливого розподілу суспільних фондів споживання. До
категорій наших громадян, які потребують першочергової уваги варто
зараховувати працівників медичної, освітньої, військової, наукової та інших
сфер. Вдосконалення існуючої системи пенсійного забезпечення має
враховувати зарубіжний досвід та ґрунтуватися на попередньому історичному
досвіді. Це сприятиме уникненню помилок минулого та більш ефективному
експертному аналізу ситуації.
Враховуючи зазначене, актуальність пропонованого дослідження, яке
присвячене вивченню особливостей пенсійного забезпечення педагогічних
кадрів та чиновництва на ранніх етапах формування системи матеріальної
підтримки у першій половині ХІХ ст., має не лише наукове (зумовлене
необхідністю фахового вивчення цього питання), а й суспільне значення.
Географічні рамки розвідки обмежуються українськими землями, які на той час
входили до складу Російської імперії.
Перш за все, необхідно зазначити, що в Російській імперії не існувало
уніфікованого та загального пенсійного забезпечення, більше того
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спостерігалася висока залежність від політичної кон’юнктури. Наприклад, у
1742 р. імператриця Єлизавета скасувала всі існуючі на той час виплати,
призначені у часи регентського правління Е. Бірона та Анни Леопольдівни.
Натомість Катерина ІІ у 1763 р. заборонила виплачувати пенсії будь-кому без її
відома.
На початку ХІХ ст. склалася така ситуація, що всередині кожного
відомства існувала своя заплутана та різнорівнева система. Зокрема, стосовно
освітнього відомства, декілька імператорських указів останньої третини
XVIII ст. – першої чверті ХІХ ст. окремо один від одного регламентували
виплату пенсій для службовців і чиновників Академії мистецтв і Академії наук,
Дерптського, Віленського та Московського університетів, гімназій і повітових
училищ тощо.
Досліджуючи заявлене питання, окремої уваги потребує імперське
законодавство, яке стосувалося підвідомчих Міністерству народної освіти
управлінських одиниць та установ, розташованих в українських губерніях. В
одному з найперших документів цього типу – Установчій грамоті Олександра І
1804 р. про заснування Харківського університету – вказувалося, що кожен
професор та ад’юнкт мали право на пенсію після 25-річної вислуги. Вона мала
виплачуватися до смерті у розмірі, який відповідав річному окладу. У випадку
«невиліковного захворювання» університетська рада мала право достроково
призначити виплату 50% окладу [1, с. 203–211]. На пенсію без таких обмежень
по розміру можна було претендувати «за відмінні чесноти та гідні заслуги» і
лише після схвалення імператора. Окремо регламентувалася одноразова виплата
річного жалування вдовам та дітям померлого професора, ад’юнкта чи викладача
університету, які пропрацювали понад 5 років. До цього додавалася ще й 1/5
річного окладу в якості пенсії. Стаж понад 15 років надавав право, крім річного
окладу, отримати сім’ї померлого ще й ¼ від його розміру. Якщо ж термін
служби складав менше 5 років, виплати були можливі лише у випадку особливих
заслуг і після схвалення міністра народної освіти [2, с. 652]. Відтак, уявлення про
розміри пенсій професорсько-викладацького складу єдиного на той час в Україні
Харківського університету можна сформувати на основі відповідних заробітних
плат. Так, річний оклад професора складав 2000 руб., ад’юнкта – 800, лекторів і
вчителів мов – 600 руб.
В окремих випадках, зокрема, при відкритті Рішельєвського ліцею в Одесі
у 1817 р., створювалися окремі пенсійні фонди. Кошти з них спрямовувалися на
надзвичайні витрати чи виплату «заслуженим» педагогам. Рівень зарплат у
цьому закладі освіти фактично прирівнювався до університетських: директор
отримував 3000 руб., а професори – від 1500 до 2000 руб. залежно від предмету
викладання [3, с. 254; 4, с. 153].
У 1805 р. було встановлено диференційовані правила виплат пенсій
педагогічному персоналу новостворених гімназій та повітових училищ.
Законодавство передбачало, що ці типи навчальних закладів мали існувати у
кожній губернії та повіті відповідно [6, с. 178–179]. Всі чиновники гімназій та
повітових училищ (директори, наглядачі та вчителі) у випадку «сумлінного та
безперервного служіння» впродовж 20-річного терміну могли претендувати на
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пожиттєву пенсію у розмірі 1/3 від річного окладу, після 25-річної служби – на
2/3 окладу, після 30-річної служби – на пенсію, яка дорівнювала повному розміру
окладу. Подібною була система виплат вдовам у випадку смерті чоловіка: 1/6
жалування після 20 річної служби, 1/3 – 25 річної, 1/2 – 30 річної [4, с. 1212]. За
попередніми підрахунками для запровадження відповідних виплат по усій
Російській імперії потрібно було майже 64,5 тис. руб. Тогочасні штати фіксували
наступні розміри річних окладів для різних типів навчальних закладів:
– губернські гімназії: директор – 800 руб., вчитель – 550 руб., вчитель мов
– 400 руб., вчитель малювання – 300 руб.;
– Волинська гімназія: директор – 1000 руб., старший вчитель – 500–
600 руб. (залежно від предмету), молодший вчитель – 400 руб. (крім вчителя
латинської та польської, який отримував 500 руб.), вчитель малювання –
300 руб., письма – 150 руб.;
– Київська гімназія: директор – 1500 руб., старший вчитель – 700 руб.
(залежно від предмету), молодший вчитель – 500 руб.;
– Одеська комерційна гімназія: директор – 800 руб., вчитель – 500 руб.
(крім вчителів: грецької та італійської – 500 руб., французької – 400 руб.);
– повітові училища: наглядач – 300 руб., вчитель – 250 руб.;
– Одеське повітове училище: вчитель – 325 руб.;
– Київське головне народне училище: директор – 500 руб., вчитель вищих
класів – 400 руб., вчитель нижчих класів – 200–275 руб., малювання – 150 руб.
[4, с. 201–204].
Упродовж наступних років було видано декілька законів, які надали
вдовам та дітям померлих чиновників гімназій та повітових училищ право на
отримання частини річного окладу (залежно від вислуги років) подібно до
правил, що діяли по відношенню до університетів.
Отже, як було зауважено, від розміру річного окладу та трудового стажу
залежав розмір пенсії, на яку претендували вчителі гімназій та повітових
училищ. Наведені цифри свідчать, що за винятком навчальних закладів у Києві
й Одесі, а також Волинської гімназії, навчальні заклади українських губерній
належали до так званого «3-го розряду», найменш фінансованого. Відтак розмір
пенсій тутешніх чиновників був нижчим порівняно з тими регіонами, які
формували 1-й та 2-й розряди (це, головним чином, російські губернії
європейської частини імперії).
Новий етап в історії розвитку пенсійного забезпечення розпочався із
1827 р., коли було затверджено перший в історії Російської імперії пенсійний
статут – «Загальний статут про пенсії та одноразові виплати». Документ
фіксував, що претендувати на виплату пенсій можна було лише у випадку
довготривалої та сумлінної служби. Це означало втрату відповідного права,
наприклад, за політичну неблагонадійність. Відтепер всі цивільні чиновники, в
тому числі й службовці Міністерства народної освіти, мали отримувати пенсію
за наступною системою: 1) за наявності вислуги від 20 до 30 років – у розмірі 1/3
річного окладу визначеного для кожного розряду чиновників; 2) вислуга від 30
до 35 років дозволяла отримувати 2/3 річного окладу; 3) понад 35 років – повний
річний оклад. Для виходу на пенсію за станом здоров’я потрібно було
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пропрацювати не менше 10 років. У такому випадку виплачувалося 1/3 окладу,
за наявності стажу понад 20 років – 2/3, понад 30 років – повний розмір окладу.
Ще більше зменшення нижньої межі вислуги застосовувалося у випадку тяжкої
хвороби – параліч, психічні розлади, втрата зору. Окремо регламентувалася
виплата пенсій та субсидій для вдів і дітей померлих чиновників [5, с. 1037].
Варто зауважити, що пенсійний статут стосувався лише чиновницького
апарату. У приблизному розписі окладів, який застосовувався для визначення
розміру пенсій, фіксувалося, що сенатори (відтак до цієї категорії входив міністр
народної освіти) отримували 4000 руб., директори департаментів – 3000,
начальники відділень у міністерствах – 1500, міністерські столоначальники,
бухгалтери, контролери та секретарі – 750, протоколісти, реєстратори,
перекладачі, старші помічники столоначальників – 600, молодші помічники
столоначальників та інші канцелярські службовці – 300 руб. [5, с. 1043–1044].
Таким чином, у результаті цієї реформи система виплат педагогічним
кадрам залишилася без змін, адже закон 1827 р. регламентував отримання пенсій
лише чиновництва міністерського апарату, в тому числі й освітнього відомства.
Зростання відповідних платежів для вчителів і викладачів напряму залежало від
затвердження нових статутів навчальних закладів, що після 1804 р. у першій
половині ХІХ ст. мало місце лише в 1828 р. – для гімназій та повітових училищ,
та в 1835 р. – для університетів. Натомість фактично жодного соціального
захисту не мали педагогічні кадри найчисленніших церковнопарафіяльних шкіл.
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ОРГАНЫ ЧУВСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И БИОПОЛЕ
Мальгота А.А.
ГП Украинский научно-исследовательский институт
медицины транспорта (г. Одесса)
Информационное восприятие живыми организмами процессов внешнего
мира проходит через пять органов чувств – глаза, уши, нос, язык, кожу.
Дистанционно информация регистрируется зрением, слухом и обонянием.
Тактильные ощущения формируются через вкус и осязание. Зачатки органов
чувств формируются с эмбрионального этапа и включаются в работу после
рождения живого организма, сопровождая все обменно-информационные
процессы на протяжении всей жизни. Специфика восприятия раздражений и
передачи информации органами чувств обусловлена особенностями строения и
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работы рецепторов. Рецепторы узко специализированы по отношению к виду
внешнего
раздражителя,
его
характеристикам,
информационному
сопровождению и т.д. Для живых организмов своевременная фиксация, контроль
и реакция на внешние раздражители часто становится жизненно определяющей.
Любой организм, особенно решая задачи приспособления к изменяющимся
внешним условиям, обязан отслеживать эти изменения и на них реагировать
определенной направленностью своих действий. С другой стороны, спектр
информационно-динамического воздействия внешней среды на живые
организмы чрезвычайно широк и значительно выходит за границы
чувствительности самих органов чувств. Особенно это относится к полевым
воздействиям земного и космического происхождения, а также к некоторым
взаимодействиям между живыми организмами. К таким специфическим
восприятиям можно отнести метеозависимость, чувствительность к
геопатогенным зонам, парапсихологические явления [1], реакции на
космические процессы, реакции растений на человека [2], синхронное поведение
рыбок в стае и т.д. Для этих явлений выделить рецепторы, которые ответственны
за восприятие внешних возмущений очень сложно и часто не представляется
возможным. Фактически мы имеем с одной стороны внешний мир с чрезвычайно
разнообразным характером информационно-динамического воздействия
внешней среды на живые организмы, а с другой стороны – ограниченность
информационного восприятия внешнего мира органами чувств живых
организмов. Одним из недостающих звеньев информационного восприятия
процессов внешнего мира может выступать биополе живых организмов. Биополе
зарождается, формируется, развивается, и изменяется вместе с развитием живого
организма. В современном представлении биополе рассматривается как
следствие совокупного результата материальных явлений электро- и
массопереноса в живых организмах от внутриклеточных до поверхностных
токов [3]. Эти процессы порождают электрические, магнитные и
электромагнитные поля с широким диапазоном параметров и интенсивности,
которые можно регистрировать и измерять. При таком подходе биополе является
материальной составляющей электромагнитного гомеостаза живых объектов и
может выступать как специфический орган чувств. Так, измеряя параметры
биополя, можно объективно судить о состоянии всего организма или его частей.
С другой стороны, воздействие на организм внешних полей влияет на характер
протекания обменных процессов в клетках и как следствие, приводит к
изменению параметров биополя организма. В таком представлении биополе
может быть только следствием биохимических процессов и результатов
воздействия внешних полей на живые организмы. Более широкое представление
о биополе дается в работах Гурвича А. Г. [4]. Прежде всего, биополе
рассматривается как некоторый единый регулирующий фактор, который
определяет упорядоченность и направленность биологических процессов в
живом организме, а само биополе представляется как сумма полей клеток.
Совмещение двух принципиальных вопросов в одном понятии –фактора
направленности биологических процессов и полевой структуры, приводит к
некорректным трактовкам экспериментов.
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В настоящей работе при изучении экспериментальных результатов фактор
упорядоченности и направленности биологических процессов в живых
организмах рассматривается отдельно от понятия биополя. Такое представление
позволяет сохранить за биополем материальную природу его образования как
результата электромагнитного гомеостаза живых объектов. Выделенный единый
регулирующий фактор упорядоченности биологических процессов в живых
организмах можно рассматривать как некоторый энергоинформационный образ,
который сопровождает развитие эмбриона и живого организма на протяжении
всей его жизни. Данный образ не имеет определенной локализации и
распределен по всему организму. Основными свойствами образа следует
считать: информационную целостность строения живого организма;
организацию и контроль иерархии, соподчиненности, направленности и
упорядоченности
биологических
процессов
в
живом
организме;
энергоинформационное взаимодействие со всеми процессами окружающего
мира и возможность его копирования. Таким образом, в информационном
восприятии живыми организмами процессов внешнего мира принимают участие
пять органов чувств, биополе и энергоинформационный образ живого
организма.
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ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА:
ГЕНЕЗА І СТАНОВЛЕННЯ
Медвідь Ф.М., Курчина Т.О., Твердохліб А.І.
Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ)
Філософсько-правова думка в Україні пройшла у своєму розвитку наступні
етапи: 1) докласичний (ІХ – ХУІІ ст.); 2) класичний (ХУІІІ – пер.пол. ХХ ст.); 3)
ліберально-романтичний (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.); 4) сучасний етап (із
середини 80-х років ХХ ст.). Виникнення філософсько-правової думки в Україні
історично відноситься дослідниками до періоду формування першої держави
східних слов’ян – Київської Русі і грунтується на наступних факторах: а)
поширення і виникнення писемності; б) християнізація Київської Русі [4, c. 573665]; в) формування державності [4, c. 319-459]. Саме в цей період виникають
перші філософсько-правові ідеї, що спочатку мали релігійно-міфологічний, а
потім (у зв’язку з прийняттям і поширенням християнства) – теологічний
характер [11, c. 222-233]. Слід зазначити, що власне філософсько-правові
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концепції почали формуватися в епоху Просвітництва (у класичний період). Для
першого ж періоду становлення філософсько-правового знання (IХ-ХVII ст. ст.)
характерним є виникнення окремих ідей, що стали прообразом філософії права,
зокрема, багата історична думка Київської Русі [3, c. 607-642]. До них можна
віднести: ідею рівноцінності і рівноправності народів, сформульовану
митрополитом Іларіоном у «Слові про Закон і Благодать»[9, c. 169-187]; ідею
демократизації церкви і свободи совісті як майбутню підставу принципу
автономії особистості; ідею права України на самовизначення і суверенітет, яку
обґрунтовано в першій «Конституції України» Пилипа Орлика (1672-1742).
Звідси й позиція ряду дослідників про те, що відлік історичної ретроспективи
вітчизняної філософії права доцільно почати з творчості Григорія Сковороди [12,
c. 195]. Разом із тим, слід зазначити, що «Перспектива може мати два напрямки:
Можна дивитися назад, у минуле, можна – вперед, у майбутнє. Можливості і
того, і другого різні. Ретроспектива має під собою незалежний грунт, оскільки
тут стикаємося з реальністю в її безпосередньому вигляді або у вигляді,
опосередкованому джерелами. Власне, для цього існує історична наука, яку
недарма вважають Великим Учителем. Щоправда, вчителем, який ще ніколи
нікого нічого не навчив. Цей сумний каламбур, на жаль, має під собою
безумовний грунт, але це не заперечує головного – здатності минулого полишити
свій слід у майбутньому» [2, c. 51].
Філософія Просвітництва в Україні (кінець ХVII – друга половина
ХVШ ст.) була безпосередньо пов’язана з діяльністю професорів КиєвоМогилянської академії: Феофана Прокоповича, Стефана Яворського, Яна
Козельського, Семена Десницького та ін. У цей час найважливішою була
проблема універсального обґрунтування ідеї права, що спиралося на європейські
ідеї «природного права» і «суспільного договору». До інших характерних рис
філософсько-правової думки епохи Просвітництва в Україні можна віднести: а)
зародження класичної національної філософії права; б) поширення і подальший
розвиток в українській філософсько-правовій думці «філософії серця»; в) появу
професійних філософів, які розробляли в тому числі філософсько-правові
питання. «Філософія серця» (кардіоцентризм) виступає як світогляднометодологічний фундамент національної філософії права. Цей філософський
напрям припускає, що сутність людини визначається не тільки і не стільки
свідомими психічними переживаннями (розумністю), а «серцем», яке є
джерелом думок і пізнання. З позиції «філософії серця» акцент в обґрунтуванні
права робиться на внутрішній духовній сутності права. Ідея права з позиції
кардіоцентризму полягає не у формально зовнішньому примусі, а в регулюванні
життя з урахуванням внутрішнього світу і свободи людини. Право при цьому
розглядається як умова, можливість творчої самореалізації особистості, її
індивідуального розвитку [14, c. 19]. Одним із прихильників кардіоцентризму в
українській філософській думці був Григорій Сковорода (1722-1794) –
мандрівний філософ, засновник класичної філософії в Україні. Своєрідним
аналогом ідеї права у Г. Сковороди є концепція «спорідненої праці», тобто такої,
що органічно відповідає природним здібностям, покликанню людини [10, c. 181391

200]. Саме «споріднена праця» забезпечує людині самореалізацію, задоволення і
радість.
Істотний внесок у розвиток вітчизняного екзистенційно-романтичного
світогляду зробили також Микола Гоголь, члени Кирило-Мефодіївського
товариства – Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко. Саме
вони з позиції «філософії серця» обґрунтували українську національну ідею [6].
Подальший розвиток кардіоцентризм в Україні одержав у творчості Памфіла
Юркевича (1827-1874), в якого «філософія серця» набуває характеру
загальнофілософської концепції. Вчений відзначав, розглядаючи предмет
філософії права, що філософія права методично досліджує постійні та істотні
підстави права позитивного. Філософія права стосовно чинного (позитивного)
права – це аналітика його засад. Вона не повинна розглядатися як неухильний
закон. Людина може судити про те, що є право, на підставі не тільки позитивного
права, а й ідеї права, створеної внутрішньо. Памфіл Юркевич виділяв такі
антропологічні засади філософії права: 1) людина може визначатися не тільки
зовнішніми, емпіричними чинниками, а й усвідомленням ідей; 2) людина має
певні правила, звичаї, коритися яким є справою доброю і святою; 3)
підкоряючись цим правилам і звичаям, людина має здатність судити про їх
гідність [15, с. 14-230; 13, c. 117-118]. Отже, «філософія серця» у класичній
українській філософії права виступає як методологічний фундамент морального
обґрунтування права. Розвиток філософсько-правової думки в Україні (XIX –
поч. XX ст.) пов’язаний з поширенням ідей лібералізму. У цей період
посилюються позитивістські погляди на право, і акцент зміщується з питання про
обґрунтування права на питання про його функції. Найбільш яскравими
українськими політичними мислителями цього часу були М. Драгоманов [5,
с. 86-88], І. Франко [7, с. 80-86], М. Грушевський [8, с. 74-75]. У центрі їх
інтересів знаходилася проблема прав українського народу. Вони були
прихильниками федералізму, який можна розглядати як принцип побудови
громадянського суспільства і визнання цінності особистості та її прав. Основна
філософсько-правова проблема сформульована ними у вигляді співвідношення
прав особистості і прав нації, а також прав держави.
Значний внесок у розвиток філософії права в Україні зробив Богдан
Кістяківський (1868-1920), як методолог права і автор соціокультурної
філософсько-правової концепції, один з найвидатніших українських теоретиків
лібералізму [1, c. 39-70]. Загальна світоглядна позиція Б. Кістяківського була
сформована під впливом ідей М. Драгоманова. Оригінальний підхід
Б. Кістяківського до розв’язання філософсько-методологічних проблем можна
визначити як соціокультурний. Він передбачає, з одного боку, визнання права як
найбільш значного виразника культури, а з другого – розгляд культури як
найважливішого способу реального буття права. Тому історично сформований
рівень правосвідомості і правової культури є визначальними чинниками
побудови правової держави. При визначенні права Б. Кістяківський займав
позицію методологічного плюралізму, бо визнавав цінність різних філософських
і окремих наукових підходів до визначення права, але вважав їх обмеженими і
відносними. Так, у розумінні права він виділяв чотири підходи: 1) аналітичний –
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відповідно до позитивістської концепції права; 2) соціологічний, де право –
форма соціальних відносин; 3) психологічний, що відповідає психологічному
поняттю права; 4) нормативний, що відповідає аксіологічному поняттю права
[13, c. 120]. В теорії правової держави Б. Кістяківського можна виділити три
аспекти: 1) методологічні основи вчення про правову державу; 2) теорію прав
людини як ядро концепції правової держави; 3) концепцію «правового
соціалізму», в центрі якої «право на гідне існування». Для нього «правова
держава» – соціально-політичний ідеал, що рідко коли досяжний в емпіричній
реальності. Але у той самий час, це й реальна історична форма державності,
найвища з практично існуючих. У ній поступово втілюється цей ідеал. Правовою
держава стає тоді, на думку мислителя, коли, використовуючи право як
інструмент упорядкування соціального життя, вона сама стає підпорядкованою
праву [13, с. 121]. «Природні», споконвічно притаманні людині права, на думку
Б. Кістяківського, обмежують державну владу, виступають основою і
доповненням підзаконної влади та становлять основу фундаментальних
принципів правової держави. Вони повинні бути визнані і охоронятися за
допомогою не тільки приватного, а й публічного права. Звідси концепція про
суб’єктивні публічні права, основним з яких є «право на гідне існування», що
включає право на прожитковий мінімум і освіту як основу домагань особистості.
Концепція суб’єктивних публічних прав дала можливість Б. Кістяківському
розглядати соціалістичну державу як цілком сумісну з індивідуальною волею,
що надає нову, більш розвинену форму правової держави. Отже, філософськоправова спадщина Б. Кістяківського має цінність не тільки тим, що є першою
вітчизняною систематизованою концепцією права, а й актуальністю ідей, що
містяться в ній.
Таким чином, філософія права в Україні виступає невід’ємною частиною її
філософської і загальної національної культури. Українська філософськоправова думка, багато в чому співзвучна ідеям європейської філософськоправової традиції, у той самий час характеризується самобутністю і
оригінальністю. Ця оригінальність полягає у релігійно-екзистенційному
характері ідеї «природного права» і «прав людини». Для вітчизняної філософії
права характерно ірраціональне обґрунтування права. Найбільш наочно це
виявляється в «філософії серця» Г. Сковороди і П. Юркевича, коли «серце»
виступає не предметом філософського осмислення, а методологічною підставою.
Найбільший внесок у розвиток української філософії права зробив видатний
мислитель кінця XIX – поч. XX ст. Б. Кістяківський, який вперше звернувся до
систематичного
розроблення
філософсько-методологічних
передумов
правознавства, ідеї якого актуальні й сьогодні.
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МОТИВАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Мелентьева Т.М.
Национальный фармацевтический университет (г. Харьков)
Для обозначения всей совокупности факторов, механизмов и процессов,
направляющих поведение индивида на удовлетворение потребностей,
достижение жизненных целей, служит понятие «мотивация».
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для
достижения личных и групповых целей, целей организации, общества в целом.
Мотивационная система личности является источником объективной
детерминации любых целесообразных форм социального поведения.
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Мотивация является функцией управления, суть которой – формирование
такой системы мотивов объекта управления, которая обеспечивает поведение,
соответствующее поставленной субъектом цели управления.
Мотивация имеет две формы:
внешняя мотивация – как сделать, чтобы «замотивировать» людей;
внутренняя мотивация – самозарождающиеся факторы, которые влияют на
людей, поддерживая определенные начинания и побуждая двигаться в
определенном направлении.
Мотивацию можно рассматривать как определенную структуру,
совокупность мотивов поведения, побудительных внутренних причин, на основе
которых субъект поведения формирует цель деятельности и программу
достижения.
Мотив – одно из фундаментальных понятий, используемых в социологии
для описания и анализа сферы побуждения индивида к деятельности.
Побуждение к деятельности связано с потребностно–мотивационной сферой.
Как известно, потребности суть объективные характеристики человека как
субъекта потребления благ, необходимых для его воспроизводства,
функционирования и развития.
Мотив – это субъективно выраженное побуждение к деятельности,
сформированное в процессе реального участия человека в социальной практике,
включения его в определенную систему отношений.
Мотивы – внутренние устремления, ценности, определяющие
направленность активности человека и его формы.
Мотив выполняет функцию побуждения человека к активности и придает
смысл отдельным действиям, целям и условиям их достижения.
Возникновение мотивов обусловлено наличием потребностей и
необходимостью их удовлетворения. Благодаря связи с потребностью мотив
выполняет функцию побуждения человека к активности и придает смысл
отдельным действиям, целям и условиям их достижения. Потребность – это
определенная нужда субъекта в некоторой совокупности внешних условий его
бытия, притязания к внешним обстоятельствам. Потребности представляют
собой сложную систему, совокупность притязаний разного содержания:
материальных, социальных, духовных. Они обусловливают избирательное
отношение субъекта к условиям внешней среды, на основе которого
формируется его поведение.
В процессе своей деятельности человек удовлетворяет потребности как
прямо, так и опосредованно. В результате не только объекты окружающей среды,
но и сами формы общественной жизни, способы социальной организации,
средства удовлетворения потребностей становятся предметами потребностей.
Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их
существовании можно судить лишь по поведению людей.
Потребность, таким образом, служит мотивом к действию, пробуждая в
субъекте состояние целеустремленности. Побуждение – это ощущение
недостатка в чем – либо, имеющее определенную направленность.
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Движущей силой поведения и сознания людей является потребность –
состояние неустойчивости организма как системы, его нужды в чем-то. Такое
состояние вызывает влечение, поисковую активность, волевое усилие. Когда
потребность находит свой предмет, то влечение переходит в хотение, желание.
Воля – это факт сознания, его практическое обнаружение. Воля – это не только
умение хотеть, желать, это психический процесс, выражающийся в действиях,
направленных на удовлетворение потребности. У человека возникают социально
обусловленные потребности и запросы к жизни и совершенно новые идеальные
побудительные силы – жажда познания истины, чувство прекрасного, моральное
наслаждение и т.д. Причина поступка лежит в потребностях людей. Цель есть
отраженная в сознании потребность. Но потребность – это не конечная, а
производная причина человеческих поступков. В возникновении потребностей,
стремлений и желаний определяющую роль играет внешний мир. Он
обусловливает поведение людей не только непосредственно, но и опосредованно
– через сложную сеть прошлых поступков, мыслей, чувств, и не только своих, но
и других людей.
Влияние ценностных представлений на мотивацию трудовой деятельности
осуществляется, во-первых, через значимость различных сторон трудовой
деятельности, определяющих для субъекта набор социально-возможных
мотивов-суждений, которые позволяют формулировать версию поведения. Вовторых, ценностные представления выступают в качестве критериев выбора
социально одобряемого способа поведения и его объяснения.
Понятие «ценности» вошло в философский обиход в шестидесятые годы
19 века. Но изучение всего, что связано с ценностями имеет историю, уходящую
в древние времена. Еще античных мыслителей волновали такие проблемы, как
добро и зло, смысл жизни и человеческое счастье, добропорядочность и мораль,
и т.д. Одним из первых, кто рассматривал природу ценностей является
Демокрит. Он первый стоял на позиции натуралистического понимания
ценностей, поскольку считал, что все следует принимать с точки зрения на
природу саму по себе, какой она является на самом деле. В связи с этим добро,
справедливость, прекрасное он рассматривал как проявление природных
событий. По его мнению, только в природе, необходимо искать источник, основу
и критерий любых ценностей. Добро, полезное, красота – это все, что отвечает
природе, а зло, пагубное, ужасное – это все, что ей противоречит. Т.е. согласно
Демокриту, личность в своих желаниях и надеждах должна идти за природными
требованиями. Предметом размышления Сократа также было моральное
существование, ценностный смысл жизни, вопросы добра и зла, полезности и
счастья. Философ пытался в сознании человека найти фундаментальные
ценности его существования. Он приходит к выводу, что люди не
придерживаются моральных понятий, потому что «не находят» в них смысла.
Аристотель считал, что добросовестная и честная личность с точки зрения
общественных ценностей является наибольшей моральной ценностью. Ценность
вещи, по Аристотелю, определяется одномоментно и статично – через
соответствие вещи своей природе, и динамично – через ее соответствие цели.
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В настоящее время данные подходы в значительной мере критически
пересмотрены, но многие моменты положены в основу современных концепций
рассмотрения ценностей.
Заслуга претворения проблемы ценности в предмет специальных
философских размышлений принадлежит немецкому философу 19 века Р. Лотце.
Он внедрил свое понятие «ценность», толкуя его как должное (то, что должно
быть), основу которого составляет то, что есть. Все вещи и события имеют
ценность постольку, поскольку они способствуют реализации Божьего закона. В
то же время история разворачивается благодаря мыслям, чувствам, желаниям и
усилиям людей. Божественное провидение только подготавливает почву для
добра, которое существует благодаря чувствам людей. Человек реагирует на
любой объект чувством радости или горя. Он считает ценным то, что дает ему
удовлетворение.
Таким образом, рассмотрено понятие «мотивация», ее две формы: внешняя
мотивация – как сделать, чтобы «замотивировать» людей; внутренняя мотивация
– самозарождающиеся факторы, которые влияют на людей, поддерживая
определенные начинания и побуждая двигаться в определенном направлении.
Также раскрыто понятие мотив, мотивы, ценность. Механизмов мотивации к
трудовой деятельности, важно описать основные модели содержательного и
процессуального характера, для реализации которых на практике и нужны
специальные механизмы.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ ЯК СИСТЕМИ
Миленький В.М.1, Гончарук В.В.2, Лаглер К.3
1
Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси)
2
Полтавський університет економіки і торгівлі (м. Полтава)
3
Targit GmbH Österreich, (м. Відень, Австрія)
Сьогодні на фоні подолання кризових явищ у світовій економічній системі,
перерозподілу капіталів і сфер впливу, відбувається посилення ролі регіонів, як
цілісних одиниць економіки. Коливання глобального масштабу, істотно
позначаючись на макрорівні системи, як правило, пом’якшуються при переході
до економічних систем більш низького рівня. Так само деформуючись від
циклічних змін, економіки регіонів є, в той самий час, тими елементами
економіки країни, які несуть потенціал не тільки виходу з кризи, а й створення
передумов сталого економічного зростання. Основна причина цього –
можливість ефективного управління ресурсами на мезорівні економіки як більш
мобільного порівняно з макрорівнем.
Регіони України істотно диференціюються за своєю ресурсною базою,
проте в кожному з них є в наявності достатній їх спектр, що дає можливість
функціонування економіки регіону і формує її особливості та спеціалізацію.
Проблематика управління забезпеченістю ресурсами, а також ефективністю їх
використання, набуває особливої важливості з урахуванням масштабів країни і
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високого ступеня відмінностей регіонів як за наявністю ресурсів, так і за рівнем
їх економічного розвитку, на фоні зростання масштабів демографічних,
екологічних і соціальних проблем в окремих із них. Все це створює необхідність
проведення системних досліджень, спрямованих на вивчення управління
ресурсозабезпеченістю регіону як об’єкта, що носить критеріальний характер із
точки зору цільової орієнтації відтворювальних процесів регіонального рівня.
Забезпеченість ресурсами детермінує розвиток економіки регіону, однак, в той
самий час, розвинена економіка продукує ресурси, що потенційно підлягають
вивезенню як в рамках міжрегіонального, так і міжнародного обміну, що стає все
більш значущим в умовах наростаючої глобалізації [1].
Аналіз численних наукових публікацій, присвячених проблемам
регіонального розвитку, дозволяє зробити висновок про те, що різноманітність
підходів до дослідження регіональної економіки пов’язана, в першу чергу, з
різним трактуванням дефініції «регіон».
На думку академіка А. Г. Гранберга, «регіональна економіка вивчає
економіку регіону, точніше, економіку окремих регіонів: об’єктивні передумови
економічного розвитку регіону (географічне положення, природно-ресурсний,
демографічний та виробничий потенціал), виробничу структуру, соціальну
сферу і умови життя, систему розселення і розміщення господарства, механізм
функціонування та управління економікою і т.д. Поряд з елементами та
механізмами внутрішньої структури економіки регіону обов’язково повинні
вивчатися економічні зв’язки регіону з іншими регіонами країни.
При цьому як предмет регіональної економіки різними дослідниками
розглядаються:
–
«вивчення
соціально-економічного регіонального
розміщення
продуктивних сил країни і розвитку галузей її економіки, найважливіших
природно-економічних, демографічних та екологічних особливостей регіонів, а
також міжрегіональних, внутрішньорегіональних і міждержавних економічних
зв’язків»;
– «особливості та закономірності розміщення продуктивних сил і розвитку
районів, фактори розміщення і регіонального розвитку»;
– «дослідження просторових особливостей процесу розширеного
відтворення».
Регіональна економіка як система, очевидно, може розглядатися як така
тільки в рамках першого з перерахованих підходів, так як не може розумітися як
«конструюється» система, а є реально існуючою і підлягає дослідженню. Існує
також ряд визначень даного поняття, що доповнюють розглянуте розуміння
системи властивістю цілеспрямованості її функціонування:
1) сукупність взаємодіючих різних функціональних одиниць (біологічних,
людських, машинних, інформаційних, природних), пов’язана із середовищем, що
передбачає досягнення деякої загальної оцінки шляхом дії над матеріалами,
енергією, біологічними явищами і управління ними;
2) безліч дій (функцій), пов’язаних у часі і просторі безліччю практичних
завдань щодо прийняття рішень та оцінки результатів, тобто задач управління;
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3) тільки такий комплекс вибірково залучених в нього компонентів,
взаємозв’язок і взаємовідносини яких набувають характеру взаємодії
компонентів на отримання сфокусованого корисного результату.
Таким чином, в якості основних складових категорії «система» стосовно до
економіки регіону можна виділити наступні:
• безліч елементів, що утворюють систему в регіональній економіці, це
підприємства, організації, домогосподарства, діяльність і місцезнаходження
яких локалізовані на певній території, а також регіональні установи та органи
влади, чия діяльність також обмежена даними територіальними рамками; та інші
суб’єкти економіки регіону;
• відносини і зв’язки між елементами – наявність взаємодій і взаємин між
суб’єктами економіки будь-якого рівня є одним з основних постулатів
економічної теорії, тому що без взаємодії неможливі виникнення і перебіг
економічних процесів і відносин виробництва, розподілу, обміну та споживання;
• певна цілісність, єдність – для регіональної економіки забезпечується
низкою факторів політичної, географічної, економічної і соціальної природи;
• цілеспрямованість функціонування – економіка регіону, будучи частиною
економічної системи країни, на сучасному етапі розвитку суспільних відносин
апріорі не може розвиватися не спрямовано, хаотично; цільовий вектор задається
не тільки регулюванням з боку держави, економічною політикою на
регіональному рівні, а й внутрішньою логікою перебігу економічних процесів
[2].
В цьому напрямі варто розглянути саме системний підхід як напрямок
методології наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить
дослідження об’єктів як систем. Системний підхід сприяє адекватній постановці
проблем в конкретних науках і виробленні ефективної стратегії їх вивчення.
Методологія, специфіка системного підходу визначається тим, що він орієнтує
дослідження на розкриття цілісності об’єкта, на виявлення різноманітних типів
зв’язків і зведення їх в єдину теоретичну картину.
Також, можна використати системний аналіз як сукупність методологічних
засобів, використовуваних для підготовки і обгрунтування рішень щодо
складних проблем політичного, військового, соціального, економічного,
наукового, технічного характеру, та як синонім системного підходу.
Варіація і складність структури регіональної системи детермінуються
відмінностями у видах економічної діяльності окремих елементів, секторами
економіки та типами ринків, на яких вони функціонують. Між елементами
системи існує велика кількість зв’язків різної природи: матеріальної; фінансової;
інформаційної. Однак елементи регіональної економічної системи, навіть за
наявності зв’язків, не можуть функціонувати без залучення різноманітних
ресурсів, що утворюють «входи», а в ряді випадків і «виходи» системи.
Отже, проведений аналіз наукової доктрини у цій сфері дозволив зробити
висновок, що регіональна економіка являє собою цілісну систему. Категорія
«система», проте, в науковому пізнанні не використовується відокремлено, її
залучення до аналізу проблеми завжди так чи інакше означає застосування
методології системного підходу і / або системного аналізу.
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ЧАСОПИС «КІЕВСКА СТАРИНА» (1882–1906)
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УМАНЩИНИ:
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІКАЦІЙ
Нижник С.В.
Уманський національний університет садівництва (м. Умань)
Невід’ємною складовою історії Уманщини є тогочасна преса. Вона,
фактично, була тоді найважливішим джерелом інформації. Останню читачі мали
можливість отримувати за допомогою вміщених на шпальтах часописів
різноманітних публікацій, коротких повідомлень, оголошень, реклами тощо.
В цьому контексті значний інтерес становить періодичне видання «Київська
старовина» (далі «КС»). На жаль, чимало архівних документів щодо заселення й
розвитку краю, вивчення Коліївщини (1768) та гайдамацького руху, простеження
етапів побудови «Софіївки», розгляду культурного, політичного, економічного,
релігійного й освітнього життя регіону в різні періоди, за певних причин не
збереглися. Відтак, часопис «КС» дозволив заповнити деякі існуючі прогалини і
слугував ґрунтовною джерельною базою.
Унікальними є матеріали та джерельні свідчення, вміщені на сторінках
«Киевской Старины», більш того, будь-яке дослідження з історії України XVIIIXIX ст.ст. важко уявити без залучення публікацій даного часопису.
Часопис «КС» став першим національним науково-історичним
щомісячником, що виходив друком протягом 1882–1906 рр. здебільшого
російською мовою й лише з 1907 року – українською. У 1907 р. також було
змінено назву журналу на «Україна» [1, с. 34]. Значення «КС» в науковому та
літературному процесі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. навіть важко
переоцінити. Упродовж чверті століття журнал не тільки виконував роль
наукової установи, яка значною мірою спрямовувала розвиток гуманітарних
наук в Україні, але й був помітним явищем громадського життя, осередком
національно-культурного руху [2, с. 5].
В умовах, коли українські землі перебували в складі двох імперій, а
українська мова й література, особливо в Росії, знаходилися під постійною
цензурою та тиском – чого варті лише Валуєвський циркуляр та Емський указ –
нова українська «еліта» (історики, прозаїки та поети) використовували будь-які
легітимні можливості популяризації «рідного слова та славної минувшини».
Авторський колектив часопису наполегливо доводив думку про право нашої
нації на розвиток своєї культури. У зв’язку з цим найбільша заслуга «КС» в тому,
що він зберіг українську історію та культуру, дбав про їх незалежний розвиток
та утвердження, залишаючись упродовж тривалого часу чи не єдиним рупором
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національної думки у підросійській Україні. Видання репрезентувало українство
та формувало його національну свідомість [3, с. 76].
Біля витоків «КС» стояли провідні українські вчені: В. Антонович,
О. Лазаревський, М. Петров, О. Кістяківський, О. Левицький, І. Каманін,
П. Житецький, М. Костомаров, М. Стороженко, Д. Багалій та ін. Більшість із них
належали до Київської Старої громади – культурно-освітньої організації
української інтелігенції, основний зміст діяльності якої полягав у поширенні
знань серед народу, у розвитку української мови, літератури, вивченні історії та
етнографії й був спрямований на відродження української нації. Взагалі у
виданні «КС» брали участь понад 450 авторів та кореспондентів. Автори
журналу були представниками різних наукових шкіл.
На сторінках «КС» розміщена значна кількість краєзнавчих матеріалів,
серед яких історичні розвідки, щоденники, спогади, епістолярій, свідчення
очевидців і сучасників, науково-публіцистичні твори.
Історія Уманщини з найдавніших часів стає об’єктом вивчення й
висвітлення десятка дописувачів «КС». Ці тексти є унікальним цінним джерелом
для відтворення загальної канви заселення й розвитку краю, виникнення міста
Умань, спорудження дендрологічного парку «Софіївка», а також для
дослідження різних аспектів життя цього краю – культурних, освітніх та
релігійних.
Місто Умань, історію якого на сьогодні виводять від 1616 р., у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. було одним із найрозвиненіших у східноподільському регіоні. Значний рівень соціально-економічного, демографічного
та культурно-освітнього розвитку, який мав місце в ті часи, був зумовлений
особливостями географічного розташування та попереднім історичним
розвитком цього населеного пункту. Крім того, «візитною карткою» міста можна
вважати його багату історико-архітектурну спадщину.
Краєзнавчі матеріали щодо Умані й Уманщини, які містить «КС», умовно
можна об’єднати в кілька груп:
 матеріали, що стосуються Коліївщини (1768) й Гайдамаччини загалом;
 подій в Умані в період гайдамацького повстання (1830–1831);
 долі Максима Залізняка й Івана Гонти;
історія міста Умань із найдавніших часів;
 мемуарні тексти й наукові дослідження функціонування духовних і
навчальних закладів.
Антифеодальне визвольне повстання 1768–1769 рр., яке було достатньо
популярною темою для ХІХ ст., знайшло своє відображення в низці мемуарів,
опублікованих на сторінках часопису. Серед них можемо згадати передусім
«Отрывок из записок анонима 1768 г.» [4], а також підготовлені до друку
В. Антоновичем «Описание бедствия, постигшего Умань и всю Украину в
1768 г.» [5] та «Записки Карла Хоецкого (1768–1776)», у яких останній згадує
гайдамаків із Запоріжжя, що брали участь в уманських подіях [6].
Особливу увагу заслуговує дослідження В. Доманицького «Из истории
частных учебных заведений» (1901) [7], що міститься в «КС». Фактично, це була
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єдина на той час розвідка, що мала на меті з’ясувати діяльність приватних
пансіонів в Україні, зокрема в Київській губернії на початку ХХ ст., куди
належала й Уманщина. Стаття дає можливість простежити кількісне зростання
та регіональне розміщення пансіонів, а також ставлення російського уряду до
них. Не менш важливо, як В. Доманицький описав підготовку до зустрічі
імператора Олександра І в Умані.
Василь Миколайович Доманицький – видатний літературознавець,
громадський діяч, історик, археолог, етнограф, критик, публіцист, перекладач,
журналіст і редактор, організатор кооперативного руху в Україні. Вже на
першому
курсі
історико-філологічному
факультеті
університету
Св. Володимира В. Доманицький стає співробітником відділу хроніки в журналі
«Київська старовина», відвідує літературно-громадський гурток О. Кониського,
виступає засновником нового українського видавництва «Вік». За короткий час
В. Доманицький (прожив 33 роки) підготував чимало наукових праць із різних
галузей: історичної, літературознавчої, бібліографічної, археологічної,
етнографічної; друкувався в журналах «Літературно-науковий вісник», «Нова
громада», «Кіевская старина» та ін. Як співробітник журналу «КС»,
В. Доманицький опублікував там близько ста розвідок на історичні й літературні
теми, користуючись при цьому псевдонімами («Словник...» О. Дея фіксує 19
псевдонімів В. Доманицького: «Вітер», «Колодянин», «Звенигородець» та ін.).
Не можна не згадати й про постійний інтерес до уманської перлини
дендропарку «Софіївка», про яку пише, наприклад, А. Смоктій [8].
Деякі сучасні дослідники наголошують на тому, що «перші спроби
написання історії Умані датуються ще ХІХ ст., але в них домінує інформація про
повстання 1768 – 1769 рр. та будівництво «Софіївки». У цьому контексті якраз і
потрібно згадати про «Краткий очерк истории города Умани» [9, с. 381 − 394] та
працю А. Смоктія «Умань» [8], представлені в «КС». Із джерела стає відомо, що
місто, розташоване неподалік від кордонів Речі Посполитої, Російської імперії та
Туреччини, було центром управління магнатерії Потоцького. Всевладний магнат
прагнув перетворити місто на осередок міжнародної торгівлі. Біля міста була
слобода козаків, звільнених від податків, які мали значні угіддя й отримували від
Ф. Потоцького платню та одяг.
Також унікальною пам’яткою минулого є уманські підземні ходи,
формування яких розпочалося ще в XVII ст. і які ще практично не досліджені.
Дані знаходимо у «КС» (1882). Автором А. Смоктієм зазначено: «…з саду в місто
є підземний хід. Починається він, як стверджують, на південь від каскаду між
камінням гігантської долини; це місце знаходиться нижче від того, де зараз стоїть
статуя Купідона…» [10, с. 37].
На сторінках «КС» розміщені матеріали, де представлено особливості
релігійного життя регіону в умовах інкорпорації Наддніпрянщини російським
царизмом після другого поділу Речі Посполитої [11, с. 165].
Отже, є підстави стверджувати, що часопис «КС» є важливим джерелом,
матеріали якого дають змогу досліднику висвітлити та проаналізувати численні
краєзнавчі матеріали про історичне минуле регіону (етнографічні нотатки та
статті). Жанрова палітра текстів уміщує аналітичні огляди, статті, спогади,
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щоденники, листи, нариси. Авторський колектив – світила вітчизняної й світової
історичної науки дозволяє відтворювати історичне краєзнавче полотно
заселення краю, розширити історіографічну й джерельну базу вивчення
Коліївщини (1768) та гайдамацького руху, простежити етапи побудови
«Софіївки», розглянути культурне, політичне, економічне, релігійне й освітнє
життя регіону в різні періоди. Однак залишається ще чимало розвідок, які лише
побіжно згадані й належним чином не оцінені.
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА
КОНЦЕПЦІЇ «ДОМОВОДСТВА» В.Н. КАРАЗІНА
Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка (м. Кропивницький Кіровоградської області)
Василь Назарович Каразін (1773–1842) – відомий державний і громадський
діяч, засновник Харківського університету – висловив значну кількість ідей
щодо реформування соціально-економічного життя суспільства першої
половини ХІХ ст. В. Н. Каразін великого значення надавав економічній науці та
значну кількість праць присвятив «домоводству» як національному господарству
та «порядку управления всякой собственностью, доставляющей способы к
жизне» [3, с. 217]. У концепції «Домоводства» В. Н. Каразін взаємопов’язує
економічні та демографічні процеси, для розгляду яких широко використовує
статистичну інформацію по Слобідській Україні [3, с. 123–154, 382–394]. У
зазначеній концепції В. Н. Каразін аналізує такі економічні аспекти: проблеми
державного регулювання різних економічних сфер; відносини власності та
способи підвищення ефективності функціонування різних форм власності;
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вдосконалення податкової системи та механізму стягнення податків, а також,
стабільність національної грошової одиниці.
У багатьох його працях простежуються ідеї щодо необхідності державного
втручання у законодавчу сферу та створення дієвої системи управління
державними фінансами. Як землевласник, В. Н. Каразін проголошував власність
поміщиків на землю недоторканою, прагнув зберегти поміщицьке
землеволодіння, але, розуміючи неефективність використання застарілих форм
господарювання в поміщицькому господарстві, розробляв проекти регламентації
повинностей, зменшення залежності закріпачених селян від поміщиків та
поступового переходу до товарно-грошових відносин на селі. В. Н. Каразін як
винахідник розумів необхідність удосконалення сільськогосподарської техніки,
застосування нових способів обробки сільськогосподарських земель, сортового
посівного матеріалу тощо. Він наголошував, що управління державними
селянами є неефективним, не мотивує до підвищення продуктивності їхньої
праці та, відповідно, не сприяє розвитку державного господарства в цілому.
Таким чином, В. Н. Каразін розглядав землю як основний виробничий ресурс, а
власність поміщиків як капітал, який має забезпечувати певний зиск.
Василь Назарович пропонував реструктурувати власність казни, продавши
частину державної власності приватним власникам для підвищення
ефективності її використання, зростання доходів державного бюджету та
зростання курсу національної валюти. Незважаючи на те, що провідну роль у
спадщині В. Н. Каразіна відігравали аграрно-селянські проблеми, дослідник
відводив значущу роль промисловості й торгівлі у господарському розвитку.
Каразін як прихильник розвитку вітчизняної промисловості (особливо легкої і
харчової), зазначав необхідність наявності власних капіталовкладень та
вітчизняних фахівців [1, с. 119–120]. Щодо торгівлі, то В. Н. Каразін вважав, що
внутрішня торгівля відіграє активну роль у розвитку промисловості й потребує
захисту від зовнішньої конкуренції, а зовнішня торгівля – «оживляет все части
политического тела» [3, с. 23].
В. Н. Каразін усвідомлював регулюючий вплив податків на розвиток
промисловості та торгівлі. Його авторству належить власна концепція
оподаткування, що містить об’єкт оподаткування, класифікацію податків,
механізм стягування і перекладання податків; свої обґрунтування автор
підкріплював статистичною інформацією з власного поміщицького маєтку [3, с.
62–99]. За В. Н. Каразіним податки призначені для: 1) утримання уряду, що
опікується цілісністю та добробутом суспільства, а також для утримання храмів
та їхніх служителів; 2) зовнішнього захисту (тобто утримання війська та
департаменту зовнішніх відносин); 3) особистого захисту кожного громадянина
(тобто утримання поліції та карних судів); 4) охорони та забезпечення права
власності (тобто утримання цивільних та комерційних судів). Перші три
призначення передбачають стягнення особистих податків, а четверте – податків
із майна [3, с. 90]. Каразін виступав за введення двох видів податків (особистий
податок і податок із майна) та станову рівність в оподаткуванні: «Личная подать,
или просто подать должна быть всеобщая, не терпящая никакого исключения, но
умеренная и для всех относительно равная, поскольку все, от первейшего богача
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до последнего работника в рубищах без собственности и приюта скитающегося,
имеют одинаковую нужду в показанных трех предметах» [3, с. 91]. Збір для
захисту права власності (4-те призначення) за авторською концепцією повинен
бути пропорційним власності. В. Н. Каразін пропонує стягувати податки з осіб
віком від 20 до 60 років, причому з 20 до 40 років особи повинні компенсувати
податкову недоїмку, яка накопичилась з їхнього народження до 20 років; пільги
в оподаткуванні мають батьки з багатодітних сімей. Таким чином, новітніми
авторськими ідеями В. Н. Каразіна щодо податкової системи було: скасування
становості в оподаткуванні, прогресивні вимоги щодо зниження податків та
визначення їхнього оптимального розміру, диференціація податків за статками,
віком та чисельністю дітей у родині.
Стабільність фінансової системи держави В.Н. Каразін обґрунтовано
пов’язував із курсом національної грошової одиниці. Проаналізувавши за
значний проміжок часу коливання курсу російського рубля, В. Н. Каразін
узагальнив такі причини цього процесу: «уменьшение внутреннего достоинства
монеты, умножение надобности в чужестранных товарах, количество россиян,
путешествующих в чужие края, несравненно превышающее число иностранцев,
которые у нас задерживают свои деньги, перевод российских … денег через
иностранные конторы, наконец накопление разного рода государственных
векселей, без выплаты остающихся» [3, с. 24]. В. Н. Каразін в дусі товарної
концепції грошей класичної політичної економії пов’язує стабільність
національної валюти з розвитком державного господарства, тобто практично на
100 років раніше за трансакційний варіант І. Фішера (який у праці «Купівельна
спроможність грошей», 1911 р., формалізував висновки Д. Хьюма щодо
взаємозв’язку зростання грошової маси і виробництва [2]) показує, що надійним
засобом зміцнення купівельної спроможності грошей є розвиток господарства.
При цьому В. Н. Каразін акцентував увагу на негативних наслідках для
фінансово-грошової системи країни іноземного кредитування, яке окрім
демонстрації боргового фінансування бюджетного дефіциту, слабкості
зовнішньої торгівлі, також посилює політико-економічну залежність держави від
іноземців. В. Н. Каразін не лише проаналізував механізм динаміки валютного
курсу, але й запропонував заходи стабілізації фінансово-кредитної системи
держави через підвищення ефективності функціонування державної власності,
скорочення бюджетних витрат, приріст випущеної продукції та регулювання
обігу асигнацій.
Аналіз економічної складової концепції «Домоводства» В. Н. Каразіна
дозволяє зробити висновок, що Василь Назарович, як особа з державницьким
мисленням, виступав за новаторський курс розвитку фінансово-економічної
сфери на засадах законності, технічної модернізації, що були нерозривно
пов’язані зі зростанням рівня освіченості населення.
Джерела та література
1. Небрат В. В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні : монографія. Київ : НАН
України, Ін-т екон. та прогнозув., 2013. 584 с.
2. Опарін В. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Українська класична школа публічних
фінансів. Фінанси України. 2015. № 10. С. 7–31.
405

3. Сочинения, письма и бумаги В. Н. Каразина, собранные и редактированные проф.
Д. И. Багалеем. Харьков : изд. Харьк. ун-та, 1910. 928 с.

ВНЕСОК І.М. ЖОВНЕРА (1938–2009) У СПРАВУ ЗБЕРЕЖЕННЯ І
ЗБАГАЧЕННЯ НІЖИНСЬКОГО ОГІРКА ТА ВІДРОДЖЕННЯ І
ОСУЧАСНЕННЯ ЗАСОЛЮВАЛЬНОГО ПРОМИСЛУ
Позняк О.В.
Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН
(с. Крути Чернігівської області)
На території Ніжинського району Чернігівської області шляхом народної
селекції створено сорт огірка Ніжинський місцевий, який упродовж кількох
століть був еталоном засолювального типу [1]. На основі цього сорту розвивався
славнозвісний ніжинський огірковий промисел [2].
Значний внесок у справу збереження популяції ніжинського огірка,
популяризації традиційного засолювального промислу на його основі зробив
Іван Михайлович Жовнер, який з травня 1982 р. по березень 1994 р. працював на
посаді заступника директора з наукової роботи Селекційно-дослідної станції
«Маяк» Всесоюзного науково-дослідного інституту селекції та насінництва
овочевих культур (тепер – Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва й
баштанництва НААН).
Варто зазначити, що у даному випадку співпали щонайменше три складові,
які зумовили визначення вектору діяльності І.М. Жовнера у цьому напрямі.
Адже, по-перше, згідно тематичних планів, з самого початку діяльності установи
проводилась науково-дослідна робота з цим сортом огірка [3]. По-друге, до
приходу на посаду заступника директора з наукової роботи СДС «Маяк»,
І.М. Жовнер уже, працюючи на різних посадах (заступника генерального
директора Ніжинського виробничо-аграрного об’єднання по сільському
господарству, начальника відділу Чернігівського об’єднання плодоовочевого
господарства, будучи у той час аспірантом-заочником Харківського
сільськогосподарського інституту), професійно займався проблематикою
розвитку ніжинської огіркової зони, заготівлі і переробки плодів [4–9]. Логічним
завершенням попередньої наукової і практичної діяльності став захист
кандидатської дисертації «Основні напрями підвищення економічної
ефективності виробництва і переробки огірків у Ніжинській зоні Чернігівської
області» за спеціальністю 08.00.05. «Економіка, організація управління і
планування сільського господарства» у 1983 р., тобто уже на посаді заступника
директора СДС «Маяк» [10]. І третім, чи ненайголовнішим чинником було те,
що ніжинські огірки були не тільки пріоритетним «за посадою», а улюбленим
об’єктом досліджень і творчих пошуків вченого.
Упродовж усього періоду роботи в установі, що передовсім передбачала
адміністративно-управлінські функції, наукові інтереси І.М. Жовнера до
вивчення популяції ніжинського огірка стали різнобічними, набули
масштабності: в коло його інтересів потрапляють питання не лише розроблення
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елементів механізованої технології вирощування сорту на товарні і насіннєві
цілі, заготівлі і переробки плодів, а й інші аспекти, як от: проведення
морфологічно-біометричного опису рослини оригінального сорту, підтримання
сорту у чистоті, селекційно-насінницька робота з сортопопуляцією тощо [11–17].
Можна з упевненістю назвати І.М. Жовнера подвижником, ба навіть «лобістом»
ніжинського огірка (у хорошому сенсі цього слова). Адже, не зважаючи на низку
проблем, що торкнулися цього сорту у 80-ті роки минулого сторіччя (чого вартий
той факт, що вирощування сортів огірка ніжинського сортотипу в регіоні, як і в
цілому в державі, припинилося через їх неконкурентоспроможність із-за низької
стійкості проти пероноспорозу (несправжньої борошнистої роси), епіфітотія
якого припала саме на кінець 80-х років минулого століття, а відтак одночасне
занепадання через брак сировини і переробної промисловості), Іван Михайлович
не полишав займатися цими питаннями, готував пропозиції до місцевих органів
влади щодо оперативного вирішення проблем, аби запобігти повному знищенню
цінного сортового матеріалу, згортовував навколо себе однодумців [18]. З
упевненістю можна сказати, що зусиллями науковців під керівництвом
І.М. Жовнера сорт огірка Ніжинський місцевий на ДС «Маяк» ІОБ НААН
збережений, і сьогодні в установі тривають масштабні комплексні дослідження
у цьому напрямку [19].
Через кілька років після звільнення з ДС «Маяк» ІОБ НААН, І.М. Жовнер
влаштувався на роботу в Ніжинський агротехнічний інститут (тепер – ВП НАТІ
НУБіП), де його основна діяльність до відходу у вічність у березні 2009 р. також
була тісна пов’язана з ніжинським огірком. У низці праць, опублікованих у той
час, він дав своє визначення ніжинському огірковому промислу, як поняттю, яке
включає в себе відомості про: найстаріший і найбільш якісний сорт огірка
«Ніжинський місцевий» з його історичним минулим, нинішнім кризовим
становищем, надзвичайно складним шляхом відродження, його поліпшенням,
поверненням на світовий ринок; унікальну огіркову зону, яка потребує наукового
обґрунтування її унікальності, відродження в умовах ринкових відносин;
відродження насінництва покращеного ніжинського огірка; відроджену на
новому науковому технічному і організаційному рівні механізовану технологію
вирощування, заготівлі і переробки ніжинських огірків; традиції, досвід,
особливості, секрети ніжинського промислу; наукове, організаційне і
пропагандистське забезпечення на шляху відродження, впровадження у
виробництво ніжинських огірків [20, 21, 22]. За ініціативи І.М. Жовнера в стінах
інституту була створена кімната-музей Ніжинського огірка. У співпраці з
селекціонерами Сквирської ДС ІОБ НААН створив низку гібридів огірка
(Левадний, Приостерний), не полишав зв’язків із селекціонерами ДС «Маяк» ІОБ
НААН (співпраця полягала, головним чином, у створенні й випробуванні нових
ліній огірка). І.М. Жовнером у 2003 р. навіть була створена Ніжинська районна
громадська організація «Науково-виробничий центр відродження Ніжинського
огірка і огіркового промислу» [23].
Отже, проведений аналіз джерел та літератури, а також особисте
знайомство й співпраця з Іваном Михайловичем у питанні збереження
класичного сорту огірка народної селекції Ніжинський місцевий, збагаченні
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сучасного сортименту з притаманними сортотипу ознаками і властивостями у
засолюванні, відродження й осучаснення традиційного історичного
засолювального промислу дають підстави стверджувати, що внесок
І. М. Жовнера, колишнього заступника директора з наукової роботи ДС «Маяк»
ІОБ НААН у цю справу є суттєвим, важливим і неоціненним, але, очевидно, на
сьогодні залишається вкрай недооціненим. Тому, у рік 45-річчя від дня
заснування ДС «Маяк» ІОБ НААН, згадування постаті І.М. Жовнера у контексті
науково-історичного аналізу діяльності установи буде справедливим для
вшанування пам’яті вченого.
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ЕВОЛЮЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Процишина Н.І.
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ)
У сучасному світі внаслідок постійного зростання значення інформації
індустрія її одержання, обробки, реєстрації, передачі та поширення стає однією
з провідних галузей діяльності людства. На сьогодні інформація вважається
стратегічним національним ресурсом, одним із основних багатств країни. На
сучасному етапі інформаційні протиборства розглядаються як одне із складових
міжнародних відносин і використовуються як засіб захисту національних
інтересів.
Метою даної статті є спроба проаналізувати розвиток інформаційних
технологій від найдавніших часів до ХХ ст. Історичний шлях розвитку
інформаційного протиборства висвітлено у працях українських учених, таких як
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В. Курбан, В. Михальчук, О. Литвиненко. Окремо варто відзначити працю
українського фахівця у сфері інформаційного суспільства Г. Почепцова «Сучасні
інформаційні війни», де системно викладено історію виникнення і розвитку
методології інформаційних війн.
Інформаційне протистояння розглядається як досить складне явище, яке
окрім політичних, економічних і соціальних має також технічні складові. До того
ж інформаційне протиборство є важливим засобом для досягнення певних ідей
тієї чи іншої держави за допомогою інформації.
Формування сучасного інформаційного суспільства стало результатом
кількох інформаційних революцій, які відбулися в історії розвитку людської
цивілізації. Першу інформаційну революцію пов’язують із появою писемності,
адже саме винайдення письма дало можливість фіксувати й передавати
інформацію, а з часом і фальсифікувати її.
Прикладів інформаційного впливу на моральну, духовну стійкість
супротивника можна знайти чимало у Давньому Римі, і в епоху феодалізму
(боротьба з «єрессю», за «істинну віру» і т.д.), і в пізніші часи [3]. У
Стародавньому ж Китаї кілька тисяч років тому було систематизовано стратегії,
які застосовувалися в політиці та військовій діяльності. У своєму трактаті «Про
військове мистецтво» Сунь Цзи писав про те, що війна – це шлях омани. Це
формулювання мети дезінформаційних заходів і сьогодні є актуальним.
Одним з яскравих прикладів інформаційного протистояння в античному
світі є дії карфагенян і римлян під час Другої Пунічної війни (218-201 до н. е.),
протягом якої воюючі сторони досить широко застосовували методи
інформаційного впливу.
Як ми бачимо, вже у стародавньому світі чітко проглядаються елементи й
напрями інформаційно-психологічного впливу як способу ослаблення
морального духу противника, підбадьорювання своїх військ, формування
сприятливої суспільної думки як у своїй країні, так і на захопленій чи належній
противникові території. Таких рис ведення війни дотримувалися і впродовж
всього Середньовіччя.
У середині XV століття відбулася так звана друга інформаційна революція,
пов’язана з іменем Йоганна Гуттенберга, який вважається винахідником
друкарства. Саме винахід друкарського верстату розширив доступ до інформації
широким верствам населення, сприяв поширенню книг, розповсюдженню
інформації серед простих людей. Вважається, що Ренесанс та його вплив на
суспільство залежали не стільки від його представників, скільки від доступності
інформації. Таким чином, наприклад, революційні думки Макіавеллі отримали
широке розповсюдження та застосування серед тактиків і стратегів військового
мистецтва.
В інформаційно-психологічному забезпеченні війн часів Середньовіччя
певну роль відіграли релігійні ідеї. У XVII столітті також відбувався розвиток
інформаційних технологій, яскравим прикладом яких може бути Тридцятилітня
війна. Фактично це була війна між католицизмом і протестантизмом, в якій
релігійна основа виступала інструментом для пропаганди й агітації. Так, одним
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із важливих медійних засобів доби релігійних війн є так звані летючі листи, які є
типом інформаційно-агітаційних засобів.
Розвиток інформаційних технологій у XVIIІ столітті можна прослідкувати
на прикладі війн за незалежність північноамериканських колоній: «У своїй
боротьбі колоністи використовували соціальні мережі (товариства «Сини
свободи», «Кореспондентські комітети»), застосовували образні символи
(«Дерево свободи»), стереотипи та лозунги («Воля або смерть»). Вони активно
застосовували дієві акції, тогочасні медіа, чутки, маніпуляцію.
Поширення інформаційних технологій впливу в XIX столітті зазвичай
пов’язують із постаттю Наполеона Бонапарта. Штаб армії Наполеона в більшості
його військових походів супроводжувала друкарня, для підтримання духу
власних військ та різноманітних впливів на противника були створені газети
«Кур’єр італійської армії», «Франція очима армії» та ін.
Одним з переломних моментів в історії інформаційних технологій є
Кримська війна, яку називають першою з сучасних війн, адже саме в цей час
почалося практичне використання у військових діях різних технічних досягнень.
Сучасною цю війну можна назвати тому, що це була перша в історії війна, в якій
велику роль зіграли телекомунікації, а точніше, єдиний на той час винайдений
засіб телекомунікації – телеграф. Він був важливий не тільки як засіб передачі
інформації журналістами у свої видання, а завдяки йому зовсім іншою стала
система управління військами, що знаходилися на відстані. Завдяки телеграфу
Кримська війна стала першою в історії війною, що отримувала моментальне
висвітлення в європейській пресі.
Особливого значення інформаційні протиборства набули у ХХ столітті,
коли газети, радіо, а потім і телебачення стали справді засобами масової
інформації, а поширювана через них інформація – справді масовою.
Таким чином, ми бачимо, що історія розвитку інформаційних технологій
розпочалась досить давно. Вже у стародавньому світі можна спостерігати
використання елементів інформаційно-психологічного впливу як одного із
способів ведення військових конфліктів. У цей час переважно поширилися такі
способи інформаційно-психологічного впливу, як залякування своєю
могутністю, використання найочевидніших суперечностей у таборі противника
й розкол його союзників. Приклади використання психологічного впливу були у
Стародавньому Єгипті, Китаї, Римі. У період Середньовіччя і Нового часу
інформаційні технології розвивались і удосконалювались, ставали невід’ємною
частиною політики. Новою віхою в історії поширення інформації стало
винайдення друкарського верстату в XV ст. Найбільш яскраво засоби
психологічного впливу можна прослідкувати під час військових компаній різних
держав у XVII – XIX ст., як от під час Тридцятилітньої війни, Наполеонівських
війн чи Кримської війни. Саме на початку XIX ст. використання телеграфу як
одного із засобів швидкої передачі інформації під час військових кампаній
демонструє розвиток інформаційних засобів і методів як у якісному, так і у
кількісному відношенні.
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРОСОПОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТА:
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ
Рогожа М.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У незалежній Україні спостерігається цікавий, водночас сприйнятий
незворотним, процес переходу від подієвої історії (історії подій) до історії
людини, особи, особистості, відомої та знаної. Саме відома людина в її
найрізноманітніших іпостасях виступає центральною фігурою та основним
рушієм історичного процесу. Тобто, історичний процес стає людиноцентричним.
Діяльність відомої людини тривалий час сприймалася практично двояко –
з одного боку вона була учасником історичного процесу, з іншого бачилася його
творцем – в принципі це спостережено запереченням заперечення. Такого роду
ситуація неминуче сприймалась дуалістичною та становила значний інтерес для
істориків, історіософів, оскільки не вкладалася в усталені уявлення, створювала
дискомфорт сприйняття й усвідомлення реальності, найбільше психологічний.
Тому неминучим стало вивчення такого явища в науці, його осмислення й
узагальнення.
Істотним проривом стало опублікування відомим львівським вченимісториком і публіцистом Я. Дашкевичем (1926-2010) важливої праці, головним
чином теоретичної, де грунтовно опрацьовано й узагальнено попередні
напрацювання та вибудовано фундамент для роботи майбутніх поколінь в
контексті розуміння змісту майбутніх досліджень і фіксації отриманих
результатів у царині історії науки й техніки [1]. Мова про «Об’єктивне і
суб’єктивне в просопографії» (1996), оскільки вона найперше про
співвідношення біографістики та просопографії, оскільки за обома термінами
передбачено прискіпливий розгляд людської особистості [2, с. 239-244].
Я. Дашкевич відзначив: «Є п’ять блоків питань, на мою думку, актуальних
для української біографістики та просопографії, що мають, безумовно, свою
національну – викликану дуже важкими умовами життя народу протягом
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багатьох століть – специфіку: 1) особисті проблеми; 2) етно- і
релігіопсихологічні; 3) громадські; 4) політичні; 5) творчі» [2, с. 240-241].
До першого блоку Я. Дашкевич запропонував віднести генеалогію,
психопатологічні риси характеру; еротичне життя; хвороби; кінець життя. До
другого – національні свідомість, її рівень; ренегатство, національна зрада,
змішані шлюби, діти змішаних шлюбів. Третій блок – корумпованість. До
четвертого віднесено колаборантство (типи та мотиви), політичні помилки,
невдачі та крахи, політична нездарність, кон’юнктуризм, таємні та фіктивні
політичні організації, шпигунство, сексотство, продажність, ворожа агентура,
політичні самогубства… До п’ятого – наукова, мистецька, літературна
бездарність, панегіризм, плагіаторство, графоманство, заробітчанство.
Крім того, необхідно зауважити, що філософський закон єдності та
боротьби протилежностей не вичерпує всієї гами нюансів понять
«біографістика» та «просопографія». Зокрема, термін «просопографія» був
запроваджений до використання в історичній науці в XIX ст. у якості назви
методу в історико-біографічних дослідженнях, але загальнонаукового. Разом з
тим варто підкреслити, що Я. Дашкевич, розробляючи основні уявлення щодо
сучасного становища просопографії, широко використав метод класифікації за
близькими або спорідненими ознаками, очевидно, що йдеться про принципи
системності та комплексності.
Розвиток уявлень щодо наповнення змістом поняття «біографістика» у
сучасному розумінні сприймається життєписом людини з обов’язковим
складанням біограми, що неминуче стає схожим на заповнення в анкеті всіх
наявних там граф, відповідно, отримання відомостей першого інформаційного
рівня. У той же час термін «просопографія», сприйнятий якісно вищим рівнем
біографістики, передбачає розширення, розгортання та поглиблення біограм
видатних особистостей. Це означає залучення до процесу формування
знаннєвого простору методів і засобів інших спеціальних історичних дисциплін.
Так, залучення методів генеалогії (у нашому розумінні – родознавства)
дозволяє становити, де і коли жила видатна особистість, більше того, її спосіб
життя, близьких родичів зі значимими деталями їхніх біографій, можливістю
змоделювати її мотиваційну сферу , котра формує поведінкові стереотипи для
різних ситуацій. До сфери вивчення генеалогії варто, на наш погляд, використати
усні свідчення та писемні записи, історичні джерела, нарешті провести
відповідні генетичні аналізи, які можуть підтвердити родинну спорідненість.
Не менш важливим бачиться залучення відомостей про сім’ю та шлюбні
відносини у родині чи родинах, оскільки це безпосередньо впливає на
народжуваність, смертність, тривалість життя, виховання та соціалізацію
наступних поколінь; віддалено – формування соціуму. Останнє проектується на
умови життя людини та співвідносність її із суспільними процесами.
Працюючи над створенням реального просопографічного портрета,
бачиться далеко не зайвим використати відомості про умови життя відомої
особистості та суспільні процеси відповідного періоду, порівнюючи та
співставляючи точки дотику, виявити їх кількісну та якісну складові, що
знаходяться практично в єдності.
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На жаль, архіви та писемні джерела дають досить мало відомостей про
психічні якості відомої особистості, що, на наш погляд, істотно збіднює наші
можливості правдивого відтворення цілісного уявлення про неї. Використання
відомостей про стан її психіки, зокрема, процес мислення, сферу емоцій, вольові
якості, здібності, почуття, темперамент, його вияви, нарешті – поведінку,
розуміння останньої знаходиться у площині цих та інших якостей особистості.
До сфери управління психікою належить і сфера особистісних потреб,
матеріальних і духовних, зокрема, забезпечення життєдіяльності організму, його
існування, водночас, баланс чи дисбаланс потреб, домінанти.
Підсумовуючи порівняно короткий аналіз створення просопографічного
портрета через застосування методів і засобів, фактично наявних у знаннєвому
просторі історії науки, маємо наголосити, що місія просопографії – дозволити
досліднику, вченому створити ґрунт для розуміння – чому реальне значення
розвитку соціокультурного простору залежало від виразних особистостей в
історії.
Окрім того, варто наголосити й на тому, що історики науки відповідальні
за правдиву оцінку наукових здобутків вчених, яких стосується їхнє
дослідження. Перспективним у цьому сенсі бачиться створення колективних
біографій, оскільки йдеться про можливість розкрити іпостась персоналії в
індивідуальному та соціальному (її оточення) вимірах.
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ДЕЩО ПРО ЖУРНАЛ «УКРАЇНСЬКІ ФІЗИЧНІ ЗАПИСКИ»
(ДО 90-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ)
Рокіцький О.М.1, Полевецька О.В.2, Шендеровський В.А.2
1
Тернопільський національний технічний університет (м. Тернопіль)
2
Інститут фізики НАН України (м. Київ)
У планах розбудови структури Української академії наук, заснованої
14 листопада 1918 року, було найперше створення Фізичного інституту. Це
потребувало великої підготовчої роботи. Зокрема, на базі кафедри фізики у
Київському політехнічному інституті було організовано фізичну лабораторію,
яка у 1921 році стала фундаментом для відкриття науково-дослідної кафедри
фізики. Зауважимо, що ще раніше за ініціативи Олександра Ґольдмана з’явився
в Україні перший осередок фізичних досліджень напівпровідників та фізичної
електроніки. Підготовка молодих учених розпочиналась з організації відкритих
наукових засідань, колоквіумів, семінарів, на які запрошували викладачів і
студентів. Зокрема, на Київській науково-дослідній кафедри проводили «Фізичні
бесіди».
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1926 року за ініціативи О. Ґольдмана було засновано перший в Україні
фізичний журнал «Фізичні записки», який значною мірою допоміг розвиткові
наукового спілкування. Визначальною формою роботи аспірантів Київської
науково-дослідної кафедри фізики була теоретична підготовка й участь у
семінарах, де вони могли ознайомитися з усіма актуальними проблемами
сучасної фізики.
Згодом професор О. Ґольдман для поглибленої підготовки обдарованих
студентів організував семінари підвищеного типу і відгук керівника семінару
почали враховувати під час зарахування до аспірантури.
На семінарах Ґольдмана навчалися Б. Вул, В. Лашкарьов, М. Моргуліс,
С. Герцрікен та інші. У грудні 1924 року до аспірантури Київської науководослідної кафедри було зараховано В. Лашкарьова, В. Линника та аспірантомстипендіатом – Л. Штрума.
Відповідальним редактором «Українських фізичних записок» був
Олександр Ґольдман, вчений, який народився у Варшаві 3 лютого 1884 р.,
отримав вищу освіту у Київському університеті Святого Володимира,
удосконалював свої знання під керівництвом професора Йосипа Косоногова,
після смерті якого продовжив справу розбудови першого в Україні Інституту
фізики, створеного 1929 року в Києві на базі науково-дослідної кафедри фізики,
що входив до системи Народного комісаріату освіти. 1932 року інститут було
передано ВУАН і 1936 року перейменовано на Інститут фізики Академії наук
УСРР. Організатором і першим директором Інституту став Олександр Ґольдман.
Про фізика Андрія Желехівського, одного із членів редколегії згадуваного
журналу, не знайдемо жодного слова в енциклопедичних виданнях радянського
і навіть нинішнього періоду. А ця людина закладала основи розвитку фізичної
науки в Україні (у Харкові). Народився у Київській губернії 1882 року, освіту
отримав у Київському університеті, на фізико-математичному факультеті. 1920
року став професором Інституту народної освіти у Харкові, завідувачем секції
загальної фізики. З 1921 року під його керівництвом починає працювати семінар
підвищеного типу. Розуміючи важливість розвитку наукових досліджень з
фізики, професор Андрій Желехівський з метою координації роботи фізиків
створив Українську асоціацію фізиків, перший з’їзд якої відбувся у Харкові 1-4
липня 1928 р. Головою правління було обрано Андрія Желехівського, згодом
вченого було введено до оргбюро зі створення українського фізико-технічного
інституту. З 1933 р. по 1941 р. Желехівський був деканом фізико-математичного
факультету, сам завідував кафедрою експериментальної фізики до 1936 року,
коли нею впродовж двох семестрів керував Лев Ландау. Окрім того,
Желехівський керував ще кафедрою електрики та йонних процесів. Змушений
був залишитися в окупованому Харкові через хворобу дружини, був
уповноваженим за збереження університетських цінностей. Після звільнення
Харкова, за доносом, вченого було заарештовано і розстріляно 1943 р. Де могила
вченого – ніхто не знає. На його ім’я було накладено табу.
Щодо відповідального редактора журналу та першого директора Інституту
фізики, то відомо, що 29 червня 1929 р. Олександра Ґольдмана було обрано до
складу академіків ВУАН. У 1931-33 рр. під керівництвом вченого було виконано
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великий цикл фізичних робіт на замовлення Наркомату оборони. Але на початку
1938 р. О. Ґольдмана звинуватили у активній участі в контрреволюційній
українській націоналістичній організації та підривній шкідницькій діяльності в
Інституті фізики і заарештували. Його виключили зі складу дійсних членів
Академії УРСР і 1939 року заслали на п’ять років до Казахстану. Повернувся
вчений до наукової праці аж через двадцять років… 1959 року. Працював у
інституті, став автором близько 150 наукових робіт. Його життя трагічно
обірвалося 30 грудня 1971 року. На перехресті біля інституту його збив
автомобіль силових структур…
Не згадують радянські енциклопедичні видання ще одну постать із
редакційної колегії журналу – професора Дмитра Рожанського (навіть за часів
незалежної України його подають як російського фізика і радіофізика, членакореспондента АН СРСР з 1933 р.). Народився вчений у Києві 1 вересня 1882 р..
З 1911 по 1921 рр. працював у Харківському університеті. Під його керівництвом
створено короткохвильові передавачі та імпульсні радари. Після від’їзду з
Харкова працював спочатку у Нижньому Новгороді (до 1923 р.), а потім у
Ленінграді у фізико-технічному інституті. Дата смерті (чи загибелі) – 27 вересня
1936 року.
Ще один член редакційної колегії - український фізик, професор (із 1934 р.)
– Кирилов Єлпідіфор. Народився 8 жовтня 1883 року в с. Шипка (тепер у
Молдові), закінчив Новоросійський університет в Одесі (1907 р.), де і працював
спочатку (з 1921 р.) – завідувачем кафедрою, а з 1926 р. – директором Інституту
фізики при Одеському університеті. Вчений більше 50-ти років працював у
Одеському університеті ім. І. Мечникова і близько 40 років був директором і
науковим керівником Науково-дослідного інституту фізики університету.
Досліджував фотоелектричні властивості галогенідів срібла, відкрив
фотовольтаїчний ефект у цих матеріалах. 1951 року за результати цих
досліджень йому було присуджено Державну премію СРСР. Зазначимо, що
одночасно він був редактором наукового журналу «Записки фізичного
інституту» в Одесі. Помер Є. Кирилов 27 листопада 1964 року.
Членом редакційної колегії був також український фізик і методист Георгій
Де-Метц, родом з Одеси. Народився 21 травня 1861 року, навчався у
Новоросійському університеті, у 1891–1930 рр. був професором Київського
університету. З 1898 р. – професор Київського політехнічного інституту, а в
1934-1947 рр. – завідувач кафедри Київського педагогічного інституту. Був
членом правління Української асоціації фізиків. Вчений-експериментатор, який
відтворив відкриття Х-променів, досліджував їхню природу і вплив на живі і
неживі об’єкти. Склав перший курс методики викладання фізики у школах.
Помер вчений 9 березня 1947 року.
Не знайдемо у радянських довідниках й імені ще одного талановитого
вченого-фізика, фундатора теоретичної фізики у Києві. Мова йде про Леона
Кордиша, який все своє життя працював у різних напрямках фізичної науки,
зокрема таких, як теорія відносності і квантова теорія, фізика Х-променів, теорія
коливань, теорія електропровідності і фотоелектричних явищ. Народився вчений
у Києві 22 липня 1874 року. Освіту отримав в Київському університеті Святого
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Володимира, працював у КПІ, а згодом у Інституті фізики Української академії
наук. На думку Ореста Хвольсона, Леон Кордиш був «одним із найбільш
талановитих у нас спеціалістів з теоретичної фізики». Помер вчений раптово у
віці 54 років.
Важливу роль у діяльності редакційної колегії журналу відіграв професор
Андрій Малиновський, який також був одним із організаторів Української
асоціації фізиків, членом президії Всесоюзної асоціації фізиків. Народився
вчений у Ржищеві 17 березня 1884 р., освіту отримав фізико-математичному
факультеті Київського університету. У 1924 році приїхав до Катеринослава на
запрошення фізико-хіміка Л. Писаржевського. Малиновський працював
завідувачем кафедри фізики у Гірничому інституті та професором фізики
Дніпропетровського інституту народної освіти. Наприкінці 1920-х рр. створив у
інституті семінар підвищеного типу, а також організував групу фізиків,
учасників цього семінару, яка почала працювати над питаннями електронної
теорії металів, над проблемами з фізики вибуху та горіння. Згодом (12 червня
1937 р.) А. Малиновського було арештовано і названо ворогом народу та членом
фашистсько-терористичної організації. Розстріляно 18 вересня 1937 р.
Технічним редактором журналу був Ю. Юницький.
Ось так коротко про долю членів редакційної колегії першого наукового
журналу з фізики. Нині «Український фізичний журнал», заснований одним із
фундаторів фізичної науки в Україні О. Ґольдманом, є головним науковим
журналом із фізики, в якому вчені мають можливість друкувати результати своїх
досліджень перш ніж оприлюднювати їх поза межами своєї країни.

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
(1917–1921 рр.)
Самотуга І.С.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми)
У період Української революції були створені сприятливі умови для
розвитку науки, культури та освіти. Велика увага приділялася розбудові
шкільництва, вищої школи, духовному піднесенню. Важливе значення у розвитку
науки цього періоду є створення Української Академії наук, що стало перемогою
Української революції.
Зазначену тему досліджували багато вчених. Зокрема, В. Г. Дороніна [3],
Л. В. Матвєєва [4], Н. Полонська-Василенко [8], Ю. О. Храмов [10] та ін.
Серед великих досягнень української культури та науки періоду
Української революції 1917-1921 рр. важливе місце займає заснування
Української Академії Наук, що було здійснене в 1918 році. Закон від 14 листопада
1918 року завершив довгий ряд намагань української інтелігенції мати власну
Академію наук [8, с. 9]
Українська інтелігенція ще з кінця ХІХ ст. прагнула створити власну
Академію наук. Ця мета сприймалася як символ престижу національної культури,
посідання гідного місця в ряду цивілізованих європейських народів [4, с. 23].
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Національна академія наук виникла в Україні на основі потужної наукової
традиції, яка стала очевидною в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Розвиток науки в
нашій державі у цей час був тісно пов’язаний з університетами і науковими
товариствами, які створили умови для формування професійної спільноти в різних
наукових галузях і організації системи досліджень. Університети і наукові
товариства поклали початок розвитку фундаментальних досліджень, які з часу
заснування зосередились саме в Академії та її інституціях [6, с. 10].
Процес створення Української Академії наук у 1918 р., який, поза сумнівом,
за своїм значенням та наслідками можна вважати «академічною революцією», мав
багато складових. Не останньою з них став добір наукових кадрів для першого
складу УАН. Проте основоположним було питання, хто з провідних науковців,
котрі перебували тоді в Україні, очолить академію. Вирішальне слово було за
керівником Української Держави – гетьманом П. Скоропадським, який своїм
актом надавав особі, обраній науковою спільнотою, відповідного офіційного
статусу. Водночас він мав і певні важелі впливу на волевиявлення вчених, адже
вибори першого в історії президента національної академії наук ставали справою,
що за своєю важливістю виходила далеко за межі суто наукового світу. Тому
відповідна кандидатура визначалася на найвищому державному рівні [7, с. 55].
Створення Академії наук пов’язане з іменами В. І. Вернадського та
М. П. Василенка. За дуже короткий час фундаментально розроблено засади
системного розвитку національної науки, культури, освіти в руслі
державотворчих процесів і з урахуванням історичних особливостей розвитку
України, необхідності рівноправного її входження в контекст світової науки.
Створення Академії передбачало взаємозв’язок таких національних інституцій, як
Національна академія наук, Національна бібліотека та Національний музей –
базові для розвитку науки та культури центри. Окрему роль зіграли ці особистості
у заснуванні Національної бібліотеки, що сьогодні носить ім’я В. І. Вернадського
[6, с. 17].
Першим кроком на цьому шляху стало створення, на пропозицію міністра
освіти та мистецтв в уряді П. Скоропадського М. Василенка, Комісії, яка мала
розробити загальну концепцію та відповідні законопроекти для створення
Української академії наук. Очолити названу Комісію, як і Комісію у справах вищої
школи і наукових закладів М. Василенко запропонував академіку Російської
Академії наук В. Вернадському. До складу комісії увійшли відомі вчені
Д. Багалій,
М. Кащенко,
І. Косоногов,
А. Кримський,
Г. Павлуцький,
С. Тимошенко [ 2, с.47].
26 листопада 1918 р. опубліковано «Статут Української академії наук у
Києві», зокрема в першому параграфі зазначалося, що «Українська академія наук
у Києві є найвища наукова державна установа на Вкраїні, що перебуває в
безпосередньому віданні верховної власті». Він складався з семи розділів. У
першому розділі вказувався статус УАН, напрямки її діяльності, склад, штати; в
другому – права УАН; в третьому йшлося про самоврядування УАН в четвертому
– про права та обов’язки членів УАН (дійсних, почесних, членів-кореспондентів);
в п’ятому – про Спільне зібрання (загальні збори) і зібрання відділів; у шостому –
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про наукові установи УАН і ті, що мають з нею зв’язки; в сьомому – про
фінансування УАН [3, с. 105].
Після завершення підготовчої роботи вчені-фундатори на загальних зборах
27 листопада 1918 р. оголосили про створення Української академії наук.
Президентом УАН обрано В. І. Вернадського, секретарем – Ю. Кримського[5,
с. 247].
В. Вернадський обстоював науковоцентричні і прагматичні засади
діяльності нової структури, яка б спиралася на мережу спеціально створених
науково-дослідних установ. Разом з ідеєю необхідності започаткування діяльності
головної наукової установи держави постало питання про визначення напрямів її
діяльності, її концепції. Була висунута й обґрунтована гуманістична модель, яка
передбачала, що академія буде концентруватися на вивченні духовності
українського народу, його мови, писемності, мистецтва, етнографії, історичної
географії, української церкви у зв’язку з всесвітньою історією церкви, а також
історії, літератури і мови слов’янських народів та тих, що населяють українські
землі [9, с. 27].
М. П. Василенко, який підкреслив, що створення Української академії наук
– справа державної ваги і вирішити її не може ніяке приватне товариство. Одним
з її першочергових завдань було згуртування наукових сил, які б приступили до
студіювання України. Це було викликане тим, що ненормальні умови і підозріле
ставлення до української науки призвели до того, що історія України, історія
українського мистецтва, її мова, природні багатства, статистика, географія,
етнографія вивчалися недостатньо. М. П. Василенко зазначив також, що
«утворення Української академії наук має і велике національне значення, бо ще й
досі є багато людей, які скептично і з насмішкою відносяться до українського руху
та відродження, не мають віри в життєві сили українського народу, не вважають
можливим розвиток української мови і науки» [1, с. 33].
Фундатори УАН при її організації дотримувалися принципу, згідно з яким
побудова та функціонування Академії, з одного боку, має спиратися на державну
основу, передусім на державне фінансування, з іншого – мати широку автономію,
що гарантуватиме свободу наукової думки. Звичайно, витримати такий баланс за
умови, що тільки в перші два роки існування УАН в Україні чотири рази
змінювалися політичні режими було справою не простою. І все ж, перед кожним
з наступних урядів Академія ставила питання про державний захист духовних
надбань народу [2, с. 48].
За Статутом в академії існувало три Відділи: історико-філологічний, фізикоматематичний та соціальних наук. У І Відділі планувався розвиток досліджень у
таких галузях знання: історія українського народу, граматика та історія
української мови, українська народна словесність, історія українського
письменства, історія українського мистецтва у зв’язку всесвітньою історією
мистецтва, етнографія та історична географія України, археологія України, історія
української церкви. У ІІ, фізико-математичному Відділі, існували два класи:
основний, що включав математику, механіку, астрономію, фізику, хімію,
геологію, мінералогію, ботаніку, зоологію, географію та клас прикладного
природознавства та ін. ІІІ Відділ, соціальних наук, поділявся на два підвідділи: 1)
419

юридичних наук з напрямами – філософія права, порівняльна історія права, історія
західно-руського та українського права, слов’янське законодавство, українське
звичаєве право; державне, адміністрацій не та міжнародне право, церковне та ін.
2) економічні науки [10, с. 108].
Протягом грудня 1918 р. – січня 1919 р. УАН провела активну науковоорганізаційну роботу. В цей період відбулося 10 засідань Спільного зібрання, на
яких ухвалено рішення про створення перших академічних наукових установ,
конкретизовано наукові напрямки, організовано кафедри для всіх дійсних членів
УАН із затвердженням обраних у відділах кандидатів на посади директорів
новозаснованих інститутів і комісій [4, с. 25].
За останній місяць 1918 р. у Відділах УАН було започатковано ряд структур.
У І Відділі це були Комісії: для складання історико-географічного словника
української землі (голова – Д. Багалій); для складання історичного словника
української мови (директор – Є. Тимченко); для складання словника живої
української мови (головний редактор і директор – А. Кримський); для видавання
пам’яток новітнього українського письменства (голова і керівник – С. Єфремов;
Археографічна (для видавання пам’яток мови, письменства та історії). У другому
Відділі за цей період біло засновано Акліматизаційний сад, Інститут технічної
механіки. У ІІІ Відділі УАН в грудні 1918 р. було створено Інститут економічної
кон’юнктури та народного господарства України, директором якого став
М. Туган-Барановський [10, с. 113].
5 квітня 1919 р. на загальних зборах УАН був розроблений план її діяльності
й переданий у Наркомпрос України на затвердження. При УАН почала
функціонувати Комісія з вивчення природних ресурсів України, яку очолив
В. І. Вернадський. 14 травня 1919 р. вона заслухала доповідь професора
С. Н. Усатого про використання дніпровських порогів для системи електрифікації
України. У березні 1918 р. питання будівництва електростанції на Дніпрі
обговорювалося на засіданні губвиконкому Катеринославської Ради. У 1920 р.
Комісія УАН з вивчення природних багатств України досліджувала корисні
копалини на території республіки, створювала мапи й проводила геологічні
зйомки. Бюро зі складання економічної мапи України на чолі з інженером
Г. Е. Василевичем збирало статистичні дані про сільське господарство,
промисловість, транспорт і природні ресурси. Над питанням електрифікації
України працювала велика група відомих науково-технічних спеціалістів [5, с. 48].
Українська академія наук в ті часи вижила і продовжувала діяти за складних
політичних і економічних умов тільки завдяки величезним зусиллям учених – її
організаторів, підтримуваних вітчизняною інтелігенцією, яка віддавна мріяла про
створення національного наукового центру. Незважаючи на матеріальні нестатки
й розруху, академіки намагалися продовжувати роботу, залучаючи до Академії
широке коло наукової інтелігенції [4, с. 28].
Отже, не дивлячись на складну політичну та економічну ситуацію, робота
по створенню Української академії наук завершилась успішно. Академія була
створена. Ця подія мала велике значення для майбутнього розвитку української
науки.
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ВНЕСОК АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО В РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ НАУКИ
Самотуга Ю.С.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми)
В українській історії є багато визначних науковців, які внесли великий
вклад у розвиток української культури та науки. До таких особистостей належить
і Агатангел Юхимович Кримський – видатний учений, славіст, сходознавець,
перекладач, письменник, поліглот, який знав понад 60 мов, один із засновників
Академії наук. Наукова та культурна спадщина вченого в наш час заслуговує на
більш детальне вивчення, бо завдяки зусиллям А. Кримського українознавство
вперше здобуло плідне підґрунтя для свого розвитку.
Зазначену тему досліджували багато вчених. Зокрема, Л. Довбня,
Л. Товкайло [1], Л. Матвеева, Е. Циганкова [4], Л. Симоненко [7] та ін.
Незважаючи на потужний науковий внесок у розвиток сходо-, слов’яно- й
українознавства, його доробку не надавалася належна увага, більше того,
упродовж десятиріч свідомо й цілеспрямовано вилучалися його напрацювання і
знищувалася пам’ять про нього. Виклики сучасного українського суспільства
спонукають дослідників до відродження забутих імен і повернення їх на терени
рідної землі [1, с. 59].
Агатангел Юхимович Кримський – один із найяскравіших представників в
історії світової науки і культури, людина різнобічно обдарована та
енциклопедично освічена, великий поліглот. Його наукова і творча спадщина
становить майже тисячу праць. Серед них – монографії, підручники, статті,
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повідомлення, рецензії, оригінальні та перекладні художні твори, насамперед,
роман («Андрій Лаговський»), оповідання до збірок «Повістки і ескізи з
українського життя», «Бейрутські оповідання» і три частини поетичної збірки
«Пальмове гілля», що збагатили українську літературу. Він є автором чи не всіх
статей (понад 500), що стосується сходознавства у словниках Брокгауза і Єфрона
та Товариства братів Гранат. А в 1918–1928 рр. – першим неодмінним секретарем
української Академії наук, по суті, – її фундатором [6, с. 120].
«Життєвий шлях А. Кримського – це подвиг, який гідний подиву і
найбільшої шани, – І. Курас писав у своїй статті з нагоди роковин від дня
народження А. Кримського. – Зміст цього подвигу вимірюється такою кількістю
книг, досліджень, видань, наукових розвідок, творів художньої літератури,
підручників, довідників, словників, що з них можна було б скласти
багатогалузеву бібліотеку» [5. с. 705].
У науковому й культурологічному аспектах діяльності А. Кримського
вчені виокремлюють два періоди: московський і київський, перший із яких
пов’язаний з Інститутом східних мов, другий – з Українською академією наук.
Результатом діяльності дослідника в Лазаревському інституті є низка ґрунтовних
праць у сфері сходознавства, зокрема «Лекции по истории семитских языков»
(1902–1903), «Источники для истории Мохаммеда и литературы о нём» (1902),
«История мусульманства» (1904), «Мусульманство і його будучність» (1904),
«История арабов и арабской литературы светской и духовной» (1911–1914),
«Арабская хрестоматия» (1916), «Очерк произношения арабских звуков» (1910),
«Из области арабской лингвистики» (1912). Київський період ознаменований
появою потужних розвідок, здійснених у сферах сходознавчої та славістичної
царини, з-поміж яких слід виокремити найважливіші: «Нариси з історії
української мови» (1922) у співавторстві з О. Шахматовим, «Історія Персії та її
письменства» (1923); «Історія Туреччини та її письменства» (1924–1927);
«Перський театр, звідки він узявся та як розвивався» (1925), «Звенигородщина.
Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного» (із
1930 р.) тощо [1, с. 60].
Після закінчення Лазаревського інституту професорська рада прийняла
одноголосне рішення залишити А. Ю. Кримського на кафедрі арабської
філології для підготовки професорського звання, проте він вважав, що
отриманих у інституті знань йому бракує для серйозної наукової і педагогічної
роботи й вирішує поглибити їх у галузі порівняльного мовознавства, історії та
граматики української мови й цивільної історії. Він вступає на історикофілологічний факультет Московського університету [7, с. 73].
Академік А. Кримський в кільканадцяти томах, починаючи з клинопису,
опрацював історію та літературу турецько-татарських мов, грузинської,
азербайджанської, абіссінської, іранської та інших східних народів. Написав два
томи арабської літератури ХІХ-ХХ ст., історію Персії, Туреччини, історію ісламу
тощо. Створив три томи поезій «Пальмове гілля» з додатком переспівів зі
східних поетів. Деякі переклади робив спільно з Франком і Павликом.
Перекладав також поезію з європейських націй. В його оповіданнях «в основі
422

своїй все щира правда». По його підручниках й досі вчаться деякі народи Сходу
[2, с. 5].
Але робота в галузі сходознавства була лише часткою величезної наукової
праці Кримського. Не меншу, а, мабуть, більшу частину своїх знань та зусиль він
віддав українознавству. Українська ідея з юних літ посідала визначне місце у
духовному житті Кримського. Ще в гімназичні роки він почав писати вірші
українською мовою. Плідно і з запалом вивчав українську культуру, ставши
студентом Лазаревського інституту [4, с. 5].
Все своє життя А. Кримський мріяв служити українській науці й культурі.
То ж коли його запросили (М. Василенко і В. Вернадський) долучитись до
створення Української академії наук, він прийняв запрошення. З 1918 р. ім’я
А. Кримського тісно переплелося з Академією. Великі надії покладав
А. Кримський на Українську Академію наук, із заснуванням якої пов’язував
відродження української культури і науки, зростання національної
самосвідомості нації [5, с. 707].
Заснування УАН та переїзд до Києва А. Ю. Кримського, який з перших
днів почав втілювати в життя розроблений ним же проект створення в Україні
потужного сходознавчого центру, був тим поштовхом, з якого почалось
визнання на державному рівні сходознавства як окремого наукового напряму.
Проектом передбачалося створення цілої низки сходознавчих кафедр, але
політична нестабільність та матеріальна скрута тих років з їх революційними
подіями і громадянською війною дозволили організувати лише одну кафедру
арабо-іранської філології та тюркології. Оскільки Кримському довелося
опікуватися і багатьма питаннями української мови, вона незабаром отримала
назву «Історично-філологічної» [8, с. 14].
Кримський – неодмінний, секретар АН України (1918-1928 рр.), голова
історико-філологічного відділення Академії наук, директор Інституту
української наукової мови (тепер Інститут мовознавства імені О. О. Потебні
НАН України), завідуючий кафедрою сходознавства Київського державного
університету. У 1918–1921 рр. А. Кримський очолював кафедру україністики,
читав лекції з історії української мови, був професором всесвітньої історії
Київського університету. Одночасно дослідник керував укладанням
українського правопису [6, с.123].
Багато зробив А. Ю. Кримський як голова Правописної комісії Академії
наук республіки у складанні «Найголовніших правил українського правопису»
(1919-1920), схвалених Народним Комісаріатом освіти УРСР. Це була перша
українська орфографія, затверджена Радянським урядом (1921) як обов’язкова
для всіх державних, громадських, культурно-освітніх установ і організацій, для
всіх видавництв і періодичної преси. Ця орфографія, безперечно, вплинула на
розвиток і нормалізацію української літературної мови в перші пожовтневі роки,
на піднесення освіти українського народу. Наукові принципи, на яких її
побудовано, були покладені в основу дальшого вдосконалення українського
правопису [3, с. 19].
А. Ю. Кримський – мовознавець широкого профілю, крім орієнталістики
досліджував проблеми слов’янської філології, зокрема української. Його
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цікавила історія української літературної мови, діалектологія, український
правопис, граматика, лексикологія і лексикографія, літературознавство,
фольклористика та етнографія. Праці вченого з мовознавства можна поділити на
дві групи. Першу складають тексти для внутрішнього українського вжитку. Від
1890 р. А. Ю. Кримський бере найактивнішу участь у внутрішніх дебатах, які
точаться між українськими інтелектуалами й письменниками з приводу
українського правопису, чистоти української мови, граматики, словникарства
тощо. Водночас він активно працює в другому – загальноросійському напрямі,
дискутуючи з представниками російської філологічної науки [7, с.74].
Визначним явищем у галузі україністики була оригінальна праця
А. Ю. Кримського «Украинская грамматика» в двох томах (1907–1908), яка
відзначається багатством матеріалу, цікавими спостереженнями, використанням
багатьох історичних джерел, порівнянням фактів української мови з
відповідними фактами слов’янських та інших індоєвропейських мов. У цій праці
поєднані принципи теоретичного аналізу мовних явищ з історичним коментарем
до фактів сучасної мови (фонетика, морфологія, правопис та ін.) [3, c. 17].
Потомок татарського роду не лише присвятив своє життя налагодженню
містків взаєморозуміння між двома світовими культурами – Заходу і Сходу, а й
завжди відчував себе українцем. «Я ані кровиночки вкраїнської не маю, – писав
А. Кримський в листі до І.Франка, – тільки що вродився та виріс на Вкраїні. Та
хоч я відношуся однаково до всіх народів, але патріотизм у мені зостається. Хоч
я родом не українець, але цілком поукраїнився (!), так що, наприклад, звуки
української пісні доводять мене до сльози» [6, с. 121].
Академік А. Ю. Кримський увійшов до історії української філології як
найвидатніший учений-фундатор, теоретик і видатний організатор вітчизняного
академічного мовознавства цілої епохи, який своєю творчою думкою заклав
підвалини українського мовознавства. Про нього Павло Тичина писав: «Поет,
учений, що всім єством народові належить» [7, с. 82].
Його численні праці з мов, літератури, релігій народів Близького та
Середнього Сходу, монографії та навчальні посібники ще й сьогодні не втратили
свого наукового значення, ними досі користуються студенти та науковці в
багатьох країнах світу. Так ефіопи нині вчать свою мову за його книгами. Більше
того, донині жодна серйозна наукова робота у світі, присвячена історії
мусульманського Сходу, не обходиться без посилань на праці А. Кримського [6,
с. 124].
Отже, Агатангел Кримський зробив великий внесок не лише у розвиток
української, а й світової науки та культури. Він є одним із найвідоміших
дослідників сходу. Написав багато праць з історії та культури арабських країн.
Також великий внесок зробив для розвитку українознавства.
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СТВОРЕННЯ КІЦМАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ
(1904–1919 рр.)
Саранчук І.І.
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
(м. Чернівці)
Вперше питання про відкриття української гімназії в Кіцмані було
порушене на засіданні товариства «Руська бесіда» 1 жовтня 1874 р. Голова
товариства Василь Продан запропонував звернутися з клопотанням до крайового
сейму, як записано в протоколі, «в ділі учрежденія реальной гимназії низшой в
Коцмані». Для написання звернення був створений комітет в складі п. п.
Окуневського, Ганкевича, Михаляка і Кириловича [4, с. 29].
17 грудня 1878 р. зі зверненням до Міністерства культів і просвіти про
спорудження гімназії в Кіцмані звернулися Деметр Іварковський, Георг
Поклітар, Йоган Добровольський [5, с. 95].
У вересні 1880 р. з офіційним візитом на Буковині побував цісар АвстроУгорщини Франц Йосиф І. При цих відвідинах українська делегація просила
цісаря, щоб уряд відкрив українську гімназію в Кіцмані. Той обіцяв [1].
Представники Кіцманщини пропонували для цього: якщо бракує коштів з
державного бюджету, то використати на це засоби Буковинського православного
релігійного фонду. Але тодішній голова фонду крайовий президент Ієронім
Алесані (за статутом фонду) виступив проти [2, с. 77].
Боротьба за відкриття гімназії продовжувалася. Прохання, заяви, вимоги
відкриття гімназії у Кіцмані поступали з Кіцманщини у Відень у 1890, 1892,
1895 рр. Приміром, на вічі у червні 1895 р. у Кіцмані кіцманські господарі Лютик
і Южковський вкотре ставили цю вимогу [2, с. 78].
21 листопада 1901 р. був написаний лист до кайзера австрійського, короля
Угорщини Франца Йосифа І від громади Кіцманя про спорудження української
гімназії в Кіцмані. У цьому листі вказувалось про те, що для німців є 5 гімназій,
для румунів – 2, а для русинів – жодної [5, с. 95]. Та прохання населення
протягом тривалого часу не задовольнялися. Селяни Малятинців у липні 1902 р.
писали до Буковинського ландтагу (сейму): «127 років минуло з того часу,
відколи Буковину прилучено до Австрії, й 29 років вже просять уряд про
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заснування гімназії в Кіцмані, в якій могли би виховувати на рідній мові свою
інтелігенцію, бо бідніші селяни не можуть посилати своїх дітей до гімназії у
Чернівцях» [4, с. 29].
Та час ішов, а з будівництвом гімназії не поспішали. Лише 1 вересня
1904 р. в м. Кіцмані, з дозволу уряду Австрії, було відкрито гімназію, яка стала
першою україномовною гімназією Буковини, якщо не брати до уваги
Чернівецьку гімназію, засновану в 1896 р., яка була німецькою, але з
паралельними українськими класами [3, с. 9]. Значною проблемою для гімназії
була відсутність власного приміщення. Спочатку вона розміщувалася в
приміщенні школи. В цьому ж році Кіцманською міською управою було
укладено договір і розроблено зобов’язання по будівництву приміщення
спеціально для гімназії. Кошти на будівництво частково виділили місцеві органи
влади, а частково зібрало населення Кіцманщини та Заставнівщини [4, с. 30].
Спочатку гімназія була чотирикласною та вважалась українсько-німецькою.
Українською мовою викладалась релігія, українська мова, латинська мова і
математика, інші предмети – німецькою. Навчання було платне. У перший рік до
гімназії записалося на вступні іспити понад 100 дітей [2, с. 78].
Першим директором Кіцманської гімназії був призначений український
громадський та культурний діяч, педагог, перекладач, уродженець с. Драчинці
Кіцманського району Чернівецької області, Сергій Шпойнаровський (1858–
1909), який доклав чимало зусиль для розвитку цього навчального закладу. Він
упорядник кількох читанок для українських шкіл. Заслуговує на увагу видана
ним у 1910 р. «Шкільна читанка для середніх шкіл», в якій вміщено ряд творів
Тараса Шевченка, Юрія Федьковича, Івана Франка, Маркіяна Шашкевича,
Сильвестра Яричевського та інших українських письменників. Проводив велику
громадську роботу, входив до керівного складу товариства «Руська школа» в
Чернівцях, докладав чимало зусиль для того, щоб українська мова стала
обов’язковим предметом у Чернівецькій і Сучавській гімназіях та окремих
факультетах Чернівецького університету [6, с. 154–155]. У 1993 р. Кіцманська
райдержадміністрація заснувала районну педагогічну премію ім. Сергія
Шпойнаровського, яка щороку присуджується кращим педагогам.
Після смерті Сергія Шпойнаровського обов’язки директора Кіцманської
гімназії тимчасово виконував ц.к. професор Іван Гошовський (25.09.1909–
5.03.1910 рр.). Він завідував природничим кабінетом, викладав історію природи,
фізику. Був почесним членом громад Малятинців, Ставчан і Южинця, а також
головою Буковинського товариства «Січ» [5, с. 99].
З 21 червня 1909 р. по 28 жовтня 1910 р. здійснювалося листування з
Міністерством культів і просвіти та Православною консисторією Буковини «Про
прохання общини видати їм субсидію на будівництво будівлі гімназії». Багато
зусиль для будівництва гімназії доклав тодішній посадник (міський голова)
м. Кіцманя Дмитро Бажан, який пізніше був послом в Австрійському парламенті
у Відні [7, с. 56]. Велика триповерхова споруда зводилась довго, цеглу для
будівництва вагонами перевозили на залізничну станцію в Кіцмань, а звідти
підводами возили до будови. Сьогодні у цій будівлі розміщується головний
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навчальний корпус Кіцманського коледжу Подільського державного аграрнотехнічного університету.
5 березня 1910 р. Кіцманську гімназію очолив відомий науковий та
культурно-освітній діяч Аґенор Артемович [5, с. 105]. Свого часу як член
Української Національної Ради від Буковини він працював секретарем
Міністерства культури та освіти в уряді ЗУНР. За його керівництва в 1911 р.
будівництво приміщення Кіцманської гімназії було завершено, вона стала
восьмикласною, в якій навчалось 579 учнів, 98 з них були забезпечені
гуртожитком. Її урочисте відкриття і освячення відбулося 17 жовтня 1911 р. Тоді
в гімназії були три перших класи, два других, два третіх і по одному до 8 класу
включно [5, с. 105; 4, с. 34–35]. Директор перевів діловодство гімназії з німецької
на українську мову.
За короткий час Кіцманська гімназія стала поважним і авторитетним
навчальним закладом, здобувати освіту в якому було престижно. Рівень
викладання тут був настільки високим, що навчатися в цій гімназії вважали за
честь навіть вихідці з багатої своїми науковими і літературними традиціями
Галичини. Так, у 1913–1914 навчальному році в гімназії із 499 учнів з
Кіцманського повіту було лише 58 дітей, 292 учні були з інших повітів Буковини,
145 – з Галичини, 4 – з інших місць. У гімназії функціонували: бібліотека для
учителів і окремо бібліотека для гімназистів. Разом фонд бібліотеки на 1912 р.
налічував 1128 книг українською мовою та 483 – німецькою. Працювали
кабінети: географії та історії, археологічний кабінет, кабінет старожитностей,
кабінет фізики, природописний (зоології, ботаніки, мінералогії і геології) [5,
с. 108].
У перші роки Першої світової війни (1914–1916 рр.) обов’язки директора
гімназії виконував ц.к. професор, викладач української мови Петро
Кумановський. У 1916–1918 навчальних роках директором Кіцманської гімназії
працював доктор Теофіль Бриндзан – активний діяч товариства «Український
Народний Дім», а з 1939 р. і до зайняття Буковини Радянською армією – голова
товариства «Народний Дім» [5, с. 114].
У різні роки в Кіцманській гімназії працювали відомі українські
письменники Сильвестр Яричевський (1871–1918) та Денис Лукіянович (1873–
1965). Тут вчилися: український письменник, етнограф і фольклорист Корнило
Ластівка (1893–1975), український оперний співак Денис Руснак (1901–1952).
На жаль, Кіцманська гімназія існувала недовго. Восени 1918 р. Румунія
окупувала Північну Буковину. У січні 1919 р. в Кіцмані закрили гімназію, а
замість неї відкрили ліцей ім. Дмитра Кантеміра. Навчання велось румунською
мовою, українська – була заборонена [4, с. 40].
Таким чином, Кіцманська гімназія, хоч з певними труднощами, була
відкрита та відіграла у вказаний період помітну роль у справі одержання
буковинцями середньої освіти і культурному житті Кіцманщини.
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ВНЕСОК ПЕДАГОГІЧНИХ МУЗЕЇВ У РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ
в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.ст.
Снагощенко В.В., Снагощенко Л.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
(м. Суми)
Реформи 60-70-х років ХІХ століття сприяли розвитку освіти,
впровадженню новітніх форм і методів навчання. Крім того, зазначений період
позначився активним громадсько-педагогічним рухом. У цей період почали
виникати земські школи і набула поширення мережа народних шкіл. Поряд із
складністю ряду організаційних питань, пов’язаних з відкриттям і
фінансуванням шкіл, підготовкою вчителів та налагодженням навчальновиховного процесу в школах, постає питання про ефективність організації
навчального процесу, в тому числі й унаочнення навчання.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в нашій країні і за кордоном
музей, набувши статусу освітнього інституту, сприймався чи не
найактуальнішим засобом реформування школи. Він був потрібний учителям,
студентам, учням, ставши невід’ємною частиною освітньої системи. Звернення
до музею як засобу подолання кризи в освіті було не випадковим. Адже
програма, зокрема педагогічних музеїв, передбачала поширення прогресивних
методів навчання через ознайомлення учителів із новітніми посібниками і
колекціями, використання візуальних джерел на уроках.
До проблеми дослідження музеїв педагогічного профілю зверталися чимало
вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них Л. Данилова [1], Л. Гайда,
Л. Задорожна [3], С. Мелик-Нубаров, Н. Олійник [5], В. Тригубенко, К. Патцвал
(K. Patzwall),
К. Шрайнер
(К. Schreiner),
Б. Столяров,
В. Ходецький,
Г. Уїллемсон, М.Юхневич [7] та інші.
Педагогічні музеї – профільна група музеїв, що створювалися і створюються
при органах освіти, науково-педагогічних установах, у навчальних. закладах.
Вони збирають, вивчають і зберігають пам’ятки культури і документи, що
відображають історію освіти й педагогічної діяльності. Проводять методичну
роботу з учителями [6, с. 311].
Перший педагогічний музей у Російській імперії було відкрито в СанктПетербурзі. У 1864 р. було створено Педагогічний музей військово-навчальних
закладів з метою накопичення навчальних посібників з різних галузей знань.
Первинний його фонд склали книги, карти і креслення. Основна колекція
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посібників почала формуватися з предметів, які виписувалися з-за кордону. Це
було пов’язано з відсутністю вітчизняної науково-методичної і матеріальнотехнічної бази. Постачання здійснювалося переважно із західноєвропейських
країн Німеччини, Англії, Фракції та Італії.
Перший педагогічний музей був задуманий як просвітницький заклад для
всіх категорій населення, що надавало йому характеру суспільного центру, який
досліджував актуальні проблеми педагогічної науки. З часом музей розширив
сферу впливу. Мав кабінети наочних посібників з усіх предметів середньої
школи, ініціював створення нових посібників, сприяв освоєнню прогресивних
методів навчання і виховання. Музей був ініціатором проведення всеросійських
з’їздів учителів, психологів (1903-1913), створення першої в Російській імперії
лабораторії експериментальної психології, Педагогічної академії, брав участь у
міжнародних виставках тощо. За прикладом Педагогічного музею, народні
читання почали проводитися в багатьох містах Російської імперії: Києві,
Кишиневі, Одесі, Миколаєві, Єкатеринбурзі та інших містах [7, с. 162].
Музей видав перші в Російській імперії каталоги наочних посібників, які
представляли собою своєрідну педагогічну енциклопедію, знайомили вчителів з
різноманітністю наочних засобів навчання, методикою їх використання, з
новітніми досягненнями педагогічної науки. З 1876 р він починає видавати
щомісячний огляд періодичної літератури, навчальних посібників і книг з
педагогіки під назвою «Педагогічний музей».
У 1898 році під керівництвом професора П. Ф. Каптерова вперше було
видано «Енциклопедію сімейного виховання і навчання», яка стала результатом
діяльності «Батьківського гуртка», що існував при музеї і який розробляв
проблеми виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Музеєм
видавалися каталоги посібників і колекцій, що відігравали роль методичних
посібників для педагогів [7, с. 168].
Педагогічні музеї в другій половині ХІХ століття створювались як за
ініціативою органів народної освіти (відділів народної освіти губернських та
повітових земств), так и різноманітних просвітницьких товариств (товариства
допомоги народній освіті, педагогічного товариства та ін.). Мета цих музеїв –
пропаганда ідеї наочного навчання. Ця мета досягалася шляхом збору в музеї
наочних посібників, які були виготовлені як російськими фірмами, так і
закордонними, а також і саморобних посібників. Останні були виготовлені
майстернями при музеях.
Земства з метою забезпечення своїх шкіл наочними навчальними
посібниками розвивали два напрямки: по-перше, планомірне поповнення
необхідними посібниками кожної школи окремо і, по-друге, заснування
стаціонарних чи рухливих музеїв наочних посібників для обслуговування всіх
або певної групи шкіл даного повіту.
Одним із рухливих педагогічних музеїв був музей, заснований 1902 р. при
довідково-педагогічному комітеті Харківського товариства поширення в народі
грамотності. Головним завданням музею була методична діяльність, спрямована
на ознайомлення вчителів з новими методиками викладання, педагогічною
літературою, забезпечення шкільної та позашкільної роботи необхідним
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наочним матеріалом. Музей нараховував понад 1500 предметів. Посібниками
забезпечувалися міські, земські, недільні, приватні школи. На базі музею
проводилася широка популяризаторська робота.
Вчителі мали можливість брати наочність з пересувного музею на певний
термін для використання у навчальному процесі. Крім картин, приладів і
колекцій, у музеї були «чарівні» (проекційні) ліхтарі (апарати для проекції
зображень) з різноманітним набором світлових картин. Для подальшого
поповнення музею членами комісій із народної освіти управ були розроблені
методичні рекомендації щодо складання різних ботанічних і геологічних
колекцій, пропонувалося в літній час активно залучати учнів й сторонніх осіб до
збирання матеріалу для цих колекцій [5].
Чернігівський педагогічний музей та подібні йому, які були створені в
Україні, слугували для практикуючих вчителів своєрідними методичними
центрами по обміну педагогічним досвідом.
До музеїв педагогічного профілю належали: Катеринославський
педагогічний музей (1885), Одеський міський з професійним відділом (1898);
музеї наочних посібників при Товариствах писемності в Києві (1899) та Харкові
(1902), при Херсонській міській управі (1912), при Глухівському учительському
інституті тощо [1, с. 146-147)].
До початку XX ст. подібні установи продовжували виникати не тільки у
багатьох великих губернських містах Російської імперії, але і в провінційних
містах, а також в деяких селах і селищах. Ця ініціатива була помічена і
підхоплена багатьма європейськими столицями і навіть кількома штатами в
Америці.
На початку ХХ століття було створено Педагогічний музей при Управлінні
Київського навчального округу. Ідея його створення належала видатному
українському педагогу-методисту Тимофію Лубенцю. Фінансову частину взяв на
себе український підприємець-меценат М. Терещенко. Як зазначалось в
«Положенні про Педагогічний музей» його метою було «дати працівникам
нижчої і середньої школи можливість наочно, на зразках чи друкованих
джерелах ознайомлюватися з найкращою постановкою навчально-виховної
справи, а також з історією школи та її сучасним станом в Росії і закордоном.
Таким чином, музей з одного боку мав сприяти першочерговим практичним
потребам викладання, з іншого – забезпечити теоретичну, наукову розробку
навчально-виховних питань». Згідно Положення передбачалося мати в ньому
такі три відділення: наочні навчальні посібники, предмети шкільної гігієни,
архітектури, фізичного виховання; колекції настановчих, методичних матеріалів,
підручників і книг для класного читання з різних предметів, що викладалися в
російських і зарубіжних школах; спеціальна педагогічна бібліотека. Вже в 1902
р. музей розпочав свою діяльність [4].
Перший обласний педагогічний музей для сільських учителів було створено
в 1885 р. Катеринославським земством.
Глухівський учительський інститут було засновано в 1874 р. Згідно з
«Положенням про учительські інститути» затвердженого 31 травня 1872 р.
основним його завданням була підготовка вчителів для міських училищ. Для
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здійснення цієї мети викладачі інституту повинні були володіти ґрунтовними
знаннями, ознайомитись з кращими візуальними джерелами і навчальними
посібниками та методичними рекомендаціями по предметах курсу міських
училищ.
На той час в інституті крім основних кабінетів, передбачених Статутом,
існували ряд допоміжних навчальних підрозділів, зокрема фізичний кабінет,
природничо-історичний кабінет та ін. До 1 січня 1911 р. у ньому містилося 35
предметів на суму 462 крб. 7 коп. [2, с. 433 ].
З метою покращення практичної підготовки студентів інституту,
ознайомлення їх з кращими, передовими, досягненнями методичної науки в 1910
р. було відкрито педагогічний музей. До його колекції входили найкращі
методичні посібники та підручники з педагогіки, історії, географії, фізики,
природознавства, книги для читання, наочні посібники з кожного навчального
предмета, кращі роботи студентів з ручної праці. Музей був призначений також
для ознайомлення викладачів і студентів з педагогічними творами, з
методичними довідниками і наочністю з предметів курсу міських училищ тощо.
Учителі зразкового міського училища користувалися наочними посібниками, що
знаходилися в музеї інституту, добре усвідомлюючи необхідність цих посібників
для ефективної і успішної роботи.
Створення музею відбулося за рахунок «пожертвування» різних установ
міста. Уже в перший рік існування він мав значні фонди навчальної та
методичної літератури. У тогочасних звітах говорилося про те, що Педагогічний
музей станом на 1 січня 1911 р. мав колекцію з книг – 311 назв в 347 томах на
суму 225 крб. 08 коп. та наочних посібників 233 назви на суму 2204 крб. 83 коп.
Усього ж до 1917 р. в музеї інституту зберігались книжки (1933 найменувань у
2307 томах) і 429 наочних посібників (крім посібників, виготовлених руками
студентів) [3, с. 78].
За кілька років музей уже являв собою гордість інституту, нараховував
тисячі примірників літератури та експонатів на 3000 карбованців, хоча багато
предметів поступало безоплатно. Музей був лабораторією не тільки для
студентів інституту, а й для вчителів міського училища [2, с. 422].
Таким чином включення педагогічних музеїв в освітній процес неминуче
сприяв розширенню сфери професійної компетентності педагога, детермінував
необхідність набуття дидактичного досвіду організації діяльності на створення
експозицій нових музеїв. Саме педагогічні музеї взяли на себе ініціативу
навчання педагогів основам візуальної грамотності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ІДЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ У 1920–1950-х рр.
Соколов В.Ю.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (м. Київ)
Бібліотечна освіта у 1920-х рр. в Україні, як і в інших радянських
республіках, розвивалася у тісному зв’язку з політосвітою та педагогічною
освітою. У 1920–1930-х рр. політико-освітні, комуністичні, педагогічні вузи і
технікуми, радпартшколи та інші навчальні заклади, які мали бібліотечні
відділення, випускали, загалом, невелику кількість бібліотечних фахівців.
Систематична підготовка бібліотекарів середньої кваліфікації в СРСР була
розпочата у сер. 1920-х рр., переважно на політосвітніх відділеннях радпартшкіл
та на політосвітніх і бібліотечних відділеннях педагогічних технікумів. У
педтехнікумах вивчення спеціальних предметів починалося лише в останній рік
навчання. У технікумах політосвіти, навіть на бібліотечних відділеннях,
готували, в першу чергу, політичних агітаторів, культосвітніх та партійних
працівників, відповідно до чого була складена і навчальна програма. Підготовка
за спеціальними дисциплінами відступала на другий план. Звідси, випускники,
як спеціалісти бібліотечної справи, були недостатньо професійно підготовлені,
окрім того, вони не мали необхідної спеціалізації [13, с. 39–40].
Постановою ЦК ВКП(б) від 30 жовтня 1929 р. «Про покращення
бібліотечної роботи» було дано вказівку про планомірну підготовку нових і
перепідготовку наявних кадрів бібліотекарів. У 1930 р. радянським урядом було
прийнято рішення про створення спеціальної вищої бібліотечної школи та про
розгортання мережі бібліотечних технікумів. Проте, протягом 1930-х рр..
дефіцит бібліотечних кадрів не слабшав: у великих міських і центральних
бібліотеках без спеціальної освіти було 45–50% бібліотечних працівників, у
сільських – 70–75%. Відомо, що у 1937 р. в Україні в системі Наркомосу
працювало 4406 бібліотекарів, з яких лише 113 мали вищу освіту, 920 – середню,
3373 – початкову [1, с. 34].
У 1920-х – на поч. 1930-х рр. радянська влада активно здійснювала програму
з розгортання «національного державного будівництва». У зазначений період
активно діяли національні навчальні установи освіти, бібліотеки та інші
культурно-освітні заклади національних меншин. Діяли Польський педагогічний
інститут у Києві (1930–1935 рр.), Київський польський педагогічний технікум
(до 1935 р.), Польський інститут пролетарської культури у Києві, Одеський
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німецький педагогічний інститут (до 1938 р.), Уманський польський
педагогічний технікум, Польський педагогічний технікум у Проскурові (з 1954
р. – Хмельницький) та ін. Деякі із зазначених закладів були досить потужними,
наприклад у Польському педагогічному інституті у Києві у 1934 р. навчалося 720
студентів, 54 аспіранта та 450 робітфаківця, а у читальній залі інституту могли
розміститися 150 читачів. Національні педінститути та педтехнікуми також
готували політосвітніх та бібліотечних працівників. Наприклад, в Одесі
наприкінці 1920-х рр.. діяв єврейський педагогічний технікум, який приймав на
шкільне відділення 60 осіб, дошкільне – 30, позашкільне – 30, політосвіти – 30
студентів [9, с. 19–20]. Загалом, в Україні у 1931 р. діяло три єврейські
педтехнікуми [3, с. 228]. Проте, радянською владою на поч. 1930-х рр..
національне відродження поступово почало згортатися, почалися періодичні
кадрові чистки фахівців «з національними ухилами». У 1938 р. вийшла
Постанова ЦК КП(б)У «Про реорганізацію національних шкіл в Україні», в якій
зазначалося, що у зв’язку із загостренням класової боротьби під час
соціалістичного будівництва в республіці з’явився «повзучий націоналістичний
ухил», а національні навчальні заклади перетворилися на «розсадники
буржуазно-націоналістичного впливу на учнів». Функціонування цих шкіл
визнавалося шкідливим і перешкоджаючим явищем. Постанова остаточно
легалізувала згортання проявів національної культури, у тому числі – у галузі
освіти.
Основними канонами бібліотечної освіти у радянські часи ставали
принципи: партійності та комуністичного виховання; формування активних
політично свідомих «борців» політосвітньої роботи; домінування політграмоти
в основі гуманітарної професійної освіти; поєднання суспільно-політичної
підготовки та бібліотечних знань у формуванні прикладних професійних
навичок та вмінь. Обов’язковий набір суспільно-гуманітарних дисциплін
складався з таких навчальних предметів як історія партії, основи марксизмуленінізму, політична економія, вітчизняна та зарубіжна історія, вітчизняна та
зарубіжна література, атеїзм, педагогіка, психологія тощо. Ідеологічна складова
у бібліотечній освіті займала провідне місце. Загальна професійна проблематика,
починаючи з 1930-х рр., ледве виходила за межі вивчення спадщини В. Леніна і
Н. Крупської та боротьби з буржуазним бібліотекознавством. У 1920-х – 1930-х
рр. і в подальшому бібліотекаря розглядали, в першу чергу, як ідеологічного
працівника, який за своїм соціальним призначенням повинен ставати поряд з
партійним діячем [4, с. 208–209]. У цей період і навіть пізніше, на бібліотекаря
часто дивилися як на культосвітнього масовика. Зокрема, Б. Борович зазначав,
що «это – человек, по своему характеру и склонностям, общительный, живой,
«соседский» – всем приятный и нужный. Он является активным участником и
инициатором всяких общественных начинаний, он умеет быть и становится
притягивающим центром для всего окружающего населения, – тем фокусом, той
почвой, куда стекается вся коллективная энергия, весь общественный инстинкт»
[2, с. 80–81]. За принципами бібліопсихологічної концепції М. Рубакіна
бібліотекар – «возбудитель эмоций и стремлений. Он формовщик общественного
мнения. Он организатор самых глубоких недр души как каждого отдельного
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читателя, так и читающей массы, а через ее посредство и массы не читающей...»
[12, с. 40].
Перед навчальними педагогічними, політосвітніми та бібліотечними
навчальними закладами, у період так званої культурної революції, ставилися
завдання готувати районних інспекторів політосвіти, директорів будинків і
палаців культури, методистів і масовиків клубної роботи та бібліотечних
працівників суто в дусі офіційної комуністичної ідеології, яка з 1920-х рр.
поширювалася у всіх закладах системи політосвіти: школах ліквідації
неписьменності; радпартшколах; школах для дорослих підвищеного типу;
школах для малописьменних; політшколах; клубах учнів; хатах-читальнях;
технікумах комуністичної освіти; технікумах і школах політосвіти та ін.
Кількість навчальних закладів політосвіти в Україні становила декілька тисяч.
Тільки на Харківщині у сер. 1920-х рр. шкіл політосвіти було приблизно 200 [7,
с. 6]. Переважно, це були невеликі навчальні заклади, де вчилося, приблизно, від
декількох десятків до 200–300 осіб. Школи та технікуми політосвіти вирішували
завдання підготовки слухачів для подальшої самоосвіти та до вступу у наступний
навчальний заклад. До шкіл та технікумів політосвіти приймали осіб, які досягли
17 років, вміли швидко читати, писати, знали арифметику в обсязі загальної
школи першого ступеня. Термін навчання тривав два або три роки. Окрім
загальноосвітніх дисциплін, тут вивчали спеціальні предмети, що визначалися
спеціалізацією школи. Випускники двохрічних шкіл політосвіти мали такі ж самі
права і можливості, як і випускники середніх спеціальних навчальних закладів,
а трирічних шкіл політосвіти мали право після здачі іспитів поступати до вищих
навчальних закладів.
Отже, в Україні до середини 1930-х рр. бібліотечні кадри середньої
кваліфікації готували бібліотечні відділення педтехнікумів, технікумів
комуністичної освіти, шкіл і технікумів політосвіти, радпартшкіл, не враховуючи
різноманітних курсів, які підвищували професійний рівень фахівців. Проте,
технікуми комуністичної освіти та політосвіти випускали недостатньо
кваліфікованих бібліотекарів, які часто були байдужі до бібліотечної справи, не
мали зацікавленості до її розвитку, до книги взагалі. Загалом, кількість
культосвітніх фахівців, у тому числі – бібліотечних, яких готували технікуми
політосвіти у 1920-х – першій половині 1930-х рр.. була незначною. Наприклад,
у 1933–1934 рр. у технікумах політосвіти в Україні вчилося 860 студентів, а
випуск фахівців становив 170 осіб на рік. Проте, після постанови ЦВК та
Раднаркому від 26 липня 1934 р. «Про роботу масових бібліотек» у наступному
навчальному році в зазначених закладах вчилося вже 1240 студентів [10, с. 195].
Згідно постанови суттєво збільшувалися асигнування на діяльність бібліотек та
підготовку бібліотечних кадрів, зокрема було передбачено відкриття нових
бібліотечних технікумів.
До Великої вітчизняної війни та у післявоєнний період у навчальних
програмах бібліотечних відділень шкіл і технікумів політосвіти, як і в інших
середніх спеціальних бібліотечних навчальних закладах, поряд з теоретичною
підготовкою, значну увагу приділяли практичному засвоєнню навчального
матеріалу та опрацюванню певних професійних навичок і вмінь. Навчальні
434

плани з курсів «Загальна бібліографія», «Галузева бібліографія», «Організація
фондів і каталогів», «Бібліографія та комплектування» та інші були розроблені
таким чином, що теоретичний матеріал невдовзі закріплювався на практиці.
Протягом розвитку бібліотечної освіти у 1920–1950-х рр.. у середніх
спеціальних учбових закладах часто змінювалися навчальні програми. Загалом,
поступово вони ставали все більш уніфікованими. Бібліотечна професія в СРСР
продовжувала розглядатися як педагогічна, тому навчальні плани і програми
мали певну педагогічну спрямованість. Наприкінці 1940-х – на поч. 1950-х було
введено низку нових дисциплін (оновлений курс «Історії ВКП(б)», «Психологія»
та ін.), об’єднано декілька предметів у новому курсі (наприклад, введено курс
«Бібліотекознавства», що об’єднав «Історію бібліотечної справи», «Організацію
роботи бібліотек» та «Керівництво читанням») [6, с. 37]. У постановах та
офіційних документах обґрунтування об’єднання зазначених курсів
характеризувалося тим, що «читавшиеся ранее в институтах и техникумах курсы
«Организация библиотечного дела в СССР», «История библиотечного дела» и
«Методы работы с читателем» страдали объективизмом, аполитичностью,
нередко изучались в отрыве от богатейшего опыта культурного строительства»
[5, с. 3].
З 1950-х рр. кількість бажаючих навчатися на бібліотечних відділеннях
середніх спеціальних навчальних закладів починає зростати, підвищився
конкурс серед абітурієнтів. Відповідно і рівень знань як студентів, так і
випускників, значно покращився у порівнянні з довоєнним періодом. У цей час,
як і раніше, до технікумів приймали осіб віком 14–30 років, що мали неповну
(семирічну) середню освіту, які пройшли за конкурсом, здавши іспити з
«Конституції СРСР» (усно), з «Російської мови і літератури» (усно і письмово –
диктант) та з «Математики» (усно і письмово). У 1950 р. навчальні заклади
України готували вже 8447 бібліотечних спеціалістів [11, с. 5]. Комітет у справах
культурно-освітніх установ, враховуючи гостру потребу у кваліфікованих
кадрах для сільських і районних бібліотек, вийшов з пропозицією до Ради
Міністрів УРСР про відкриття з 1 вересня 1950 р. у м. Києві Інституту
підвищення кваліфікації культурно-освітніх працівників та організації
технікумів ще в дев’яти областях для того, щоб кожна область мала свій
технікум, який готував би бібліотечних фахівців [11, с. 6].
З 1953 р. поступово впроваджувалася реформа середньої спеціальної освіти,
за якою до технікумів починали приймати абітурієнтів на базі десятирічного
шкільного навчання. У такому разі термін підготовки бібліотечних фахівців
середньої кваліфікації, зокрема у бібліотечних технікумах, скорочувався до 1,5–
2-х років. Так, наприклад, у 1957 р. бібліотечні технікуми випустили більше
трьох тисяч кваліфікованих бібліотекарів [11, с. 6]. У зазначеному році в Україні
діяли 23 технікуми, що готували бібліотекарів, у кожному з яких були заочні
відділення навчання (всього в СССР у цей рік діяло 32 бібліотечних технікуми
та 35 культосвітніх технікуми, де були бібліотечні відділення) [8, с. 152]. Відомо,
що у 1957 р. в Україні серед працівників масових бібліотек Міністерства
культури лише 46% мали вищу та середню спеціальну бібліотечну освіту. Отже,
незважаючи на очевидний прогрес у післявоєнне десятиліття, повністю
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вирішити проблему кадрового забезпечення масової бібліотечної мережі все ж
не вдалося. Негативними факторами бібліотечної політики у кадровій сфері
були: недостатня оплата праці бібліотекарів, малопрестижність професії, зайва
заідеологізованість освітнього процесу, періодичні кадрові чистки фахівців. У
досліджуваний період в Україні, як і в інших республіках СРСР, система масової
політико-освітньої роботи (політосвіта) серед дорослого населення існувала для
виховання народних мас у дусі марксизму-ленінізму та мобілізації їх для
виконання конкретних завдань, поставлених комуністичною партією. В
основному, політосвітня робота, до якої належала і бібліотечна діяльність,
розгорталася паралельно з партійною освітою та політико-виховною частиною
позашкільної освіти і використовувала всі їх засоби.
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ІСТОРІЯ МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
В ІНСТИТУТІ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
Станкова М.Д.
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» (м. Київ)
В Інституті гідробіології НАН Украіни з’ясовано закономірності
структурно-функціональної організації екосистем континентальних водойм в
умовах кліматичних змін та всезростаючого антропогенного навантаження,
збереженням біорізноманітності водойм України, біотехнологічними підходами
до культивування цінних у господарському відношенні видів гідробіонтів [1].
У 1968 р. в інституті вивчали роль мікроорганізмів, активність мікрофлори
грунтів та умов, що сприяють посиленню процесів самоочищення. Було
обґрунтовано санітарно-біологічні умови режиму Київського водосховища,
необхідні для поліпшення санітарного стану ділянки Дніпра (Я. Я. Цеєб),
підтверджено придатність води Північно-Кримського каналу для господарськопитного водопостачання, а також вказано джерела погіршення якості води у
каналі та біоперешкоди (А. В. Топачевський, О. П. Оксіюк). У 1969 р. на
прикладі водойм Донецької, Луганської та Харківської областей вивчено вплив
скидання теплих вод на особливості гідрохімічного та гідробіологічного режимів
водойм-охолоджувачів теплоелектростанцій півдня України, дано рекомендації
щодо необхідних заходів для поліпшення якості води в водоймах, а також
запропоновано визначення норми їх нагріву (М. Л. Підгайко, В. Г. Гринь, А. Д.
Кононенко) [2].
У 1970 р. в Інституті було започатковано нові наукові напрями – водна
токсикологія, математичне моделювання біологічних процесів у водоймах,
радіоекологія внутрішніх водойм та екологічне прогнозування при
гідробудівництві. Організація робіт з вивчення забрудненості гідросфери
України в цілому покладалась на Інститут гідробіології АН УРСР.
29 квітня 1986 р. було одержано перші дані про підвищення
радіоактивності води в Київському водосховищі та його притоках. Незважаючи
на роки, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС, високий рівень вмісту
радіонуклідів у компонентах водних екосистем зони відчуження продовжує
помітно впливати на представників водних біоценозів, зумовлюючи підвищений
рівень хромосомного мутагенезу в тканинах гідробіонтів. Сучасні методи
радіоекологічних досліджень дали змогу встановити закономірності процесів
розподілу, міграції й трансформації радіонуклідів в екосистемах водойм зони
відчуження ЧАЕС, Дніпра, його притоків та у водоймах-охолоджувачах АЕС,
визначити дози опромінення та з’ясувати особливості порушень у
життєдіяльності гідробіонтів за умов їх перебування в екосистемах з різним
рівнем радіоактивного та хімічного забруднення.
У 1988 р. вченими Інституту гідробіології було охарактеризовано сучасні
гідробіологічні, гідрохімічні, еколого-токсичні та гідробіологічні режими р.
Дністр, розроблено рекомендації з охорони, відновлення та раціонального
використання малих річок.
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Для забезпечення сталого розвитку України, збереження її водних ресурсів
та біорізноманіття континентальних водойм Інститут гідробіології НАН України
бере участь у виконанні комплексу міжнародних програм і проектів. Дніпру, як
центральній прісноводній артерії країни, присвячено програму «Екологічне
оздоровлення басейну Дніпра на території Республіки Білорусь, Російської
Федерації і України», що затверджена Постановою Верховної Ради України від
27 февр. 1997 р. Національна програма екологічного оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення якості питної води спрямована на реалізацію державної
політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки у басейні
Дніпра. Програма розроблялася під керівництвом Надзвичайної комісії з
проблем екологічного стану ріки Дніпра та якості питної води і Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки при
сприянні Фонду відродження Дніпра за участю всіх зацікавлених органів
виконавчої влади та інших установ і організацій. Результатом виконання цієї
програми є розроблення стратегії збереження біологічного й ландшафтного
різноманіття в басейні Дніпра на території республіки Білорусь, Російської
Федерації та України, створення сучасного списку видів іхтіофауни [3].
У 2000 р. В. Д. Романенко запропонував метод контролю стану
середовища та фізіологічного стану гідробіонтів, придатних для біотестування
вод різного ступеня забруднення. У 2001 р. Л. Я. Сіренко показав, що на
покращення якості води в річках та гальмування розвитку синьо-зелених
водоростей позитивно сприяє насичення водного середовища рослинними
фенольними сполуками.
У 2002 р. вченими виявлено, що на річкових ділянках дніпровських
водосховищ складаються сприятливі умови для процесів самоочищення піщаних
пляжів внаслідок внутрішньодобових коливань рівня води (В. М. Тимченко).
З’ясовано, що найвищий вміст неорганічних сполук азоту характерний для
Київського та Канівського водосховища, в процесі визначення рівнів
забруднення урбанізованих водойм токсичними речовинами різної хімічної
природи (О. М. Арена) [4].
Сучасні дослідження інституту проводяться за такими напрямами:
вивчення біологічного різноманіття та механізмів функціонування прісноводних
екосистем як основи для розробки технологій з біоіндикації, моніторингу та
управління екологічним станом водних об’єктів; вивчення фізико-хімічних
основ процесів міграції, трансформації та біологічної дії на гідробіонтів
радіонуклідів і хімічного забруднення та шляхів їх регуляції; оцінка та
прогнозування стану іхтіофауни у водоймах різного типу з метою раціонального
використання водних живих ресурсів та збереження різноманіття риб та
молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні дослідження гідробіонтів як
основа розроблення високоефективних технологій аквакультури.
Джерела та література
1. Институт гидробиологии АН УССР. – Киев: Наук. думка, 1984. 143 с.
2. 75 років Інституту гідробіології Національної академії наук України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://hydrobio.kiev.ua/ – Назва з екрану.
438

3. Інститут гідробіології Національної академії наук України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/97-%D0%B2%D1%80 – Назва з
екрану.
4. Постанова Ради народних комісарів УРСР № 696 від 23 травня 1940 р. Науковий архів
Президії НАН України. Ф. № Р.-251. Оп. № 1.

СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ – ОСНОВА
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Терентьєв М.О.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Жорстокий окупаційний режим, встановлений німецькими завойовниками
на території України, в роки німецько-радянської війни, цілком природно
викликав спротив населення , яке прагнуло включитися в активну збройну
боротьбу. Особливо нестерпною була експлуатація українського селянства, що
стало заручником спланованого пограбування сільськогосподарських і людських
ресурсів для підсилення економіки Німеччини і продовольчого забезпечення
солдатів Вермахту. Крім, того, селяни зобов’язувалися платити численні податки
грошима, продуктами харчування, сплачувати військові збори, виконувати
численні трудові повинності на користь окупаційної влади та німецької армії.
За ініціативи проводу Організації українських націоналістів (ОУН) весною
1942 р. на Волині почали утворюватися групи (боївки) сільської самооборони. За
свідченням відомого дослідника В. Косика, зусиллями членів ОУН
О. Тимощука, В. Сидора, С. Качинського, І. Перегійняка впродовж весни – літа
1942 р. у волинських селах було утворено збройні групи чисельністю понад
600 бойовиків, що мали стати ядром майбутньої Української повстанської
армії [1].
Базою для організації сільської самооборони стали члени підпільної мережі
ОУН, що діяла в населених пунктах. У німецьких документах, виданих
каральними органами, які діяли на окупованій території, стверджувалося, що
організація сільської самооборони набрала широкого розмаху з весни 1943 р. У
донесенні начальника поліції безпеки і служби безпеки генерального комісаріату
«Волинь-Поділля» від 19 травня 1943 р. зазначається, що майже вся сільська
молодь входить до складу самооборонних загонів, проходить в лісах військову
підготовку. Сільською самообороною керували місцеві командири, члени
самооборони охороняли села, які в разі небезпеки давали сигнал тривоги. При
появі карателів селяни втікали в ліси під захист українських повстанських
загонів [2]. В цілому, сільське чоловіче і частково жіноче населення стали
основою українських національних збройних формувань. Останні піднялися на
боротьбу проти окупантів українських земель за власну незалежну, суверенну
державу.
За свідченням активного учасника національно-визвольної боротьби
К. Гіммельрайха, в кожному селі була своя боївка, що вела розвідку й охорону
села. Декілька сіл, як правило, об’єднувалися в самооборонні кущові відділи, які
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іноді нараховували до сотні осіб. Кущові відділи базувалися поблизу сіл у
землянках і бункерах. В місцях їхнього постою завжди знаходилася частина
членів кущового самооборонного відділу, які охороняли село, відбивали атаки
дрібних ворожих груп. Лише під час великих облав каральних військ, проти яких
сільські боївки не могли чинити опір, вони разом з населенням відступали в ліси
[3].
Про необхідність об’єднання зусиль українського народу в боротьбі за
незалежну соборну державу йшлося у політичних постановах ІІІ Надзвичайного
великого збору ОУН бандерівської фракції, що мав місце 21-25 серпня 1943 р. в
тилу ворога. Зокрема наголошувалося, що тільки спільною боротьбою
український народ здобуде самостійну, соборну державу. Тому, завдання
ОУН(б) і УПА полягало в залученні до боротьби як найширших народних мас.
Організувати їх на самооборонну боротьбу проти ворожих сил, на захист свого
життя, господарства від пограбування і знищення німецькими окупантами.
Наголошувалося, що Українська повстанська армія на території Волині і Полісся
стала на захист селянства. Її командування взялося за організацію української
збройної сили здатної боротися за українську самостійну державу [4]. Головна
команда УПА 30 серпня 1943 р. видала наказ «Окружним, над районним та
сільським комендантам запілля», перетворити кожен терен, кожне село у
військовий табір, а все населення – у вояків здатних до оборони і наступу проти
ворога. Ставилося важливе завдання щодо захисту кожного метра сільської
місцевості, організації оборонних рубежів для відбиття наступу збройних сил
противника, організації військової підготовки молоді [5].
Командування УПА наказом від 8 вересня 1943 р. видало спеціальну
«Самооборонну інструкцію» щодо формування підрозділів самооборони у
населених пунктах. Зокрема,в інструкції наголошувалося, що обороняти село від
регулярних військ ворога з могутнім озброєнням, технікою є справою надзвичай
окладною. До деякої міри самооборонні підрозділи зможуть боротися лише
проти радянських і польських партизанських загонів. В інструкції йшлося про те,
що оборона села повинна тривати до того часу, доки його не покинуть усі жителі.
Наголошувалося, що кожне село, хату, клуню, погрібник, тин перетворити на
фортецю, бити ворога кулею, сокирою, вилами, окропом, гарячою смолою.
Комендант сільської самооборони мав визначити місце для кожного бійця з
вогнепальною зброєю, зустрічати ворожі війська з усіх сторін, з усіх оборонних
рубежів, з вигодою використовувати рельєф місцевості. До складу керівництва
самооборонного кущового відділу входили: кущовий командир, який займався
організацією збройної боротьби на певній території; військовий референт
кущового відділу одночасно виконував обов’язки заступника кущового
командира, він командував підрозділом під час бойових дій. До керівного складу
куща також входили господарник, пропагандист, референт служби безпеки і
референтка червоного хреста. Кущовий командир обов’язково має бути членом
ОУН, він був підзвітний вищому провіднику організації. Військовий референт
міг бути не членом ОУН, підлягав організаційно-мобілізаційному референту
Головного військового штабу (ГВШ) УПА.
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У жовтні 1943 р. командир військової округи «Турів» Ю. Стельмащук видав
наказ про утворення мобілізаційними референтами відділів самооборони під
назвою «Вільне козацтво». Цим формуванням ставилося завдання заблокувати
ворога в пунктах опору, нищенням постів, мінуванням шляхів, будівництвом на
підступах до лісів барикад, різних перешкод, лісових завалів, копанням
замаскованих ям. Необхідно було налагодити оборону кожного села, виставити
замасковані пости, вести розвідку ворожих залог. Навколо села і в лісах
організувати постійне патрулювання. Всі лісові масиви і поля поділити на окремі
ділянки і закріпити за ними сільське населення. Коменданти районів вимагали
від місцевих командирів виготовити плани оборони кожного села на випадок
нападу ворожих військ. Для підтримання порядку в населених пунктах необхідно
було утворити окремі групи. Це мали бути своєрідні «служби порятунку», до
яких необхідно було набирати свідомих, відповідальних, підготовлених
сільських молодих чоловіків.
Важливого значення надавалося організації служби зв’язку. Оскільки
зв’язок здійснювався головним чином спеціально призначеними людьми, для їх
охорони на кожен зв’язковий маршрут виділялося 5-10 озброєних охоронців,
транспортні засоби для подолання значних відстаней між штабами окремих
загонів тереновими відділеннями і військовими округами [5].
З метою ефективного використання наявних сил сільської самооборони, їх,
згідно вказівок, варто було розділити на озброєних і неозброєних. Останніх,
якщо вони нездатні були з різних причин боротися, необхідно вивести до лісу,
щоб у никнути лишніх втрат. Тих селян, які здатні до бою, але не мали
вогнепальної зброї, озброїти холодною зброєю. Поділити на десятки, призначити
десятників, визначити ділянки оборони, або доручати інші бойові завдання. Усі
десятки мали тримати між собою зв’язок, надавати одна одній допомогу. Згідно
інструкції, коменданту необхідно було підготувати селян до повітряних
бомбардувань. В оборонних цілях переписати усі засоби пересування – підводи,
коней, велосипеди та їх власників. Важливого значення надавалося
розвідувальній інформації про ворога: його пересування, дислокацію у селах,
містечках, містах, на залізницях, про військові об’єкти. До розвідки залучати
людей без огляду на вік,стать, з добрим зором і слухом. Постійно контролювати
підходи до населених пунктів, виставити сторожі у потаємних місцях. У випадку
безпосередньої загрози з боку ворога, необхідно бити на сполах, піднімати селян,
за допомогою зв’язку попередити усі навколишні села. Сільські боївки
зобов’язані були займати оборонні рубежі, селян, під охороною виводити в ліси,
болота, яруги, щоб уникнути жертв, по можливості зберегти селянське добро,
худобу тощо.
Згідно інструкцій командування УПА, кущові самооборонні відділи могли
вести бойові дії самостійно або спільно з іншими повстанськими загонами. Крім
того, члени кущових самооборонних підрозділів мали займатися заготівлею
продуктів харчування для повстанських формувань, забезпечувати їх одягом,
взуттям, матеріально-технічним спорядженням. Все це повинно було
забункеровано, за складовано у потаємних місцях у лісових нетрях недоступних
для ворога. В селах знаходилися зв’язкові, санітарні пости, які займалися
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лікуванням поранених і хворих бійців, опікою вдовами, сиротами, батьки яких
загинули у боях з ворогом.
За свідченням відомого дослідника П. Мірчука, самооборонні кущові
формування, що дислокувалися в селах на території діяльності повстанських
загонів, особливо виправдали себе після приходу на західноукраїнські землі
більшовицьких військ. Всі ці території покрилися мережою підпільних
самооборонних сільських відділів. В такий спосіб було вирішено питання
харчування вояків повстанської армії. Заготовлені сільськими боївками склади з
продовольством, матеріально-побутовими речами давали можливість збройним
силам УПА довгий час протриматися у боротьбі з могутнім радянським
окупантом. У кожному селі, селищі, містечку бійці повстанської армії
отримували допомогу, схов, лікування, прохарчування. При потребі, командири
загонів мобілізовували сільських підпільників для проведення бойових операцій
проти каральних акцій регулярних, спеціальних сил радянської влади [6].
Варто зазначити, що провідники ОУН і командування УПА надавали
організації сільської самооборони важливого значення . Це диктувалося тим, що
сільські чоловіки, як резерв повстанської армії, проходили певну військову
підготовку. Вони безпосередньо приймали участь у бойовій діяльності,
захищаючи свої родини, господарства від пограбувань окупаційними військами.
Всі жителі населених пунктів у зоні діяльності повстанських загонів приймали
активну участь у продовольчому, матеріальному, збройному забезпеченні
українських повстанців, які вели боротьбу проти німецьких, а згодом і
радянських окупантів.
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АКАДЕМІК АХІЄЗЕР ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ – ВИДАТНИЙ
ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИК-ТЕОРЕТИК (1911–2000)
Товмаченко В.М.
Національна сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Беззаперечний авторитет в науці президент НАН України Б.Є Патон назвав
Ахієзера Олександра Ілліча одним з найвидатніших членів Відділення фізики і
астрономії Академії, підкреслюючи серед його людських якостей властиву йому
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«глибоку порядність у всьому». «В цьому відношенні… він служив і служить
взірцем для кожного істинного вченого незалежно від його спеціалізації» [1].
О. І. Ахієзер (ОІ) – яскравий представник і одночасно один з творців
знаменитої харківської школи фізиків–теоретиків. Дехто з його численних учнів
схильні ставити його на рівень геніального фізика–теоретика Лева Давидовича
Ландау [2]. Велику й широкопрофільну наукову школу Олександра Ілліча
представляють академіки АН України О. С. Бакай, В. Г. Бар’яхтар, Д. В. Волков,
С. В. Пелетмінський, О. Г. Ситенко, Я. Б. Файнберг та М. Ф. Шульга, чл.-кор.
АН України К. М. Степанов і П. І. Фомін, доктори наук І. О. Ахієзер,
Ю. А. Бережний, Г. Я. Любарський, С. В. Малеєв, І. П. Мірінков, Р. В. Половін,
В. А. Попов, М. П. Рекало, М. А. Савченко, Н. А. Хіжняк, Н. Л. Цінцадзе,
Л. А. Шишкін, Я. С. Шифрін, А. А. Яценко та ін. [3].
В. М. Локтев, академік-секретар Відділення фізики и астрономії НАН
Украіни, відзначав, що (ОІ) без перебільшення можна віднести до числа
теоретиків, які обізнані з фізикою в цілому, а не з окремими її розділами (свого
часу таким визнавався тільки вчитель (О. І.) Ландау Л. Д.). Він не тільки знав всю
фізику, він фізично, як і Ландау, відчував її єдність, Локтєв [4].
О. І. Ахієзеру присвячено величезна кількість публікацій в т.ч. в глобальній
мережі і це повністю відповідає масштабу його постаті великого фізикатеоретика. Автору даної публікації давно ще студентом Харківського
університету пощасливило слухати лекції з фізики професора Ахієзера. Вже тоді
студенти відчували величність цієї видатної непересічної людини і потрапляли в
полон його чарівної манери викладання надскладного матеріалу. Багато спогадів
його учнів, розміщено в об’ємній надзвичайно інформативній книзі очерків і
спогадів, у т.ч. самого Олександра Ілліча [4]. Він підготував 72 кандидата і 33
докторів фізико-математичних наук серед яких багато академіків НАН України,
які самі мають свої власні наукові школи. Недарма його називали «вчителем
вчителів». Спогади його учнів підтверджують незабутні враження далеких часів.
Процитуємо деякі біографічні дані Олександра Ілліча, за публікацією
видатного дослідника історії фізики д.ф.-м.н. Ю. О. Храмова [3] та інших.
О. І. Ахієзер народився 31 жовтня 1911 р. у Черикові (Білорусь). Закінчив
Київський політехнічний інститут (1934) і з того ж року почав працювати в
Харківському фізико-технічному інституті в теоретичному відділі Українського
фізико-технічного інституту в Харкові (нині – Харківський фізико-технічний
інститут), яким на той час керував майбутній нобелівський лауреат Л. Д. Ландау
(Ахіезер був третім, хто здав знаменитий теормінімум). У 1936 р. захистив
кандидатську дисертацію. У 1938 році, після переїзду Ландау в Москву, очолив
теоретичний відділ УФТІ і керував ним до 1988 року, в 1956-1959 був
заступником директора з науки ХФТІ. У 1940 захистив докторську дисертацію.
Під час війни УФТІ був евакуйований в Алма-Ату. У 1944-1952 роках працював
в Москві в лабораторії І. В. Курчатова над атомним проектом. У 1936–1990 роках
викладав в Харківському університеті, в 1951–1964 – у Військовій інженерній
радіотехнічній академії, з 1941 року – професор. У 1940 році заснував кафедру
теоретичної ядерної фізики на фізико-математичному факультеті Харківського
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університету та завідував нею до 1975 року. Один із засновників фізикотехнічного факультету Харківського університету в 1961 р.
Праці Ахієзера присвячені найрізноманітнішим розділам теоретичної
фізики, що засвідчує його універсальність. Наводимо тільки деякі з них.
Квантова електродинаміка (спільно з І. Я. Померанчуком, Р. В. Половіним,
Н. Ф. Шульгою). Ядерна фізика (І. Я. Померанчук, А. Г. Ситенко, М. П. Рекало).
Фізика
плазми
(Я. Б. Файнберг,
Г. Я. Любарський
і
Р. В. Половін,
Л. Е. Паргаманік, А. Г.Ситенко). Фізика твердого тіла (Г. Я. Любарський,
М. І. Каганов, В. Г. Бар’яхтар, С. В. Пелетмінський). Робота з В. Г. Бар’яхтаром
і С. В. Пелетмінським була визнана як наукове відкриття і занесена до
Державного реєстру відкриттів СРСР. О. І. Ахієзер «був і залишається серед
найбільш цитованих вчених України з цитат-індексом ≈ 300 посилань/рік.
…Можна бути впевненим, що ця цифра ще довго залишиться на тому ж рівні».
(В. М. Локтев [4]). Цьому має сприяти і привласнення харківському Інституту
теоретичної фізики, який було утворено в 1996 р. [5] з його участю, і майже
цілком складається з прямих і «онучатих» його учнів, імені Олександра Ілліча
Ахієзера. Це безумовно свідчить про високий авторитет, який мав і має
О. І. Ахієзер в «Харківській академії фізичних наук».
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ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО БАРОККО ПРОФЕСОРА С.П. ТИМОШЕНКА
Уткін О.І.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Сергій Прокопович Тимошенко – відомий вчений, інженер, архітектор,
професор архітектури, громадський і політичний діяч народився 23 січня 1881 р.
в с. Базилівці на Чернігівщині в родині землеміра, з якої походять і два його рідні
брати Володимир та Степан, що згодом стали знаменитими вченими. Сергій
закінчив Роменське реальне училище на Полтавщині, потім вступив до Інституту
цивільних інженерів у Петербурзі, де отримав хороші теоретичні та практичні
знання, брав участь в роботі українських організацій, зокрема української
студентської громади, північного комітету РУП (згодом УСДРП). В 1906 р.
С. П. Тимошенко закінчив Інститут, і повернувшись в Україну, працював
архітектором спочатку в Ковелі на Волині, а потім в Києві. Будучи палким
захисником українства прагнув відновити український стиль в архітектурі та
будівництві. цей стиль – старо-українське («козацьке бароко») мав своєрідні
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оригінальні риси – помірковану декоративність і спокійні форми, відображені в
церковному і цивільному будівництві (символіка, граверство, алегорія,
геральдика, національна орнаментика). В цьому стилі в Ковелі побудовані
залізнична амбулаторія й гімназія Пирогова.
За його проектами в Києві з’явились будинки Юркевича і Лаврентієва, в
яких застосовувались елементи старо-українського будівництва і народного
будівництва. Він переосмислював та творчо втілював їх у нових проектах, що
виділяло їх в реальній забудові певних районів, вписувало такі новобудови в
природний ландшафт, підкреслювало значимість і красу. Архітектурні церковні
проекти С.П. Тимошенка створювали враження легкості, а стрункі бані церков у
стилі козацького бароко відрізнялись від типових храмових споруд руського
православ’я.
В 1909 р. молодий інженер переїхав до Харкова, де його призначили
головним архітектором Управління Північно-Донецької залізниці. Дев’ятирічне
перебування на цій посаді стало хорошою і продуктивною працею, що
відобразила його замисли в різних новобудовах цієї залізниці, зокрема в
харківському будинку дирекції залізниці, будові для залізниці Федорівка –
Скадовськ, проекті для залізниці Гришино – Рівне. Поряд з державними
замовленнями він виконував приватні завдання, збудувавши в українському
стилі будинки Попова та Бойка, три проекти міст-садів до 10 тис. мешканців на
Харківщині. Підготовлений ним проект госпіталю для м. Казані отримав на
конкурсі першу премію. За змістовні, технічно обґрунтовані і виважені проекти,
представлені на архітектурні конкурси в Україні та Росії він отримав до 10 різних
нагород.
В Харківській губернії на І національному з’їзді Сергія Прокоповича
обрали головою Національної ради Харківщини, а восени того ж року –
губернським комісаром Харківщини і членом Центральної Ради. Важкі й
широкопланові обов’язки керівника цих органів він виконував до весни 1918 р.
Військово-політична ситуація в регіоні змусила його виїхати в Київ, з метою
просити урядової допомоги для вирішення різних питань, що виникали на
Харківщині. Після прибуття до Києва його призначили міністром шляхів у складі
реорганізованого уряду УНР. Обіймаючи цю посаду в урядах І. П. Мазепи,
В. Прокоповича та А. Лівицького протягом 1919–1920 рр. Сергій Прокопович
енергійно займався розбудовою новоствореної держави, став одним із
засновників української високої архітектурної школи в Києві.
Після поразки національно-визвольної боротьби жив і працював у Львові.
Його запрошували до складу нового уряду УНР. Від такої пропозиції він
відмовився. В цей період Сергій Прокопович розробив і виконав декілька
проектів церков у львівському передмісті : на Знесенні та Клепарові, переробив
проект церкви у Левандівці, в період її будівництва. Він став автором проекту
перебудови Національного музею у Львові, проекту будівництва великого
готелю на вулиці Потоцького та проекту перебудови садиби Теплиця на цій же
магістралі. Український архітектор розробив і реалізував проект церкви у
Мразниці біля Борислава, декілька варіантів проекту монастиря Студитів у
Зарваниці. Ряд його проектів втілені в життя на волинських землях, зокрема
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церква в Броніках, комплекс будинків у маєтку Підгірського [4, 33]. В культовій
та цивільній архітектурі він притримувався трьох важливих аспектів:
функціональності, конструктивності і естетичності, що відображали соціальні
ідеали сучасної їм епохи.
Важливим етапом життєдіяльності Сергія Прокоповича стали 1924–
1929 рр., коли він разом з дружиною та дітьми переїхав у Чехословаччину, куди
його запросили викладати архітектуру та сільськогосподарське будівництво в
Український сільськогосподарській академії у Подебрадах. Нове середовище –
професорсько-викладацький колектив, студенти, нові завдання і проблеми
вимагали осмислення і пошуку ефективності форм і методів роботи.
Товариські взаємини між професорами і студентами характерні для
української вищої школи проявлялися на семінарських заняттях, практиці, при
перевірці студентських проектних завдань. Професор, дбаючи про отримання
студентами високої освітньої та загальнотехнічної підготовки, ретельно
аналізував представлені проекти, чіткість креслень та рисунків, текстових
пояснень, стараність виконаних робіт. Багато уваги приділяв здібним і
талановитим слухачам. На заняттях з будівництва та архітектури передавав
студентам свої знання, досвід розробки та реалізації проектів світських і
церковних споруд в стилі українського барокко, наводив багато різних прикладів
із практичної діяльності. Про вмілу організацію навчання, ініціативність,
працездатність, високий авторитет серед викладачів та студентів свідчить
обрання С. П. Тимошенка доцентом, у 1925 р. – професором, деканом
інженерного факультету, а згодом і ректором академії в 1927–1928 та 1928–
1929 рр. Одночасно він став й професором вищого навчального закладу
Української студії пластичного мистецтва (академії) у Празі, входив до складу
ради студії – керівного органу академії, яку очолював професор Д. В. Антонович.
Характерною рисою його творчої роботи стало ретельне вивчення
літератури з проблем мистецтва, архітектури, будівництва, прагнення знати
найбільше про український стиль, віднайти в ньому оригінальні елементи і
впроваджувати їх в нове будівництво світських та церковних об’єктів, дбайливе
і прискіпливе ставлення до розробки різних проектів та врахування в них
новітніх досягнень науки й техніки. Національний стиль будівництва він
використав в проектах вуликів для пасіки Товариства українських пасічників при
УГА.
Протягом 1930–1939 рр. Сергій Прокопович жив у Луцьку, обіймаючи
посаду головного архітектора сільськогосподарського будівництва на Волині.
Виконував різні проекти сільськогосподарських об’єктів, зразкових хуторів,
овочесховищ, що могли бути використані в незалежній Україні. Ряд вдалих
проектів польське Міністерство рільництва направило місцевим воєводським
правлінням. Керівництво Волинської хліборобської палати зацікавилось зокрема
проектами овочесховищ і видало окрему книгу з поясненнями інженера
Кулаковського. За участю українського інженера спорудили понад 40 житлових
будинків у Луцьку, Крем’янці, Дубні, декілька житлових приміщень та різних
споруд в маєтку С. Тищенка на Волині. В українському стилі перебудовано
братську церкву в Луцьку, побудовано ряд церковних храмів на волинських
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землях. 1935 р. українського зодчого обрали головою Волинського українського
об’єднання і послом до польського Сейму, а 1938–1939 рр. до Сенату.
З великими труднощами в 1945 р. він добрався до Гейдельбергу, в якому
прожив цілий рік. Протягом наступного короткого періоду читав лекції по
сільськогосподарському будівництву для студентів Українського технічногосподарського інституту. 1946 р. С. П. Тимошенко прибув у США. За
допомогою канадських емігрантів об’їхав місця головних поселень українців у
США і Канаді, зробив 8 виступів, присвячених аналізу становища України
післявоєнного періоду, життєдіяльності українських емігрантів у Німеччині.
Місцем свого проживання С. П. Тимошенко обрав університетське місто в
Каліфорнії – Пало-Альта, куди раніше в місцевий Стенфордський університет
прибули його брати Володимир та Степан Тимошенки.
Не зважаючи на поважний вік Сергій Прокопович працював архітектором,
виконав проекти 4-х церков для Канади, будинків у Каліфорнії, різних
надгробних пам’ятників. Тут він почав розробляти і не встиг закінчити свій
останній проект церкви для Буенос-Айреса в Аргентині. В цілому його творча
спадщина велика і різнопланова. Вона нараховує більше 400 житлових та
службових приміщень, культових і комплексних споруд, пам’ятників, серед яких
і нагробна плита на могилі С. В. Петлюри в Парижі. Значна їх частина
зосереджена в місцях проживання українців: Україна (Галичина, Волинь),
Канада (Ванкувер, Едмонтон, Саскатун, Торонто), Парагвай. Лейтмотивом його
творчості як архітектора та інженера була ідея відновлення українського стилю
й національної духовності. Не всі задумані проекти прикрасили міста і села,
частину їх втратили або ж знищили в роки революційних подій, бойових дій в
період війни. Професор С.П. Тимошенко – патріот, вчений, який багато зробив
для розвитку науки, освіти, культури, підготовки висококваліфікованих
народногосподарських кадрів, поширення зразкового будівництва в
національному стилі і прославив Україну. Протягом всього життя боровся за її
незалежність, високий життєвий рівень населення, завжди захищав соціальнополітичні ідеали вільної, цивілізованої української держави. Сергій Прокопович
помер 6 липня 1950 р. в Пало-Альто (Каліфорнія), де і похований.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБОРОННИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ
СПОРУД ДУБЕНСЬКОГО ЗАМКУ
Філіпович Є.О.
Національний університет водного господарства та природокористування
(м. Рівне)
Дубенському замку належала одна з провідних ролей у формуванні сил для
стримування нападів на волинські землі, виконання опорних функцій у
військових діях XVІ–XVІІ ст.ст., зберігання значних запасів озброєння,
провіанту та скарбів. Оборонні рови та інші гідротехнічні споруди регулярних
замків Західної України XVІ–XVІІ ст.ст. являють собою багато в чому унікальні
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пам’ятки фортифікаційної архітектури і належать до об’єктів, що потребують
детального наукового вивчення для розробки стратегії їх реконструкції та
збереження.
Дубенський замок виник як фортеця волинян у Х ст. Протягом Х-ХІІІ ст.
існував дитинець літописного Дубна, який був зруйнований монголами в 12401241 рр. Приблизно в кінці XIV – на початку XV ст. князь Федір Острозький
спорудив дерев’яно-земляне укріплення. 1492 рік офіційно вважається датою
спорудження Дубенського замку [6], коли його було зведено Костянтином
Івановичем Острозьким. Крім династії Острозьких цей архітектурний комплекс
належав князям з династій Заславських, Сангушків, Любомирських,
Барятинських [1, с. 106]. Замковий комплекс об’єднує палаци князів Острозьких,
Любомирських, надбрамний корпус, оборонний рів, два бастіони зі сторожовими
вежами та казематами, створені за проектом французького інженера Воблана.
Основу замку створював корпус при в’їзній брамі XVІ-XVІІ ст. з порталом,
виконаним у стилі епохи Відродження, прикрашену гербом князів Острозьких
[5].
Історія замку князів Острозьких у Дубні поділяється на період старого та
нового замку [10]. Під час першого з них, починаючи від XV ст. та до початку
XVII ст. дитинець замку розташовувався на крайній острівній ділянці мису.
Перевага полягала в оптимальному використанні з оборонною метою природних
умов, виконанні сторожових функцій над в’їздом у місто зі сторони передмістя
Сурмичі, збереженості укріплень давньоруського часу. Територія замку
утворювала нижній замок, у якому розташовувалась забудова, що обслуговувала
замкове господарство, будинки княжих урядників, прислуги.
У період нового замку, на початку XVII ст. сюди переноситься головний
замковий осередок, зведений у стилі пізнього ренесансу. Спадковість старого і
нового замків беззаперечна. Протягом XV–XVII ст. відрізнялися лише
топографічні умови та вигляд основних споруд замку. При цьому вони
продовжували становити єдиний замковий комплекс [10].
Замковий комплекс набрав сучасного вигляду на початку XVІІ ст. завдяки
значній реконструкції, яку здійснив князь Януш Острозький. У XVІІ ст.
будуються бастіонні регулярні замки, які поєднують цивільну і військову
функції, які в подальшому трансформувалися у «palazzo in fortezzo» – палац у
фортеці (завдяки побудові палацу Любомирських).
Замки такого типу мали стійкий до потужного артилерійського вогню
ескарповані ззовні та з середини земляні вали-куртини, а з флангів – бастіони.
Усі бастіонні замки оточувався по периметру ровом шириною 7…12 м. До в’їзної
брами з напільної сторони через рів перекидався підвісний міст [13]. В’їзна брама
влаштовувалася по центру однієї з куртин (у випадку Дубенського замку – у
надбрамній вежі).
Між старим городищем і новим замком пролягав глибокий рів, який при
потребі легко заповнювався водами Ікви. Другий (ширший і важливіший для
оборони) рів був виритий з протилежного боку замку. Його східний схил
утворювався фасадами бастіонів і куртиною, яка їх з’єднувала, а висока
прямовисна стіна з боку міста була складена з «дикого» каміння. Цей рів також
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наповнювався водою. Власне цей рів нас і зацікавив – як швидко він ставав
«боєздатним». Рівень води в ровах міг сягати 2,5 м. Дно ровів було мощене
каменем [8]. Вирили рови при князі Януші Острозькому полоненні татари [7].
Питаннями створення і оборони замків займається фортифікація (від
лат. Fortificatio – зміцнення) – це галузь військово-інженерного мистецтва, що
охоплює теорію і практику укріплення місцевості, як під час завчасної військовоінженерної підготовки театрів воєнних дій і території країни, так і в ході війни з
метою підвищення боєздатності війська, збільшення його бойової ефективності,
захисту військ, органів управління, населення та об’єктів господарства від
впливу засобів ураження противника. При цьому фортифікаційне обладнання
включає зведення комплексів фортифікаційних споруд відповідно до
оперативно-стратегічних або тактичних планів [14].
Питаннями захисту замків та фортець з допомогою використання
навколишніх водних ресурсів займалася військова гідротехніка – прикладний
підрозділ гідротехніки, завданням якого є створення науково-методичної бази
для виконання технічних заходів на воді з метою підвищення обороноздатності
споруд або забезпечення успішних бойових дій [14]. В межах військової
гідротехніки вивчаються методи розрахунку міцності і стійкості, оцінки
статичних та динамічних навантажень, а також принципи конструювання і
технологічні особливості гідротехнічних споруд різноманітного призначення.
Водним загородженням називається будь-яка штучна водна перепона для
всіх наземних родів військ, що задовольняє певним тактико-технічним вимогам
[11, с. 14], яка влаштовується для зосередження більших сил на інших ділянках,
утруднює або призупиняє на певний час рух військ ворога та заставляє його
втрачати час на розвідку і застосування інженерних засобів для переправи військ
і озброєння.
Проектування та створення водних загороджень частіше виконується на
малих річках (наприклад, як на Ікві), оскільки великі річки самі по собі
відіграють роль значної водної перешкоди. На невеликих річках витрати води
незначні. Тому під час проектування і влаштування на них водних загороджень
(особливо під час бойових дій) значну роль відіграє час наповнення захисних
ровів, тобто термін, після якого водяна перешкода стає діючою.
Напір в річці у XVІ-XVII ст. міг створюватися за допомогою дерев’яних,
земляних або дерев’яно-земляних гребель [4].
Дерев’яна гребля складається із ряжевих стінок – тобто дерев’яних зрубів,
що занурюються в землю, і грунту, який заповнює ряжеві ящики. Греблі можуть
виконуватись без затвору на гребені греблі, або із затворами.
При розрахунку пропуску води із рову може виникнути два випадки: випуск
води із рову виконується через проран, що виник під час розрушення частини
гідровузла, або випуск води виконується через водоскидні отвори з допомогою
маневрування затворами, щитами або шандорами [4, с. 220-221].
Усі греблі, які влаштовувалися для створення водних перешкод,
оснащувалися підйомниками, що забезпечували відкриття водозливних отворів
за мінімально короткий строк.
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Бастіони Дубенського замку – це великі витягнуті верки (окремі укріплення,
що входять до складу споруд фортеці, що здатні вести самостійну оборону) з
дуже гострим висхідними кутом, рівним 60°. На них були влаштовані кавальєри
– підвищені позиції (вони чітко позначені на плані замку 1875 р) [3]. На шпіцах,
як і в більшості інших бастіонних укріплень першої половини XVII ст. – невеликі
башточки. Особливістю цієї фортифікації є кам’яне облицювання, викладене з
двох матеріалів – каменю і цегли. Ескарп до карнизу викладений з каменю, а
вище – обмурований цеглою. Довжина куртини північного бастіонного фронту –
160 м. Посередині її влаштовано ворота з просторим надбрамним корпусом із
двома крилами.
Цікаво було б знати місця, де саме були встановлені гідротехнічні споруди
– їх вид, тип, способи їхньої охорони та оборони (для подальшої реконструкції у
майбутньому, щоб у музеї-фортеці з’явився новий екскурсійний об’єкт).
Було створено модель (у масштабі 1:50) головної водозабірної споруди, яка
могла влаштовуватися на вході із річки у рів. Водозабірна споруда виконана у
формі ряжевих ящиків, заповнених грунтом. Вона оснащена двома видами
затворів: щитом і шандорним перекриттям, які встановлені у пазах.
Обслуговуються затвори підйомним механізмом, наприклад, воротовим
підйомником. Для виконання ремонтних робіт передбачено зйомні драбини.
За топографічними даними плану замку було обчислено площу оборонного
рову Fp=6711,29 м2. Глибину води у рові прийнято hp=2,50 м. Об’єм води, яку
необхідно набрати, щоб наповнити рів, становить Wp=16788,2 м3. Усі інші
геометричні розміри були прийняті довільно за існуючими водозливамианалогами. За принципом роботи дана споруда відноситься до бокових
безгребельних водозаборів.
Для визначення часу наповнення оборонного рову було виконано
розрахунки для двох видів затворів: щита і шандорного перекриття t, год.
Порівнюючи результати розрахунків, бачимо, що час наповнення
оборонного рову у випадку витікання з-під щита (при застосуванні у якості
перегороджуючої споруди щитів) майже вдвічі менший, ніж у випадку
переливання води через шандорні перекриття: 1 год. 41 хв. Проти 3 год. 46 хв.
Тож захисники фортеці мали можливість оперативно зустріти нападників у
всеозброєнні.
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ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГІДРОМЕЛІОРАТОРІВ,
ГІДРОТЕХНІКІВ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИКІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Філіпович Є.О., Філіпович Ю.Ю.
Національний університет водного господарства та природокористування
(м. Рівне)
Державна потреба у підготовці фахівців меліоративної справи, як в Європі,
так і в Російській імперії, реально виникла у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст., коли вже існував певний систематизований науковий обсяг знань, що
безперечно вимагав окремої спеціальної освітньої підготовки із загальної
системи навчання інженерних та сільськогосподарських кадрів [1, с. 7].
Однак, швидко запровадити підготовку потрібних фахівців не було
можливості. Відсутність в Російській імперії відповідних фахівців-педагогів
виносила проблему на загальнодержавний рівень [1, с. 23].
Заснування
Київського
середнього
сільськогосподарського
гідротехнічного училища в 1915 р. (предтечі сучасного Національного
університету водного господарства та природокористування) стало
закономірним наслідком розвитку вітчизняної меліоративної справи, що
увібрала в себе багатовіковий еволюційний досвід накопичених галузевих знань
для підвищення продуктивності неродючих або непридатних для землеробства
земель. Усі ці знання у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. сформували
наукову галузь меліорації у вигляді спеціалізованої дослідної справи. Багато в
чому завдячуючи ентузіазму таких особистостей, як Борис Петрович Жерве,
вдалося запровадити фахову триступеневу освіту. Складником цього стало
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відкриття на українських теренах середніх навчальних закладів меліоративного
профілю восени 1915 р. в Києві та Одесі [1, с. 34].
Часи зародження і становлення деяких навчальних закладів не були
сприятливими для навчання. Другий рік Першої світової війни підпорядковував
під мілітарні потреби всі сторони життя країн, які були втягнуті у військові
кампанії. Значна кількість освітньо-навчальних закладів закрилася у зв’язку з
неможливістю пристосувати їх матеріально-виробничий та науково-технічний
потенціал під потреби фронту. Після революційних подій в лютому та жовтні
1917 р. в Російській імперії виникає новий суспільний лад – в крові та муках
виникає нова країна – СРСР. Нові виклики часу ставили перед більшовиками
завдання: у стислі терміни здійснити ряд реформ в аграрному секторі, підняти з
руїн промисловість, подолати розруху та нагодувати населення. Форсовано
почали готуватися численні фахівці для народного господарства.
За радянських часів роком створення нашого навчального закладу
вважався 1922 рік. Вперше результати дослідження початкового періоду історії
НУВГП систематично почали публікуватися з 2007 року [4].
Київський гідромеліоративний інститут створено відповідно до Наказу
Наркому земельних справ УРСР від 22 червня 1930 р. Базою для створення
інституту стало Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище,
яке засновано 15 вересня 1915 року [1, с. 110; 2; 3], яке у 1920 році було
реорганізовано в сільськогосподарський технікум, що мав три відділення:
агрономічне,
гідротехнічне
та
землеустрою.
У
1922
році
із
сільськогосподарського технікуму у самостійний технікум виділився Київський
меліоративний технікум, який у 1924 р. реорганізовано у Київський інженерномеліоративний технікум, де було два відділення – меліоративне та культуртехнічне. У 1927 р. Київський інженерно-меліоративний технікум об’єднано із
землевпорядним технікумом в Київський меліоративно-землевпорядний
політехнікум, що у 1928 році увійшов до складу Київського
сільськогосподарського інституту. У 1930 р. з нього виділено три факультети –
інженерно-меліоративний, землевпорядний та культурно-технічний і на їх базі
створено Київський інженерно-меліоративний інститут. У липні 1933 р. у зв’язку
з об’єднанням з Одеським інженерно-меліоративним інститутом, відповідно до
постанови №862 Наркому земельних справ, створено Київський
гідромеліоративний інститут – єдиний навчальний заклад в Україні, який готував
висококваліфікованих спеціалістів в галузі гідромеліоративного та
гідроенергетичного будівництва.
Наказом Міністерства вищої освіти СРСР № 1335 від 31 грудня 1957 року
Київський гідромеліоративний інститут було перейменовано в Київський
інститут інженерів водного господарства. У 1959 р. інститут переведено до
Рівного та перейменовано в Український інститут інженерів водного
господарства [1, с. 139]. У 1995 р. інституту надано статус Української державної
академії водного господарства. У 1998 р. на базі академії, автотранспортного та
текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний
університет, який з 2002 р. дістає назву – Український державний університет
водного господарства та природокористування. В 2004 р. ВНЗ отримує статус
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Національного університету водного господарства та природокористування. З
2012 року НУВГП зазнає реорганізації, зміни структури – факультети та деякі
структурні підрозділи отримали статус Навчально-наукових інститутів. На
даний час підготовку фахівців водного господарства в НУВГП проводить
Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування
(ННІВГП) [6, с. 21-51; 5]. ННІВГП створений у 2013 році на базі двох
факультетів: факультету водного господарства та факультету гідротехнічного
будівництва та гідроенергетики.
Сучасний ННІВГП включає в себе 6 кафедр [5].
Кафедра водної інженерії та водних технологій – одна з найстаріших в
університеті, а також серед споріднених кафедр водогосподарськомеліоративного профілю інших вищих навчальних закладів України. Вона
утворилася 1928 року, коли був створений Київський меліоративноземлевпорядний політехнікум. Першими завідувачами кафедри гідромеліорацій
у передвоєнні роки були проф. С. Ю. Красницький і академік Є. В.Оппоков.
Справжнього розвитку кафедра отримала після переведення Українського
інституту інженерів водного господарства з Києва до м. Рівне. Сама кафедра до
Рівного була переведена в 1960 році. Тут її очолив відомий вчений в галузі
меліорацій д.т.н., професор А. М. Янголь, який завідував кафедрою з 1960 по
1973 рік. З грудня 2017 року кафедру очолює к.с.-г.н., професор Л. А. Волкова.
Кафедра гідромеліорацій сьогодні є провідною випусковою кафедрою, яка
приймає участь у державній акредитації, розробці стандартів освіти, навчальнометодичного забезпечення і здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом "Водні ресурси", а також
бакалаврів і магістрів з гідромеліорації. Випускники кафедри сьогодні успішно
працюють на виробництві, в проектних, будівельних, експлуатаційних та
науково-дослідних організаціях і установах водогосподарсько-меліоративного
комплексу країни, включаючи Держводагенство України, на інших кафедрах
рідного університету та поза його межами.
Кафедра гідроінформатики створена 01.09.2017 року наказом ректора
№146 від 15.03.2017 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукового
інституту водного господарства та приробооблаштування" шляхом виділення
частини викладачів з кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації
гідромеліоративних систем. В свою чергу кафедра водогосподарського
будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем утворена в 2013 році.
Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем заснована в 1950 році
шляхом відокремлення від кафедри сільськогосподарських меліорацій. Першим
завідувачем кафедри з 1950 по 1971 рік був заслужений працівник вищої школи
УРСР, ректор Київського гідромеліоративного інституту, кандидат с.-г. наук,
доцент Семенов К. С. На кафедрі в різні роки працювали такі відомі вчені:
заслужений меліоратор УРСР, д.т.н., професор Янголь А. М., перша жінкамеліоратор України, к.т.н., доцент Орлова Н. О.
Кафедра водогосподарського будівництва заснована у 1949 р. під назвою
кафедра організації і механізації гідромеліоративних робіт, потім назва кафедри
змінювалась тричі: з вересня 1966 р. – кафедра будівельного виробництва, з
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липня 1973 р. – кафедра водогосподарського будівництва, а з 2011 р. – кафедра
водогосподарського, промислового та цивільного будівництва.
На кафедрі було підготовлено більше 5 тисяч інженерів-гідротехніків,
інженерів-механіків, інженерів-будівельників.
Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки здійснює підготовку
інженерів за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології», спеціалізацією «Гідротехнічне будівництво». Це одна з
найстаріших кафедр університету, яка у 2016 році відзначила 85-річчя своєї
діяльності. Сучасну назву кафедра отримала у 2017 році. Більшість часу свого
існування кафедра мала назву кафедра гідротехнічних споруд.
Після переведення навчального закладу з Києва у Рівне в 1959 р.,
завідувачем кафедри став к.т.н., доц. Є. Ю. Щодро. Усі відомі викладачі КІІВГ
залишилися в м. Києві, а на кафедру гідротехнічних споруд УІІВГ прийшли нові
викладачі: В. Т. Александров, Е. Л. Лазарян, С. К. Кузнєцов, В. Й. Маковський,
В. Б. Ловцов. Пізніше на кафедру прийшли О. К. П’язоке, В. М. Бондар
(останній отримав диплом інженера-гідротехніка за № 01 рівненського періоду
УІІВГ; нині його диплом зберігається в музеї НУВГП). Основними науковими
напрямками кафедри на той час були: гідравлічні дослідження і вибір
оптимальних варіантів гідротехнічних споруд; стійкість та міцність
гідротехнічних споруд; регулювання русел річок та боротьба з наносами.
З 2002 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Микола
Миколайович Хлапук (нині – директор ННІВГП). На даний час завідувачем
кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки є к.т.н., доцент Шинкарук
Любомир Антонович. Співробітники кафедри здійснюють не тільки підготовку
фахівців, але й виконують багато науково-дослідних робіт, зокрема, за такими
темами: гідравлічні модельні дослідження водозабірних споруд для
протипаводкових ємкостей на річках Дністер і Тиса; дослідження спеціальних
споруд для скидання води з протипаводкових ємкостей та водосховищ;
фільтраційні дослідження деформаційних процесів у ґрунтах, причетних до
проявів зсуву масивів та руйнування ґрунтових споруд; натурні дослідження
фільтраційних процесів на гідротехнічних спорудах України і зарубіжних країн.
Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
створена на основі наказу Всесоюзного комітету у справах вищої школи при Раді
Народних комісарів СРСР № 103 від 10 січня 1938 року під назвою «Кафедра
утилізації водної енергії і насосних станцій» увійшла до складу Київського
гідромеліоративного інституту. За період свого існування кафедра мала, крім
зазначених, ще такі п’ять назв: «Використання водної енергії і насосних
установок», «Використання водної енергії», «Використання водної енергії і
насосних станцій», «Використання водної енергії та гідравлічних машин»,
«Гідроенергетики та гідравлічних машин».
Першим завідувачем кафедри був академік Академії наук УРСР, доктор
технічних наук, професор Г. Й. Сухомел. У подальші роки цю посаду обіймали
доценти, к.т.н. С. М. Кудін, І. Г. Максимов, Б. К. Дубровський, М. Т. Назаров,
М. І. Крисенков, професор, к.т.н. В. В. Лутаєв, д.т.н., професор О. А. Рябенко,
який і зараз очолює кафедру. Професорсько-викладацький склад кафедри
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забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для таких важливих
галузей господарства держави, як гідроенергетика, теплоенергетика, атомна
енергетика, гідромеліорація, водопостачання та інші.
Кафедра геології та гідрології виконує геологічне вивчення надр,
гідрологічні дослідження та інженерні вишукування: геологічну зйомку, пошуки
і розвідку покладів корисних копалин; дослідження режимів, оцінка
екологічного стану поверхневих і підземних вод, водоохоронних зон, територій
затоплення і підтоплення; інженерно-геологічні і гідрометеорологічні
вишукування; наукове обгрунтування оптимізації мережі природно-заповідного
фонду; картографічні роботи з використанням ГІС- технологій; експертні
послуги в галузях геологорозвідки і гідрометеорології.
Історія кафедри геології та гідрогеології сягає середини ХХ століття: коли
у 1959 р. КІІВГ переводять у м. Рівне, кафедру гідрології перейменовують на
кафедру гідрології та гідрогеології. Впродовж 1961-1963 рр. та 1974-1976 рр. її
очолював кандидат технічних наук, доцент М. В. Лаликін – відомий фахівець з
досліджень максимального стоку і водного балансу. Основним здобутком
діяльності кафедри в ці роки стало створення методик визначення розрахункових
гідрологічних та гідрогеологічних характеристик для меліоративного
будівництва та визначення впливу меліорацій на поверхневий і підземний стік.
З 1976 по 1987 рр. кафедрою гідрології та гідрогеології завідує кандидат
геолого-мінералогічних наук, доц. М. Д. Будз, під керівництвом якого вивчався
вплив широкомасштабних меліорацій на поверхневий і підземний стоки.
Основним напрямком наукової роботи кафедри було вивчення умов формування
поверхневого і підземного стоку і його якісна й кількісна оцінка в умовах
інтенсивного та всестороннього антропогенного навантаження. Іншим важливим
напрямком наукових досліджень стала оцінка інженерно-геологічних умов
забудованих територій. У 2002 р. кафедра гідрології та гідрогеології
перейменована на кафедру водогосподарської екології, гідрології та
природокористування. Її очолив А. В. Яцик, член-кореспондент УААН, доктор
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
На кафедрі започатковано профільні для університету напрямки
підготовки фахівців «Геологія» і «Гідрометеорологія», які нині стали
складовими нової спеціальності «Науки про Землю». У 2017 році у зв’язку з
реорганізацією структури ННІВГП на основі кафедри інженерної геології та
гідрогеології і кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки було
утворено кафедру геології та гідрології, яку очолив доктор геологічних наук,
професор В. Г. Мельничук.
Фундаментальні дослідження науковців нашого навчального закладу в
галузі гідротехнічних, гідромеліоративних, гідроенергетичних та геологічних
наук стали базовими під час проектування, будівництва та експлуатації
важливих об’єктів господарського комплексу України. Розробки вчених є
складовими частинами ряду державних та відомчих нормативних документів.
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ВИДАТНІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ПРОФЕСОРИ М.Ф. СУМЦОВ
ТА Є.К. РЄДІН: АНАЛІЗ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ
Хіріна Г.О., Філіппенко Р.І.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Микола Федорович Сумцов (1854–1922) та Єгор Кузьміч Рєдін (1863–
1908) – видатні вітчизняні вчені, які зробили величезний внесок у розвиток
українського мистецтвознавства, історії, етнографії, розпочали новий етап в
історії українського музеєзнавства. Професори Харківського імператорського
університету М.Ф.Сумцов та Є.К.Рєдін були відомими в Україні педагогами,
попечителями середніх навчальних закладів в місті Харкові, видатними
громадськими діячами. В житті та науковій творчості вчених було багато збігів,
про що свідчить значна епістолярна спадщина, яка збереглася до нашого часу.
Знайомство М. Ф. Сумцова та Є. К. Рєдіна, на наш погляд, відбулося в
січні 1893 р., коли Є. К. Рєдін почав свою роботу на посаді приват-доцента
кафедри теорії та історії витончених мистецтв Харківського імператорського
університету та був представлений колективу історико-філологічного
факультету.
Відносини між М.Ф. Сумцовим та Є. К. Рєдіним з самого моменту
знайомства склалися дуже теплі та дружні, про що свідчить листування вчених.
Коли Є. К. Рєдін переїхав до Харкова, то опинився в досить складних
обставинах, формування та розвиток нової кафедри теорії та історії витончених
мистецтв, необхідність піклуватися про молодших сестер, важкі матеріальні
умови життя, робота над докторською дисертацією, нове незнайоме місто.
Людиною, яка його підтримала та допомогла, став М. Ф. Сумцов, який був
старше Є. К. Рєдіна на 9 років та фактично став для нього не просто колегою, а
старшим товаришем, близьким другом, певною мірою наставником та старшим
братом.
Між М. Ф. Сумцовим та Є. К. Рєдіним було багато спільного. Можна
провести цікаві паралелі та збіги в їх житті. Обидва народилися далеко від
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України (М. Ф. Сумцов – в Петербурзі, а Є. К. Рєдін – в Курській губернії), але
вважали себе харківцями та були палкими патріотами України. Це підтверджує
лист Є. К. Рєдіна до М. Ф. Сумцова від 4 липня 1899 р.: «А очень было бы
інтересно услышать от Вас харьковские новости, и весточки о наших делах, о
празднестве, об университете и т.п. Как я сильно не занят здесь, но забыть уже
хотя бы родной Харьков – не могу и всех близких и дорогих в нем лиц и
друзей…». [11, с. 36]. 8 липня 1902 р. в листі до М. Ф. Сумцова Є. К. Рєдін
демонструє своє відношення до України: «…не забывайте меня бедного
великоросса, любящего Малороссию, старающегося работать для нее, но, увы,
не знающего малороссийского языка» [12, с. 44]. На відміну від Рєдіна Сумцов
добре знав та володів українською мовою, а любов до України у них була
спільною.
Обидва закінчили історико-філологічний факультет (М. Ф. Сумцов –
Харківського університету, а Є. К. Рєдін – Новоросійського), обидва цікавилися
історією мистецтв, педагогікою, музейною справою. На наш погляд, це
пояснюється тим, що вони вчилися у спільного педагога – Олександра Івановича
Кирпичникова, який дуже сильно вплинув на формування світогляду молодих
вчених. М. Ф. Сумцов навчався у А. І. Кирпичникова, коли той працював у
Харківському університеті, а Є. К. Рєдін вчився у нього в Новоросійському
університеті, обидва після закінчення навчання підтримували тісні наукові та
дружні зв’язки зі своїм вчителем, який завжди був для них справжнім
авторитетом [14, с. 64-68]. Спілкування М. Ф. Сумцова та Є. К. Рєдіна з
А. І. Кирпичниковим тривало багато років, вони неодноразово відвідували свого
вчителя в Москві, радилися з ним по багатьох наукових питаннях. Збереглося 9
листів М. Ф. Сумцова до улюбленого вчителя [13]. Тому смерть вчителя стала
болісним ударом як для Сумцова, так і для Рєдіна, який з великим сумом в своєму
листі від 1 травня 1903 р. повідомляє М. Ф. Сумцова про смерть
А. І. Кирпичникова. Це була велика втрата для обох вчених, вони присвятили
протягом 1903-1905 років кілька статей пам’яті свого вчителя. [1, 2, 8, 9]
Збереглося досить велике листування вчених. Нам відомо про 37 листів
Є. К. Рєдіна до М. Ф. Сумцова, 30 з яких були опубліковані самим
М. Ф. Сумцовим у 1909 р. в роботі «Человек золотого сердца (Егор Кузьмич
Редин)», присвяченої пам’яті Є. К. Рєдіна та 7 листів, які зберігаються в фонді
2052 М. Ф. Сумцова у ЦДІА України. Листи написані в період з 1898 до 1908 рр.,
на жаль, відповіді М. Ф. Сумцова на листування Є. К. Рєдіна не відомі, але
збереглися листи до М. Ф. Сумцова спільних знайомих та друзів, таких як
Д. В. Айналова, О. І. Білецького, Г. І. Ільїнського, Л. А. Кассо, Ф. Є. Корша,
А. Ф. Котова, А. Міллера, Ю. Полівки. М. Є. Попруженка, А. Д. Твердохлібова,
П. С. Уварової. Листування двох видатних особистостей дуже цікаве. Є. К. Рєдін
був справжнім майстром епістолярного жанру, його листи до М. Ф. Сумцова
написані дуже гарною художньою мовою, містять розгалужені описи місць, які
він відвідував, його враження, почуття, емоції, відношення до самого
М. Ф. Сумцова. Епістолярна культура була невід’ємною частиною життя
інтелігенції ХІХ – поч. ХХ ст. В умовах відсутності телефонів, Інтернету люди
писали один одному листа, хоча жили в одному місті, постійно бачилися на
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роботі, але у них існувала потреба в висловленні своїх думок, почуттів в
листуванні. Це той пласт культури, яка, на жаль, вже пішла в минуле.
Хочеться звернути увагу на звертання Єгора Кузьміча до Миколи
Федоровича, які ми зустрічаємо в листуванні: «Дорогой Николай Федорович!»,
«Дорогой и многоуважаемый Николай Федорович!», «Дорогой и
глубокоуважаемый Николай Федорович! Шлю сердечный привет Вам и всему
Вашему семейству.», «Дорогой и добрейший Николай Федорович!». Як правило,
Є. К. Рєдін закінчував свої листи такими підписами: «Душевно преданный и
любящий Вас. Е. К. Редин», «Желая Вам здоров’я, счастья и прося меня не
забывать, остаюсь преданный Вам Е. Редин», що свідчить про велику повагу та
глибокі почуття до М. Ф. Сумцова.
Більша частина листів, що дійшли до нас, були написані під час подорожей
Є. К. Рєдіна з метою пошуку наукового матеріалу в Туреччину, Грецію, Крим,
Москву, або коли Є. К. Рєдін працював влітку в Харкові, а Микола Федорович
відпочивав з родиною на своєму хуторі в Боромлі. Але є кілька листів, які були
написані, коли вчені знаходилися в Харкові, але не мали можливості по різним
причинам спілкуватися особисто.
М. Ф. Сумцов та Є. К. Рєдін йшли разом по життю, їх пов’язували багато
чисельні наукові інтереси, спільні проекти, участь в організації ХІІ
Археологічного з’їзду, активна робота в Харківському історико-філологічному
товаристві, в його Педагогічному відділі, були попечителями різних початкових
навчальних закладів Харкова, в різні роки завідували музеєм витончених
мистецтв при Харківському університеті, викладали історію мистецтв в
Харківському університеті (М. Ф. Сумцов читав цю дисципліну у 1909-1912 рр.
після смерті Є. К. Рєдіна), разом приймали участь в створенні громадської
бібліотеки в Харкові, читали в Харкові просвітницькі лекції для містян,
піклувалися про покращення життя в нашому місті. Спільним було захоплення
творчістю О. С. Пушкіна, ми це можемо побачити в листі Є. К. Рєдіна 4 липня
1899 р., в якому вчений описує своє відвідування могили поета. [11, с. 36-37].
Разом М. Ф. Сумцов та Є. К. Рєдін здійснили невеличку етнографічну подорож
по Харківській губернії в період з 16 червня по 3 липня 1900 р. [11, с. 40-41].
Є. К. Рєдін став першим прижиттєвим біографом М. Ф. Сумцова, якому вчений
повністю довірився та був дуже задоволений біографією, надрукованою до 30річчя його науково-педагогічної діяльності [3]. Також у 1900 р. Є. К. Рєдін уклав
перший список наукових праць Сумцова за 1878-1900-ті рр., (перевиданий у 1902
р.), а в 1906 р. другий список за 1900-1905 рр., також перевиданий у 1909 р. вже
після смерті Є. К. Рєдіна [12].
М. Ф. Сумцов також не залишився в боргу перед Є. К. Рєдіним та став його
першим біографом, у 1899 р. в Енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза та
І. А. Ефрона надрукував статтю, присвячену Є. К. Рєдіну [10], а після смерті
свого друга у 1908 р., написав та опублікував 14 робіт, різноманітних за жанром,
присвячених пам’яті Є. К. Рєдіна. Серед цих праць треба особливо відзначити
такі: Человек золотого сердца (Профессор Егор Кузьмич Редин), Детские пьесы
проф.Е. К. Редина, Amicus plato, sed amica magis veritas. Памяти профессора
Егора Кузьмича Редина [11, 7, 6].
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗДОБУТКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРУ ПО
СПИРТУ КИЇВСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ А. І. МИКОЯНА (1934–1941)
Чумак Ю.В.
Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут спирту
і біотехнології продовольчих продуктів» (м. Київ)
Із розвитком хімії та інших наук, етиловий спирт почали застосовувати і в
лакофарбувальному виробництві, виробництві кіноплівок, парфумерній та
інших галузях промисловості. Бурхливий розвиток виробництва, пов’язаний із
зростаючою потребою у спирті призвів до того, що при Київському
технологічному інституті харчових технологій імені А. І. Микояна (КТІХП)
організовано новий науково-дослідний сектор, діяльність якого передбачала
надання практичної допомоги виробництву.
Так, у 1931 році за ініціативою кафедр машин і апаратів, технології
цукристих речовин та теплотехніки в інституті було організовано бюро технічної
допомоги промисловості, а у травні 1934 року згідно з наказом народного
комісара СРСР А. І. Микояна (наказ №1229 від 5 травня 1934 року) спиртове
відділення Всеукраїнського науково-дослідного інституту ферментативної та
плодово-овочевої промисловості було передано до складу інституту на правах
спеціального науково-дослідного сектору (НДС) по спирту. Ця реорганізація
була викликана необхідністю концентрації наукових і педагогічних кадрів галузі
спиртової промисловості для проведення науково-дослідної роботи, надання
допомоги в реконструкції підприємств і підготовці кваліфікованих інженерів
спиртової спеціальності для новостворених великих спиртових заводів та
реконструкції старих з відсталою технологією та технікою.
Свою наукову діяльність НДС проводив за допомогою штатних наукових
співробітників, а також залучаючи професорсько-викладацький склад КТІХП. У
роботі НДС брала участь і велика кількість студентів, які самостійно розробляли
наукові теми й готували наукові доповіді в інституті та на підприємствах. Сектор
надавав практичну допомогу виробничим підприємствам. Так, тільки в 1935–
1936 роках для надання допомоги підприємствам галузі було направлено 8
бригад. Одна з них брала участь у реконструкції спирто-коньячного заводу
«Хуторок» на Північному Кавказі, інша – впроваджувала ряд
раціоналізаторських пропозицій на Вінницькому та Немирівському цукрових
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заводах, третя – сприяла розвитку Богуславського цукрового заводу в Білорусії.
Науково-експериментальна робота в НДС виконувалась у технологічній,
мікробіологічній, контролю виробництва та інших лабораторіях, а також у
виробничих умовах на спиртових заводах.
При НДС був створений невеликий дослідний спиртовий завод, який
забезпечував переробку крохмалистої сировини для одержання спирту-сирцю
20–25 дал за добу. Колектив наукових співробітників НДС успішно вирішував
важливі проблеми спиртового виробництва, які виникали у процесі
реконструювання промисловості за роки перших п’ятирічок індустріалізації
країни. Наукове керівництво НДС по спирту очолювали проф. А. А. Фукс і
А. А. Кіров, які зробили значний внесок у розвиток науки і техніки спиртового
виробництва та виховали велику групу кваліфікованих фахівців спиртової галузі.
Основними напрямками роботи НДС були:
1) організація на заводах систематичного обліку технологічного та
мікробіологічного контролю виробництва, допомога заводським лабораторіям в
організації їх роботи;
2) інтенсифікація виробничих процесів з метою збільшення
продуктивності спиртових заводів на 30-40 %;
3) організація на заводах систематичного обліку технологічного та
мікробіологічного контролю виробництва, допомога заводським лабораторіям в
організації їх роботи;
4) розширення сировинної бази спиртової промисловості, впровадження
нових видів сировини: цикорію, топінамбура, сорго та розробка методів їх
переробки;
5) шляхи зменшення збитків у спиртовому виробництві;
6) розробка методів безперервного розварювання крохмалевмісної
сировини;
7) розробка нових методів та приладів, лабораторних і дистанційних, для
контролю за виробничим процесом;
8) вивчення та розробка методів раціонального використання відходів у
спиртовому виробництві;
9) вивчення та виявлення ефективних штамів дріжджів для спиртового
виробництва;
10) забезпечення спиртових заводів чистими культурами найбільш
ефективних штамів дріжджів та молочнокислих бактерій.
Проектна група у складі НДС виконала декілька проектів нових спиртових
заводів. При проектуванні нових та реконструюванні старих спиртових заводів
були використані останні досягнення науково-дослідних робіт НДС. Наукові
співробітники НДС систематично виїжджали на спиртові заводи для надання
допомоги у налагодженні виробництва, впровадженні нових методів технології
та контролю виробництва. Це було потрібно, оскільки у той час на спиртових
заводах не вистачало кваліфікованих інженерно-технічних кадрів.
За семирічний період своєї діяльності (1934-1941 рр.) НДС по спирту було
виконано близько 90 наукових робіт, більша частина яких – впроваджена у
виробництво зі значним економічним ефектом. За цей період співробітниками
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НДС було надруковано 20 статей та видано два збірника мікробіологічних
дослідів і один збірник з питань технологічного виробництва спирту з меляси і
крохмальної сировини, чотири наукових співробітники захистили кандидатські
дисертації.
З 1939 р. на спиртових заводах запроваджуються високопродуктивні з
меншою
витратою
палива
брагоректифікаційні
апарати,
створені
М. М. Кузнєцовим і А. І. Олексієвим, нова технологічна схема безперервного
бродіння патоки, розроблена професором Д. І. Климовським. Значне поширення
отримує брагоректифікаційний апарат М. І. Гладилина, який скорочує
тривалість технологічного процесу. Спиртові заводи переводяться з
трьохступінчатого на двоступінчасте бродіння впродовж цілої доби. У цей час
професор О. О. Фукс розробив ряд заходів з максимального скорочення розривів
між окремими виробничими операціями, вніс ряд удосконалень в технологію
виробництва спирту, що дозволило збільшити виробничу потужність спиртових
заводів.
Є. О. Васил’євим та І. А. Немлихером удосконалено технологічну схему
виробництва спирту із меляси, що значно скоротило виробничий цикл і повністю
виключило застосування зернового солоду. С. П. Колосков і А. Ф. Комаров
розробили раціональну схему для спиртових заводів, запровадження якої
скоротило витрати палива при виробництві спирту. Подальше вдосконалення
технологічного процесу виробництва спирту здійснювалося вченими
А. П. Ситниковою, Д. І. Климовським, А. Л. Мальченком, А. Г. Забродським,
З. І. Раєвим, Ф. І. Гладких, В. Б. Фремелем, В. Г. Чусовою та іншими.
Після звільнення Києва від німецьких окупантів за розпорядженням
Народного Комісаріату харчової промисловості СРСР (наказ №875 від 3.08.44 р.)
було відновлено науково-дослідний сектор спиртової промисловості при КТІХП,
діяльність якого розпочалася з березня 1945 р. (наказ №31 від 23.03.45 р.) під
керівництвом З.О. Раєва, а восени цього ж року Радою Міністрів СРСР було
прийнято рішення про реорганізацію НДС у філіал Всесоюзного науководослідного інституту спиртової промисловості Наркомхарчопрома (ВНДІСП)
СРСР з місцезнаходженням у місті Києві (наказ №13424-р від 9.11.45 р.).
Таким чином, філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту спиртової
промисловості є правонаступником науково-дослідного сектору по спирту
Київського технологіічного інституту харчових технологій імені А. І. Микояна.
Упродовж нетривалого періоду функціонування сектором зроблено вагомий
внесок в організацію систематичного обліку технологічного та
мікробіологічного контролю виробництва, інтенсифікацію виробничих процесів,
розширення сировинної бази спиртової промисловості, розробку та
запровадження нових ефективних методів та приладів для контролю за
виробничим процесом, забезпечення спиртових заводів чистими культурами
штамів дріжджів та молочнокислих бактерій тощо, що забезпечило стрімкий
розвиток галузі спиртової промисловості в УРСР.
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ПОЧАТОК УКРАЇНІЗАЦІЇ ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Шевченко В.Ф.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Українізація була започаткована Українською Центральною Радою
навесні 1917 р., яка використала запропонований М.С.Грушевським ще в 1907 р.
термін «українізація» [1, с.178], ввела його в широкий обіг і розпочала ті
процеси, що складали її зміст. В своїй резолюції від 22 квітня 1917 р. УЦР
визначила, що свою діяльність вона проводить «стоячи на принципі
українізації (розрядка наша. – В.Ш.) всього життя на Україні» [2, с. 70].
Аналізуючи події того часу В. Винниченко свідчив, що вимога постанов і
резолюцій різних товариств і організацій була одностайна: «українізація всіх
галузів життя» [3, С. 77]. Українізація в такому розумінні проголошувалася
«принципом» і «програмою» УЦР. Цей термін використовувався нею як для
позначення змісту і форм широкого поступу українства, так і для визначення
напряму динаміки окремих ділянок народного життя, діяльності конкретних
структур і осередків. В цій же резолюції йшлося про «українізацію війська», яка
є «невіддільною частиною сеї програми».В доповідній записці УЦР
Тимчасовому Уряду від 22 квітня 1917 р. йшлося про широке розуміння процесу
українізації: «…Домагання національної школи, армії, українізації всього життя
на Україні мають у корені головним чином …відроджене та визволене почуття й
достоїнство людини» [2, С.96-97]. Політика українізації була стрижнем,
головним напрямом, надавала системний характер діяльності УЦР, перебігу всієї
Української революції 1917-1921 рр. Вона була спрямована на відновлення і
забезпечення достойного місця українського народу серед інших націй, його
вільний і всебічний розвиток, відродження і розбудову національної
державності, здійснення соборності українських земель, демократизацію всього
суспільного життя, піднесення культури, вирішення гострих соціальноекономічних проблем в інтересах корінного етносу і всього населення України,
більшість якого складали селяни.. В 1917-1921 рр. йшлося про українізацію не
народу (він був і залишався українським), і не тільки про дерусифікацію тобто
припинення штучної підміни його власного єства російськими (чи якимось
іншими) мовою, культурою, державністю тощо, а про приведення у відповідність
до національної сутності переважної більшості населення України – українців змісту і форм діяльності тих інституцій, які його обслуговують – держави, її
структур, посадовців, політичних і громадських організацій, закладів освіти,
науки, різних видів мистецтв, засобів масової інформації тощо.
При цьому УЦР розглядала процес українізації в тісному зв’язку із
забезпеченням прав національних меншин. Уже в повідомленні про утворення
УЦР (березень 1917 р.) говорилося про здійснення прагнень українства «з
забезпеченням прав національних меншостей – росіян та інших», що було
закріплено законом «Про національно-персональну автономію», прийнятому
9 січня 1918 р. [4, c. 96-97]. Тобто в процесі українізації не йшлося про
денаціоналізацію росіян, поляків чи громадян інших меншин, які проживали в
Україні. Поряд з вільним використанням ними мов та інших здобутків рідних
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культур йшлося про збагачення їх відповідними надбаннями українців, які
складали абсолютну більшість населення краю проживания перших. Пізніше
термін «українізація» використала і радянська влада для позначення політики
значно вужчої за змістом (без створення національної незалежної держави із
власною армією, дипломатичною службою, грошовою системою тощо, без
плюралізму політичних сил, без самостійної економіки і т. д.) тощо.
Видатну роль в українізації всіх галузей життя народу відігравали
духовний спадок і приклад героїчної боротьби пророків національного і
соціального визволення народу, в першу чергу, Тараса Шевченка. В 19171921 рр. саме на нього рівнялось українство, скрізь лунало полум’яне його слово,
поруч з національними прапорами вивішувались, як правило, його портрети,
повсюдно співали «Заповіт» та інші пісні на його слова, майже в кожній оселі
був його «Кобзар».
Українізація втілювалась перш за все в складі та національному характері
діяльності самої УЦР, яка започаткувала цей процес і очолила його. Особливу
увагу УЦР приділяла відродженню національного змісту і форм духовного
життя, що в свою чергу було важливим чинником розвитку українізації в інших
сферах. Широко запроваджувалась рідна мова в освіті, державних і недержавних
установах, політичному житті, в церкві тощо. Повсюдно в школах, вишах почали
вивчати українознавчі науки – історію України, українські мову, літературу,
право, географію, етнографію, малярство тощо. Розгортались національні преса,
книговидання, музейництво, просвітницька діяльність. Після проголошення 3-м
Універсалом Української Народної республіки цим питанням було присвячено
15 спеціальних законів, прийнятих УЦР.
Знаменним явищем українізаційного процесу стало створення чи
відновлення діяльності національних політичних партій, яких до кінця 1917 р.
налічувалось вже 19, чисельних громадських об’єднань (кооперативних,
освітніх, правоохоронних тощо). Активна українізація відбувалась у військових
частинах (у тодішній російській армії служило 4 млн. українців, переважну
більшість яких складали селяни),. Вже у березні 1917 р. в Києві зібралось
Українське військове віче солдатів, офіцерів, інших військовослужбовцівукраїнців, яке проголосило себе Установчою Українською Військовою Радою і
закликало до утворення українського національного війська. 10-15 травня
1917 р. відбувся Перший Всеукраїнський військовий з’їзд, який від імені
представлених на ньому 1,5 млн військовиків-українців висловив довіру УЦР,
висунув вимогу автономії України.
Одним з головних напрямів українізації в 1917-1921 рр. була українізація
державності – діяльність по відновленню і розбудові власної національної
держави. Вже в І-му її Універсалі (червень 1917) проголошувались: «Хай народ
український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям» [2, с. 101].
Спротив українізації, самовизначенню нашого народу, відновленню його
духовного життя, державності, розбудові українських збройних сил чинили
Тимчасовий уряд Росії, підпорядковані йому управлінські структури,
командування армії, антиукраїнські партії та об’єднання. Це вимагало
політичного маневрування. Тому творення власної державності, її війська, як й
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українізацію всіх галузей життя, Центральній Раді доводилось проводити
обережно, тактично виважено, щоб не наразити Українську революцію на
небезпеку негайного силового придушення російськими владними колами. Не
відразу вдавалось знаходити оптимальні шляхи в національному, державному в
т.ч. військовому будівництві, природними були важкі пошуки, дискусії та
розбіжності в підходах до нього очільників українського політикуму.
Характерною була й еволюція назв і змісту документів УЦР. Якщо,
спочатку, вони були закличними та рекомендаційними – «відозви», «ухвали»,
«резолюції», то після надання УЦР легітимності Національним Конгресом
(квітень 1917 р.) вона вже видає як суто українські правові акти «накази»,
«постанови» з обов’язковими приписами. А з червня 1917 р. за досвідом ще
Б. Хмельницького та інших гетьманів починає видавати «універсали», які
виконували функції актів конституційного характеру. Стосовно конкретних
правових актів назва «закон» почала широко використовуватись з листопада
1917 р., після видання видатного акту українізації – ІІІ Універсалу, яким вперше
в ХХ ст. було відновлено українську державність – проголошено Українську
Народну Республіку. Всього після утворення УНР було ухвалено біля 90 її
законів і законодавчих актів, включаючи й Конституцію. Власні українські
законодавчі акти викликали повсюдно загальне піднесення, розуміння того, що
саме народ є джерелом влади. Своїм IV Універсалом (січень 1918 р.) Центральна
Рада юридично закріпила фактично відновлену ІІІ Універсалом незалежну
державність.
Вже під безпосередньою загрозою державного перевороту УЦР 29 квітня
1918 р. ухвалила видатний документ, який мав закріпити досягнення українізації
– Статут про Державний устрій, права і вільності УНР – Конституцію держави.
В ній Україна проголошувалась суверенною демократичною парламентською
республікою, в якій громадянам гарантуються широкі права і свободи.
Важливим напрямом політики українізації була турбота УЦР про
вирішення гострих соціально-господарських проблем, щоб економіка краю
функціонувала задля задоволення потреб власного народу. До цього спонукала
дійсність з її гострими соціальними суперечностями, з пригніченням більшості
нації – робітників і селян, власний досвід багатьох діячів УЦР. В УЦР розуміли
небезпеку розриву між національними та соціальними проблемами,
протиставлення цих життєво важливих сторін українізаційного процесу. Тому в
ІІІ Універсалі, наступних законах передбачалося задоволення основних
тогочасних соціальних вимог більшості українства – скасування поміщицької
власності на землю, здійснення державного контролю над виробництвом,
відміна смертної кари, запровадження 8-годинного робочого дня, пенсій,
громадських робіт збільшення оплати праці різних категорій працівників і т.д.
Всього УЦР було ухвалено біля 20 законів соціально-економічного напряму. Це
відповідало уявленням тогочасного українського керівництва про українізацію
та її напрями.
Таким чином, процес, позначений терміном «українізація», його поява і
зміст пов’язані з подіями Української революції 1917–1921 рр., в першу чергу з
діяльністю Української Центральної Ради, яка започаткувала його і за трохи
464

більше року свого існування, до того ж в надзвичайно складних історичних
умовах, зуміла попри всі свої невдачі і прорахунки здійснити стільки корисного
для народу (відродження статусу, культурного, духовного розвитку української
нації у світовому співтоваристві, її державності із законодавчою, виконавчою і
судовою гілками влади, створення власних збройних сил, грошової одиниці,
правоохоронних органів, започаткування соборності українських земель,
вирішення гострих соціально-економічних проблем тощо), скільки ніхто не
зробив для нього протягом такого короткого відрізку часу за всю історію.
Теоретичні напрацювання і практичний досвід УЦР в справі українізації всього
життя в Україні вже не змогли ігнорувати й наступні форми державності.
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СЕКЦІЯ 3
ПРИРОДОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ
ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ БІОЛОГІЧНОЇ
ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Бородавка Л.С.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Як самостійна наука біохімія почала розвиватися в другій половині ХІХ ст.
Сам же термін «біохімія» був вперше запропонований в 1882 році
О.Я. Данилевським [2].
Стaновлення та розвиток біохімії Національного фармацевтичного
університету розпочaвся в 1936 році. Саме тоді за ініціaтивою А. М. Утєвського
біохімію було вперше включено до системи підготовки провізорів ( ще тоді на
кафедрі гігієни) як самостійний предмет викладaння.
Тa все ж таки, власно кафедру біохімії ХФІ було організовано в 1938 році за
ініціативою члена-кореспондента АН України, лауреата премії ім. С. І. Вавілова
, заслуженого діяча наук України , доктора біологічних наук , професора Арона
Михайловича Утєвського. [1, с.79].
З 1938–1954 рр. кафедру біохімії Харківського фармацевтичного інституту
очолює професор Л. М. Мaкаревич – Гaльперіна . Кафедра біохімії починаючи з
1933 року брала участь в роботі Всесоюзних та Українських з`їздів біохіміків,
фармакологів та фізіологів .
Наступним керівником кафедри біохімії ХФІ в 1954 році стає професор Є.Х.
Іваненко. Під її керівництвом була виконана 1 кaндидaтська дисертaція, видано
1 нaвчaльно-методичне керівництво, дві монографії «Вітаміни» та «Біохімія
головного мозку при нaркозі», опубліковано 35 наукових статей. На протязі
цього часу співробітники кафедри виявляли та вивчали речовини з
гіпоглікемічною активністю.
Об`єднання кафедр біохімії та фізіології відбулося у 1962 році. Керівниками
цього об`єднання були такі видатні фізіологи як професор Т. Г. Єфримова, а з
1964 року – професор Л. Д. Халєєва. В цей час доцент В. Ф. Десенко очолювала
курс біохімії. Зaвідувала курсом біохімії при кaфедрі aнaтомії та фізіології
Харківського фaрмaцевтичного інституту з 1962–1977 роки. [1, с. 80–81].
З 1970 року на кафедрі вивчалися молекулярні механізми кортиковісцеральних взaємодій. Під керівництвом ректора ХФІ, В. П. Черних відбувався
пошук нових лікарьких препaратів для лікування інсулінозалежного та
інсулінонезалежного цукрового діабету.
З 1977 по 1987 рр. кафедру біохімії очолює професор Н. М. Мадієвська. В
1951 році вона здобула ступінь кандидaта медичних наук захистивши
дисертацію на тему «Обмін адреналіну при облітеруючому ендоартеріїті» під
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керівництвом А.М. Утєвського. А в 1975 р. здобула вчений ступінь доктора
медичних наук, захистивши дисертацію на тему «Біохімічні показники
гомеостазу у хворих на пухирчатку, червону вовчанку, екзему та псоріаз». Вона
є автором більше 200 друкованих робіт та 12 авторських свідоцтв, 2підручників,
2 навчальних посібників Співавтор підручника «Біологічна хімія» для вищих
фармацевтичних закладів. Підготувала 3 докторів і 12 кандидатів наук.
1987–1993 рр. колективом кафедри ХФІ керував О.К. Гулевський. В 1988 р.
йому було присвоєно вчення звання професора. За цикл робіт «Механізм
кріопошкодження біомембран» разом з Інститутом проблем кріобіології та
кріомедицини АН УРСР одержав премію АН УРСР ім. О.В. Палладіна в галузі
біохімії. На кафедрі тоді вивчалися теоретичні основи низькотемперaтурного
консервувaння і проводилася розробка кріотехнології та методів оцінки якостей
термолабільних ліків. [1, с. 83; 3].
З 1933 по 2010 рр. очолювала кафедру біологічної хімії професор Лариса
Миколаївна Вороніна. Вона є автором більше 200 друкованих робіт та 12
авторських свідоцтв, 2 підручників, 2 нaвчальних посібників Співавтор
підручника «Біологічна хімія» для вищих фармaцевтичних закладів.
Л.М. Вороніна підготувала 3 докторів і 12 кандидатів наук. Л. М. Вороніна
займалася вивченням дії нових синтетичних та природніх сполук , оцінювала
безпечність потенційних лікарських засобів . Приймала участь у дослідженні
таких лікарських препаратів як : «Ацикловір», «Гліфазин», «Фуравір»,
«Глісульфазид».
За участі професора Л.М. Вороніної колективом кафедри одержане 91
авторське свідоцтво, 6 патентів на винахід. Кафедра працює в основному
напрямку біохімічної фармакології мембран. [1, с. 85–86; 3].
В 2010 р. кафедру очолює доктор біологічних наук , професор Андрій
Леонідович Загaйко. За всю історію існування цієї кафедри він став
наймолодшим завідуючим. Він є автором чотирьох монографій, чотирьох
патентів, одного інформаційного листа, понaд сто стaтей, сто тез доповідей,
дев`яти нaвчaльних посібників (оди з них англійською мовою). У 2002, 2004,
2006 роках ним одержані гранти EASD (European association for the study of
diabetes). . Під його керівництвом підготовлено чотири кандидати наук,
виконується одна докторська і три кандидатські дисертації. А.Л. Зaгaйко –
дійсний член Федерації європейських біохімічних товaриств (FEBS),
європейських aсціaцій з вивчення діaбету (EASD) та атеросклерозу (EAS),
Американської діaбетологічної aсоціації (ADA), Європейської ради.
Фармакологічних товариств (EUFEPS) [1, с. 90; 3].
А в 2018-2019 навчальних роках обійняла посаду завідуючої кафедри
Кравченко Віра Миколаївна. Вона є автором та співавтором 180 наукових праць,
в тому числі чотири патенти, одного авторського свідоцтва та 40 навчальнометодичних видань. Також є співавтором 12 наукових статей, вони надруковані
в закордонних рейтингових наукових журналах, які входять до науковоматеріально технічної бази SCOPUS. Постійно бере участь в роботі в роботі
національних конгресів та з`їздів(біохімічних, фармацевтів , фармакологів).
Велику увагу на кафедрі приділяють удосконаленню методики викладання та
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створення сучасної матеріальної бази для навчання.
Джерела та література
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ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ
Д.М. ГРОДЗИНСЬКОГО (1929–2016)
Давиденко М.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Академік НАН України Дмитро Михайлович Гродзинський належить до
вчених, чиє ім’я відоме не тільки його колегам у різних країнах світу, а й людям,
далеким від науки. Дослідження видатного радіобіолога, розпочаті понад 40
років тому, вбирають широке коло актуальних проблем. Він був одним із
перших, хто після аварії на Чорнобильській АЕС, усупереч офіційним версіям,
арґументовано і відверто висловив міркування щодо реальної загрози впливу
іонізуючого опромінення, зокрема малих доз радіації, для населення і довкілля.
Родина Гродзинських зробила вагомий внесок у розвиток науки та освіти
України. Батько Д.М. Гродзинського, Михайло Карпович, у 1919 р. разом із
колегами-однодумцями заснував Білоцерківський політехнікум (нині
Білоцерківський національний аграрний університет). Мати, Віра Пилипівна,
викладала ботаніку в цьому закладі. Брат – Андрій Михайлович – академік АН
УРСР, відомий у нашій країні та за кордоном як засновник і дослідник алелопатії,
23 роки він очолював Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР,
перетворивши його на один із найкращих ботсадів Радянського Союзу. Син
Д.М. Гродзинського, Михайло Дмитрович, член-кореспондент НАН України,
професор географічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Народився Д.М. Гродзинський 5 серпня 1929 р. в м. Біла Церква Київської
області. Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут (1952) та
механіко-математичний факультет Московського державного університету
ім. Ломоносова (1954). Після інституту працював старшим агрономом
навчально-дослідного господарства. У 1952–1955 рр. навчався в аспірантурі
Інституту фізіології рослин АН УРСР, де захистив кандидатську дисертацію на
тему: «Вплив малих доз іонізуючих випромінювань на рослини» (1955 р.), а
потім докторську дисертацію: «Природна радіоактивність в житті рослин» (1964
р.). З 1955 р. працював в Інституті фізіології рослин АН УРСР. У 1963 р. створив
відділ біофізики і радіобіології, який очолював до останнього дня в Інституті
фізіології рослин, а потім в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України.
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У 1950–1960 рр. під керівництвом Д.М. Гродзинського було розгорнуто
широкомасштабні роботи з вивчення природної радіоактивності ґрунтів, рослин,
повітря, води, її впливу на рослини. Ретельно досліджувалася радіоактивність
ґрунтів усіх ґрунтово-кліматичних зон, вміст основних дозоутворювальних
природних радіоактивних елементів – урану, торію, радію, радону,
радіоактивного ізотопа калію та ін. На основі отриманих даних було складено
унікальні карти вмісту природних радіонуклідів у ґрунтах, на яких виділено
провінції з підвищеною радіоактивністю ґрунтів у Черкаській, Вінницькій,
Київській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській областях, пов’язані, як
правило, з місцями виходу на поверхню підстилаючих корінних порід – гранітів.
Було вивчено також радіоактивність рослин різного таксономічного
походження, сформульовано теоретичні підходи до визначення впливу
природної радіоактивності на розвиток і формування фітоценозів. У середині
1960 рр. інтереси Д.М. Гродзинського змістилися у сферу фундаментальних
проблем радіобіології: природа різної радіостійкості рослин, механізми
протирадіаційного захисту, шляхи післярадіаційного відновлення. Він довів
існування механізмів репарації ДНК та надмолекулярних структур у вищих
рослин, встановив їх роль у радіостійкості рослин, обґрунтував значення
репопуляційних та регенераційних процесів як основи їх післярадіаційного
відновлення. У 1962–1963 рр. був експертом ФАО ООН в Югославії.
В 1974–1985 рр. Д.М. Гродзинський очолював Інститут фізіології рослин
АН УРСР, проводячи велику наукову роботу з вивчення ролі природної
радіоактивності в житті рослин.
У 1986 р., з перших днів після аварії на Чорнобильській АЕС великий
колектив співробітників відділу біофізики та радіобіології Інституту фізіології
рослин АН УРСР під керівництвом Д.М. Гродзинського одним із перших
долучився до подолання наслідків цієї катастрофи, різко змінивши напрям своїх
наукових досліджень і розпочавши вивчення радіоекологічної ситуації у фіто- і
агроценозах. Було отримано унікальні результати про характер транспорту і
розподілу радіонуклідів при їх надходженні в рослини; описано різні
радіобіологічні ефекти інкорпорованих радіонуклідів; створено математичні
моделі, що дозволяли прогнозувати радіоекологічну ситуацію у сфері
рослинництва на наступні роки; встановлено, що ефективність хронічного
опромінення в малих дозах за своїм негативним впливом на організми може
перевищувати дію гострого опромінення; розроблено основи вчення про
радіоадаптацію – пристосування живих організмів до дії певних рівнів
іонізуючого випромінювання; сформульовано положення про вплив
радіонуклідного забруднення на нестабільність геному та на мікроеволюційні
процеси в біоті; у дослідах з рослинами і лабораторними тваринами доведено
спадкові ефекти опромінення внаслідок аварії; виявлено роль пошкоджень
позиційної інформації клітин у виникненні радіоморфозів – тератогенних
ефектів; показано, що радіонуклідне забруднення екосистем призвело до
інтенсифікації мікроеволюційних перетворень у популяціях деяких видів,
імовірно, через зміну норми реакції на умови навколишнього середовища.
У 1999–2009 рр. Д.М. Гродзинський як академік-секретар очолював
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Відділення загальної біології НАН України. У 2009–2016 рр. – радник Президії
НАН України.
Разом з тим Д.М. Гродзинський здійснював активну викладацьку
діяльність: з 1958 р. у Київському університеті (професор заснованої ним
кафедри радіобіології), був професором Національного університету «КиєвоМогилянська академія», Міжнародного Соломонова університету. Він є автором
підручника «Радіобіологія», співавтором підручників «Біофізика» і «Біоніка».
Д.М. Гродзинський був організатором і керівником Радіобіологічного
товариства України, Української асоціації біологів рослин, головним редактором
журналів «Физиология и биохимия культурных растений» (1975–1986) та
«Радиационная биология. Радиоэкология» (1988–1990), членом редколегій
журналів «Радиационная биология и радиоэкология», «Фізіологія і біохімія
культурних рослин», «Ноосферологія», «Ґрунтознавство».
За визначну наукову діяльність та активну громадянську позицію академіка
НАН України Д.М. Гродзинського відзначено високими державними
нагородами – орденом «Знак Пошани» (1981) та «Орденом Князя Ярослава
Мудрого» V і IV ступенів (2004, 2009), «Чорнобильський хрест», його двічі було
удостоєно міжнародного звання «Соросівський професор», а також низкою
академічних нагород і відзнак. У 1997 р. йому було присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч науки і техніки України». Роботи вченого удостоєні Державної
премії України в галузі науки і техніки (1992, 2004) та Премії НАН України імені
М.Г. Холодного (1980).
Д.М. Гродзинський – автор майже 900 наукових праць, серед яких 27
монографій і 3 підручники. Він створив велику наукову школу, яка налічує 80
кандидатів і 16 докторів наук. Однією з останніх робіт, захищених під науковим
керівництвом Д.М. Гродзинського, є кандидатська дисертація зі спеціальності
«історія науки й техніки», яка розкриває науково-організаційну діяльність його
брата – академіка АН УРСР А.М. Гродзинського (1926–1988). Це підкреслює
широту його інтересів, адже окрім зацікавлень у різних галузях біології,
Д.М. Гродзинський проводив історичні дослідження свого родоводу, а в
керівництві вищезгаданої роботи сприяв відтворенню становлення та розвитку
алелопатії як науки, висвітлення історичних віх розбудови Національного
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України тощо.
Особисто для мене Дмитро Михайлович – чуйна і душевна людина, яка, не
зважаючи на досягнені професійні висоти, була простою у спілкуванні, мудрою
в порадах, надзвичайно цікавим співрозмовником, Людиною з великої літери.
Джерела та література
1. Андрієвич В. Династія природознавців Гродзинських. Демократична Україна :
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. 2014. 14 жовтня
URL :
http://www.dua.com.ua/2006/166/arch/7.shtml (дата звернення : 8.04.2019).
2. Гудков І.М. Академік Д. М. Гродзинський – видатний радіобіолог, педагог,
громадський діяч. Вісн. НАН України. 2018. № 7. С. 25–32.
3. Давиденко М. М. Академік АН УРСР А.М. Гродзинський (1926–1988) – організатор
ботанічної науки [Рукопис] : автореферат дис. ... канд. історичних наук: 07.00.07 – історія
науки й техніки. Переяслав-Хмельницький. 2014. 22 с.
4. Кунах В. А., Дробик Н. М. Некролог, Гродзинський Дмитро Михайлович. Сайт
470

Українського
товариства
генетиків
і
селекціонерів
ім
Вавилова.
http://www.utgis.org.ua/ua/news-ua/157-grodzinskiy-nec (дата звернення : 9.04.2019).

URL :

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ:
ІСТОРІЯ ТА ЗДОБУТКИ
Здоровик Я.О.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Заснуванню Харківського університету сприяла ліберальна політика
імператора Олександра І. 24 січня 1803 року уряд Олександра І затвердив
відкриття університетів в Казані, Петербурзі, Вільно та Харкові. 5 листопада
1804 року було затверджено статус Харківського університету. 17 січня 1805
року Імператорський Харківський університет відкрив двері першим студентам.
В тому ж році на кафедрі «лікарського речовинослів’я, фармації і лікарської
словесності» розпочалося викладання фармацевтичних дисциплін. На початку
ХІХ століття Харківський університет був єдиним на Півдні імперії. Тому лише
йому в межах цього регіону дозволялося приймати іспити на вищі фармацевтичні
звання. Отже уже в перші роки існування університету, в ньому з`являються
зачатки фармацевтичної освіти.
В 1812 році була заснована фармацевтична лабораторія фармацевтичного
відділення медичного факультету Харківського імператорського університету,
закладені основи для її подальшого розвитку. З 1860 року в лабораторії
проводились заняття з аналізу мінеральних та органічних речовин,
фармацевтичної хімії, токсикологічні дослідження. На 1903 рік лабораторія мала
свою бібліотеку, в якій було 346 томів книг, 1029 різноманітних приладів,
гербарій. В 1909 році тут працювало 513 студентів-медиків, 43 слухачі
фармацевтичних курсів і 264 фармацевти, які складали іспити на звання.
1921 року було засновано Харківський хіміко-фармацевтичний інститут –
перший в Україні фармацевтичний вищий навчальний заклад. Першим ректором
якого став професор М.О. Валяшко. Навчальний заклад неодноразова змінював
свою назву : з 1930 р.– Харківський фармацевтичний інститут, з 1992 р.–
Українська фармацевтична академія, з 1999 р. – Національна фармацевтична
академія України, з 2002р. – Національний фармацевтичний університет (НФаУ).
В 1980 році був 1 факультет та 1 спеціальність, кількість студентів
становила 733 особи, форма навчання була тільки денна, 18 кафедр та 166
викладачів було в той час. Площа навчальних корпусів становила 10010 метрів
квадратних, а сама навчальна площа на 1 студента 5,8 м.
У 2018 ріці вже було 11 факультетів, 18 спеціальностей, кількість студентів
становить 17500 осіб, денна, заочна, вечірня та дистанційна форми навчання, 49
кафедр та 805 викладачів. Площа навчальних корпусів становить 45075 м.,
навчальна площа на 1 студента 10, 2 м., 34 міжнародних гранти. 563000
примірників в фонді наукової бібліотеки, 8 читальних залів, 3541 примірників
навчально-методичної літератури, 190 баз практик на яких студенти можуть
проходити виробничу практику, загальна площа 141000 метрів квадратних, 10
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корпусів, 700 місць в студентському ресторані, 22 наукові школи, 9 наукових
журналів, 1100 об`єктів інтелектуальної власності. В університеті було
винайдено та синтезовано лікарських препаратів у кількості 161.
Здобутки Національного Фармацевтичного університету:
1. Створено Студентське містечко у складі 6 гуртожитків;
2. В НФаУ працює 1676 працівників, з них 131 доктор наук та 450
кандидатів наук;
3. В НФаУ сьогодні 33 ліцензовані спеціальності, за якими здійснюється
підготовка: 5 освітніх програм (бакалавр), 14 освітніх програм (магістр), 3 освітні
програми (PhD);
4. В НФаУ навчається 17500 здобувачів вищої освіти із них 1525 іноземних
студентів із 46 держав світу;
5. В університеті функціонують 3 спеціалізовані учені ради, в яких
захищено останнім часом 35 кандидатських дисертацій, та 9 докторських
дисертацій, виконано 92 науково-дослідні роботи;
6. Університет успішно співпрацює із університетами та науковими
установами з країн Європи, Азії, Африки (навчання, практика, стажування,
спільні наукові публікації, лекції провідних науковців, проведення конференцій,
виставок, експорт науково-технічної продукції та освітніх послуг);
7. Національний фармацевтичний університет є членом або офіційним
спостерігачем низки міжнародних університетських і професіональних
асоціацій, зокрема, Інтернаціональної асоціації університетів, Європейської
асоціації фармацевтичних факультетів, Міжнародної фармацевтичної федерації.
У вересні 2013 року НФаУ підписав Велику хартію університетів — найбільш
авторитетне, потужне і впливове об’єднання ВНЗ світу.
8. НФаУ має високий загальнонаціональний рейтинг: ЮНЕСКО «Топ-200.
Україна» 21 місце – серед 200 найкращих вишів України і щороку впевнено
підтверджує статус провідного національного навчального закладу.
9. Стратегічна мета НФаУ – закріпити позиції кращого вищого навчального
закладу фармацевтичного спрямування в Україні та країнах СНД, а також
забезпечити гідну позицію європейських та світових рейтингах вишів.
Досягнення поставлених цілей значною мірою здійснюється за рахунок
результативного функціонування системи управління якістю (СУЯ),
впроваджуваної відповідно до вимог стандарту ISO 9001, та постійного її
удосконалення.
Джерела та література
1. Історія Національного фармацевтичного універсьтету: люди, події, факти / За заг. ред.
В.П. Черниха. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005. – 624с.
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БОТАНІЧНИЙ САД БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
«АСКАНІЯ-НОВА»: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Коховська І.В., Барбан О.Б.
Український інститут експертизи сортів рослин (м. Київ)
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна
Національної академії аграрних наук України 100 років тому (1 квітня 1919) було
проголошено Народним Заповідним парком.
На сьогодні це знана у світі науково-дослідна установа, яка проводить
велику природозахисну діяльність та забезпечує збереження найбільшої в
Європі ділянки типчаково-ковилового степу. В ботанічній колекції заповідника
присутні унікальні рослини, занесені до Червоної книги України та міжнародних
природоохоронних списків.
В різний час про «Асканію-Нову» писали відомі українські вчені
Сергій Парамонов, Микола Шарлемань, Олексій Липа. Про фундаторів та
сторінки становлення заповідника відомо наступне.
У 1775 році після ліквідації Запорозької Січі та завоювання Криму (1783 р.)
російські монархи почали активно роздавати українські степи російським
вельможам та чужоземним панам.
У 1828 році Асканію придбав герцог Фердинанд Ангальт-Кетен, новий
маєток отримав назву «Асканія Нова» на спогад про родові маєтки герцога в
Німеччині. Бажаючи поставити господарство на наукову основу новий власник
відрядив із Німеччини до маєтку не тільки хліборобів, але й ученого
Франца Теецмана.
Агроном за освітою, Теецман був універсальним дослідником природи,
послідовником та продовжувачем ідей Олександра Гумбольта (1769 – 1859),
який вважав своїм основним завданням «збагнення природи як цілого й збір
свідчень про взаємодію природних сил».
Протягом десяти років в Асканії вивчали клімат, ґрунти, рослинність. Дані
про природу місцевості, що їх зібрав Франц Теецман, підтвердилися згодом
працями цілого ряду спеціалістів. Навіть список асканійських рослин був
складений Теецманом майже вичерпно.
Після 28 років господарювання, у 1856 році маєток перейшов у власність
іншому німецькому колоністу – Х. І. Фейну. Його нащадку Фрідріху ФальцФейну «Асканія Нова» зобов’язана тою славою, що вона й нині має не лише в
Україні, але й у світі. Спочатку юний Фальц-Фейн ставив за мету збереження
диких тварин, саме в той час у садибі з’явилися перші вольєри.
У 1887 році було закладено ботанічний сад. До його створення в «АсканіїНовій», крім кількох плодових дерев, білої акації та деяких ягідників, інших
насаджень не було. Під парк відвели 70 га степу, на 27 гектарах землі було
закладено дендропарк та висаджено велику кількість різних видів дерев і
чагарників, у т. ч. з Азії, Південної Європи, Північної Америки, Австралії,
Кавказу та інших країн і континентів.
Відомо, що на солонцевому ґрунті дерева не ростуть, тож Фальц-Фейн
збудував у своєму маєтку три артезіанські колодязі. Це давало змогу забезпечити
473

зрошування кількох тисяч різноманітних рослин.
Перший проект парку був розроблений французьким художником
пейзажистом Дюфреном. В деталях проект парку в подальшому зазнав ряд змін,
зокрема деякі корективи до плану вніс український художник ВладіславлєвПадалка.
Створення парку в умовах зони напівпустельного степу вимагало значних
витрат і великих зусиль. Звернемо увагу лише на одну деталь : протягом літа
розпушування грунту відбувалось не менше трьох разів, до 10–12-річного віку
насаджень. Відповідно до записів, що зберігаються в архівах Асканії, під час
закладки парку було виписано і висаджено понад 220 видів дерев і чагарників,
не враховуючи садових форм.
У 1898 році господар маєтку виділив 600 десятин первісного степу недалеко
від економії, залишивши заповідну ділянку без господарчого використання; тут
було закладено перший у державі заповідник зі спеціальною метою – зберігати
природу степу.
Революція 1917 року та воєнні події за чотири роки майже на третину
знищили «Асканію Нову». Трагічно склалася доля творця «Асканії Нової» –
Фрідріха Фальц-Файна. Частина родини була знищена більшовиками, а він сам
був змушений залишити рідну Асканію, де народився, виріс і працював,
виїхавши до Німеччини, де помер у Берліні 1921 року.
Після революції націоналізовану «Асканію-Нову» проголосили Народним
заповідним парком, а 8 лютого 1921 року Державним степовим заповідником
УРСР, що, однак, не вберегло її від розграбування і руйнування під час
громадянської війни. Не стало загалом 3/4 цінних тварин зоопарку, знищено
чудовий гербарій, більшість будівель була дуже занедбана й потребувала
капітального ремонту.
Друга світова війна теж залишила руйнівний слід, хоча на початку окупації
заповідник не лишився по за увагою загарбників. «В суботу, 12 червня,
Імперський міністр звільнених східних областей п. Альфред в супроводі Райхс
комісара України п. Коха прибув у Мелітополь.
Після цього імперський міністр в будинку Гауляйтера нагородив декількох
осіб, які найбільш відзначились при відбудові краю Орденом, спеціально
встановленим Фюрером для східних областей. Останню частину дня міністр
провів в Асканії-Новій, де він оглянув цей кусочок раю на землі…» – цитата з
газети «Українська правда». Проте це жодним чином не завадило загарбникам
нищити колекції та вивозити їх до Німеччини під час звільнення окупованого
Півдня України.
На сьогодні, пройшовши через всі випробування заповідник «АсканіяНова» по праву входить до переліку Міжнародної мережі біосферних резерватів
ЮНЕСКО (1984).
Вже за часів незалежної України ім’я його засновника повернулося на
батьківщину. З 1994 р. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. ФальцФейна є природоохоронним та науково-дослідним комплексом.
Його площа понад 33 тис. га. Абсолютно заповідна зона цілинного степу,
якого ніколи не торкався плуг, займає більше 11 тис. га, різні види ковили
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складають 70 % рослинності. Дендрологічний парк – єдиний зрошуваний
рослинний масив на степовому Півдні України.
Багато десятиліть тому так описував свої відчуття від зустрічі з Асканією
журналіст «Українського вісника» В. Орлик : «На сотні кілометрів розлігся
неозорий український степ. Він похитує жовтими кучерями пшениці, синьо
всміхається зірками волошок, вилискує твердими, як асфальт, ґрунтовими
дорогами. Незабутня славна давнина моєї батьківщини!».
Джерела та література
1. 1.Георгиевский С. Изумрудный оазис (ботанический сад в Аскании-Нова).
2. Природа и социалистическое хозяйство 1941. Сб. VIII. Ч. 1. С.131–135.
3. 2.Заповідник Чаплі (Асканія-Нова). Чортківська думка. 1943. №42 Шп.1 (17.10.1943).
4. 3.Лавренко Г. Цілинні степи України і потреба їхньої охорони. Вісти ВУВЦВК, 1927.
№ 8 (1898), 11 січня. С. 5.
5. 4.Лыпа А. Л. Асканийский ботанический парк. Природа. 1939. №5. С. 113–120.
6. 5.Орлик В. Асканія Нова. Український віснии, 1944. №31 (22.12.1944). Шп. 10.
7. Парамонов С. Асканія Нова та її завдання. Нове українське слово. 1942. №3.
(04.01.1942). Шп. 3.
8. Шарлемань М.В. Сторіччя науковоі праці в Асканії Новій. Нове українське слово. 1942.
№29 (07.02.1942). Шп. 3.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА В.А. БАЗАКУЦИ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ
Кривоніс С.С.
НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
Стан термінологічної справи будь-якої держави відображає її
цивілізованість. Тому кожна країна особливо дбає про стан національної фахової
мови, що віддзеркалюється у державних стандартах. Ім’я Володимира
Арсентійовича Базакуци (1925–2000) не відоме широкому колу наукової
громадськості. Між тим наукова, педагогічна та методична діяльність науковця
потребує всебічного аналізу, бо мала безпосередній вплив на становлення та
розвиток вищої освіти в Україні.
Професор В.А. Базакуца надавав великого значення підвищенню
фундаментальної підготовки студентів. Актуальність застосування принципів і
законів фізики, що покладено в основу всіх природничих і технічних наук.
Провідна роль фізики зумовлена також тим, що її методологія є еталоном високої
наукової точності та вірогідності для інших наукових напрацювань. Наукові
інтереси професора В.А. Базакуци були за різноманітними напрямами. Одним з
напрямів, якому він присвятив свої напрацювання, було розроблення та
впровадження міжнародної системи одиниць [2].
У 1960 р. на 11-ій Генеральній міжнародній конференції представників
країн-учасниць Метричної конвенції була затверджена Міжнародна система
одиниць – СІ. Вже у 1963 р. було розроблено та надруковано перше видання
навчального посібника для вищих навчальних закладів УРСР «Міжнародна
система одиниць», автором якого був В.А. Базакуца. У навчальному посібнику
475

розглядались основні етапи розвитку систем одиниць вимірювання фізичних
величин і огляд сучасного стану проблем про одиниці вимірювання та системи
одиниць. У ній викладались результати міжнародних робіт з одиниць
вимірювання. Широко висвітлювались проблеми стандартизації одиниць
вимірювання в УРСР та наводились основні положення і таблиці Державних
стандартів на одиниці вимірювання. У посібнику розміщено також довідкові
матеріали з одиниць вимірювання. Впродовж десяти років навчальний посібник
було перевидано у 1966 р., 1970 р. та 1973 р. У 1984 р. було видано довідник
«Одиниці фізичних величин» під загальною редакцією професора Г.Д. Бурдуна,
автором якого був професор В.А. Базакуца [3].
Будучи головою методичної комісії Харківського політехнічного інституту
за фундаментальної організації освіти і головою методичної комісії кафедри
загальної та експериментальної фізики, В.А. Базакуца активно вирішує
проблеми підвищення рівня фундаментальної підготовки студентів. Він читав
лекції для викладачів, науковців та працівників підприємств щодо впровадження
міжнародної системи одиниць.
Розбудова державності незалежної України, її входження у світовий
науковий, інформаційний і економічний простір, зробили вкрай актуальними й
невідкладними стандартизацію одиниць фізичних величин. Регламентацію
єдиних правил написання, позначення та використання фізичних величин і
одиниць з міжнародними документами і нормативними актами Уряду України.
Серед них насамперед слід зазначити Конституцію України, Закони України
«Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про мови в Україні», а також
постанови Кабінету Міністрів України №269 «Про організацію роботи,
спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та
сертифікації» від 25 травня 1992 р. та указом президента України від 24 травня
1996 р. № 375 «Про Положення про Державний комітет України по
стандартизації, метрології та сертифікації».
Одним з перших вітчизняних науковців у розробленні міжнародної системи
одиниць брав участь професор В.А. Базакуца. Зокрема, разом з вченими
Харківського державного політехнічного університету, Державного науководослідного інституту «Система», Українського науково-дослідного інституту
стандартизації, сертифікації та інформатики О. Велічком, О. Вінниченком,
В. Владіміровим, Л. Ковалем, Є. Козирем, І. Кутасяном, О Луковніковим,
О. Суком розроблено Державний стандарт України «Основні одиниці фізичних
величин міжнародної системи одиниць» [1]. Зазначений Державний стандарт
затверджено наказом Держстандарту України №620 «Про затвердження
Державного стандарту України» від 9 жовтня 1997 р. та вперше впроваджено в
Україні замість ГОСТу 8.417-81.
Навчальний посібник «Фізичні величини та одиниці», написаний
В.А. Базакуцою у співавторстві з доцентом О.П. Суком у 1998 р., був першим в
Україні виданням, де з урахуванням чинного законодавства України послідовно
висвітлені метрологічні та термінологічні аспекти фізичних величин і одиниць.
У час видання запропонований посібник був практично єдиним джерелом
інформації стосовно одиниць фізичних величин, прийнятих в Україні згідно з
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тогочасним чинним законодавством. Навчальний посібник, призначений для
студентів природничо-наукових і технічних вищих навчальних закладів, став у
нагоді при розробленні нових технічних стандартів, підготуванні та виданні
наукової, технічної та навчальної літератури, а також подальшому опрацюванню
проблем української науково-технічної термінології [4].
Отже, діяльність професора В.А. Базакуци була присвячена вирішенню
важливих проблем, що полягали у розробленні міжнародної системи одиниць з
метою удосконалення метрологічних та термінологічних аспектів фізичних
величин і одиниць.
Джерела та література
1. ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних
величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. Київ:
Держстандарт України, 1998. 27 с.
2. Національний технічний університет «ХПІ». Історія розвитку 1885–2010. За
редакцією В.І. Ніколаєнка. Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 407 с.
3. Отчет о работе кафедры общей и экспериментальной физики. Державний архів
Харківської області. Ф. Р-1682. Оп. 14. Спр. 424. Арк. 33.
4. Отчет о работе кафедры общей и экспериментальной физики. Державний архів
Харківської області. Ф. Р-1682. Оп. 13. Спр. 1797. Арк. 61.

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ІМУНОЛОГІЇ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА –
ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ ЗАКЛАД В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ ТА
ФАРМАЦІЇ
Лучко О.С.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Інститут мікробіології і імунології імені І. І. Мечникова – державна
установа у складі Академії медичних наук України, яку засновано у 1886 році.
Цей інститут є одним з найстаріших у світі наукових закладів
протиепідемічного профілю.
Створення інституту пов’язане з боротьбою проти епідемій інфекційних
захворювань. Біля джерел розвитку вітчизняної мікробіології, епідеміології та
імунології стояли В.К. Високович, С.І. Златогоров, В.І. Недригайлов, у різні
роки працювали в Інституті дійсні члени АМН СРСР М.М. Цехновіцер,
М.М. Соловйов, В.М. Жданов, М.В. Васильєв, член-кореспондент АМН СРСР
В.В. Деркач, академік Академії наук вищої школи України Ю.Л. Волянський та
інші видатні вчені.
У часи надзвичайного епідемічного стану інститутом проводилися
теоретичні дослідження з розробки заходів боротьби з холерою, шигельозом
(тоді називали дизентерію), висипним та черевним тифами, так званих особливо
небезпечних інфекцій. Були створені комплекси соціальних і медичних заходів,
спрямованих на зниження рівня захворюваності туберкульозом, дифтерією,
скарлатиною, ботулізмом, працвем, газовою гангреною.
У передвоєнний період було налагоджено виробництво 12 видів
лікувальних сироваток і 10 видів вакцин у післявоєнні роки.
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Розроблено, вивчено та впроваджено в практику протимікробні засоби:
ектерицид, хлорофіліпт, декаметоксин.
До складу Академії медичних наук України Інститут передано в 2000 році.
Інститут внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави з покладанням на нього функцій науково-технічного центру
і головної установи з проблем загальної і прикладної імунології та питань
біологічної безпеки.
Основним завданням Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних
наукових досліджень з провідних напрямків медичної мікробіології, імунології ,
епідеміології, інсектології:
 вивчення біологічних властивостей збудників інфекційних захворювань
(СНІД та ВІЛ - асоційованих інфекцій, нових та маловивчених інфекцій), ареалу
їх циркуляції в Україні та особливостей формування стійких біоекоценозів,
молекулярно-генетичних механізмів дії факторів патогенності на організм,
патогенезу, розробка методів лабораторної експрес-діагностики;
 розробка сучасних принципів і високоефективних засобів антимікробної
терапії та теоретико-прикладних основ специфічної профілактики інфекційних
захворювань;
 вивчення біологічних основ і еволюції механізмів та найважливіших
феноменів імунітету (синтезу антитіл, імунної пам’яті, системи
трансплантаційних антигенів, протипухлинного імунітету тощо) в процесі
філогенезу, аналіз і дослідження взаємодії та розподілу регуляторних функцій
між симбіозом, імунітетом та апоптозом, розробка нових методів оцінки
імунного статусу організму та популяцій, вивчення віддалених імунологічних та
імуногенетичних наслідків аварії на ЧАЕС і негативного впливу інших
техногенних факторів екологічних катастроф, дослідження розповсюдженості та
механізмів формування імунодефіцитних станів та їх корекція.
В інституті поширюються роботи з клінічної мікробіології та імунології,
розробляються методи і засоби боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями
і сепсисом.
У 2008–2010 роках вченими Інституту отримано 15 патентів на винаходи.
Видано 12 номерів журналу «Анали Мечниковського Інституту», праць і
збірників, присвячених питанням епідеміології і специфічної профілактики
інфекційних хвороб і вакцино-сироватковій справі, 5 монографій, 11 методичних
і інформаційних листів, проспектів.
У 2011–2012 роках вчені інституту працювали над створенням нових
оригінальних протимікробних, противірусних та протипухлинних засобів,
вакцин та анатоксинів на основі хімічно модифікованих біополімерів та різних
гетероциклічних сполук. Одержано нові біологічно активні речовини, що
проявляють антимікробну, антигрибкову та противірусну дію.
При Інституті функціонує Спеціалізована вчена рада Д. 64.618.01,
(спеціальність медична мікробіологія 03.00.07), в якій у 2006–2010 захищено 7
докторських та 28 кандидатських дисертаційних робіт.
Активно діє Міжнародний благодійний фонд охорони здоров’я ім.
І.І.Мечникова. За останні роки ним увіковічено пам’ять лауреата Нобелівської
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премії І. І. Мечникова, академіка О.М.Бекетова (за проектом якого в
історичному центрі Харкова створено архітектурний ансамбль Мечниковського
інституту), академіків М.М.Цехновіцера,
М.М.Соловйова, В.М.Жданова,
М.В.Васильєва.
В даний час основним напрямком політики інституту є розробка нових
методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних захворювань. Тут
були розроблені, ретельно досліджені і впроваджені нові протимікробні
препарати: ектерицид, хлорофіліпт, декаметоксин, діагностичний препарат
лецитовітелін. Був розроблений новий, неперевершений в світі анатоксин
синьогнійної гнійної палички для лікування пацієнтів, а також гіперімунна
антитоксическая плазма на основі синьогнійної гнійної палички - препарат, який
був розроблений і успішно застосовується з тих пір.
Нові наукові проекти активно застосовуються в медичній практиці і
приносять значні соціальні та медичні дивіденди. Інститут встановив зв’язку
співпраці з 30 вузами і науково-дослідними інститутами, санітарноепідеміологічними організаціями країни, багатьма лікарнями. Інститут є
республіканським центром досліджень менінгококової інфекції. Інститут
розширює свої дослідження в галузі клінічної мікробіології, розробляються нові
методи і способи лікування внутрішньолікарняних інфекцій та сепсису,
коронарних, роторних і гіпервірусних захворювань, розвиваються лістерії.
Після аварії в Чорнобилі інститут активізував свою діяльність на територіях
Житомирської та Рівненської областей, на замовлення Верховної Ради України
інститут розробив концепцію радіаційного захисту населення. Дані досліджень
в галузі радіобіології, довгострокових і короткострокових методів боротьби з
інфекційними захворюваннями в умовах еколого-економічної кризи узагальнені
в статтях «Алергія і екологія», «Інфекція СНІД. Гіпотези і факти»,
«Адаптаційний синдром і імунітет», «Математичне моделювання при розробці
нових антимікробних препаратів», «Принцип оптимального захворювання»,
«Медичні і соціальні наслідки ядерної катастрофи».
Після аварії на Діканівскій ділянці очищення стічних вод (1995 г.) і в період
встановлення наслідків інститут координував протиепідемічні заходи в
Харківській, Донецькій і Луганській областях.
В інституті діє Рада із захисту дисертацій на тему «Мікробіологія», з
моменту створення незалежної України вчені інституту захистили 3 докторські
та 16 кандидатських дисертацій, в даний час проводяться дослідження для 12
докторів наук. Наука і 26 кандидатських дисертацій по мікробіології, вірусології,
епідеміології і імунології.
В інституті працюють 3 академіки, 8 докторів наук та 36 кандидатів наук. З
1924 року в інституті функціонує кафедра мікробіології, а з 1986 року – кафедра
клінічної мікробіології та імунології Харківського інституту підвищення
кваліфікації лікарів.

479

ПРИХОТЬКО АНТОНІНА ФЕДОРІВНА – ПІОНЕР В ГАЛУЗІ
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ КРИСТАЛІВ.
Овчаренко Ю.С.
НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
«Кожен має достатньо сил, щоб гідно
прожити життя. А всі ці розмови про те, який
зараз важкий час, це хитромудрий спосіб
виправдати свою бездіяльність, лінь і різні
смутності. Працювати треба, а там, дивись, і
часи зміняться.»
Лев Давидович Ландау

Історія галузі кріофізики тісно пов’язана з життям видатних вчених, які
стояли біля її витоків та безперечно потребує олюднення. 2019 р. ювілейний для
відділу фізики кристалів Київського інституту фізики НАН України (ІФ НАН
України) – 75 років після його заснування. Сьогодні ми маємо можливість
оцінити здобутки у галузі фізики низьких температур через розуміння значення
звершень фундаторів. Метою статті є дослідження історичної спадщини, що
пов’язано з життям та науковою діяльністю піонера в галузі дослідження
спектрів кристалів під впливом низьких температур, фундатора відділу фізики
кристалів ІФ НАН України (1944 р.), організатора другої кріогенної лабораторії
в Україні (1945 р.) – Прихотько Антоніни Федорівни. Саме А. Ф. Прихотько
сприяла організації наукового семінару «Екситони в кристалах», який приходить
в ІФ НАН України з 1965 р.
Антоніна Федорівна народилась 26 квітня 1906 р. у м. П’ятигорськ, де
закінчила середню школу. У 1923 р. вона вступила на фізико-механічний
факультет Ленінградського (зараз Санкт-Петербурзького) політехнічного
інституту ім. М. І. Калініна [1]. Після закінчення інституту у 1929 р. почала
наукову діяльність в Ленінградському фізико-технічному інституті під
керівництвом І. В. Обреїмова. Цього ж року вчені отримали перше наукові
результаті – при дослідженні тонких плівок нафталіну при 78 К був отриманий
лінійчастий спектр поглинання, що стало підтвердженням передбачень
І. В. Обреїмова та визначило напрям подальших досліджень А. Ф. Прихотько.
Важливим кроком у розвитку кріофізики стало відкриття у 1928 р. у
м. Харкові Українського фізико-технічного інституту (УФТІ). Ініціатором
організації наукової установи був А. Ф. Йоффе, першим директором призначено
І. В. Обреїмова. Для продовження спільних досліджень та розвитку УФТІ у
1930 р. Антоніну Федорівну переведено у новостворений інститут на посаду
асистента, до першої в СРСР кріогенної лабораторії, де вона продовжила цикл
досліджень з вивчення спектрів різних кристалів – органічних, головним чином
ароматичного ряду, галоїдів та ін. В результаті експериментів виявлена зміна
спектрів при переходах у різні кристалічні модифікації однієї речовини, що
дозволило більш глибоко зрозуміти природу цих кристалічних структур. Але,
нажаль, війна перервала ці дослідження. Воєнні роки А. Ф. Прихотько разом з
Українською Академією наук перебувала в евакуації в Уфі, де керувала
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лабораторією фізичної хімії ІФ НАН УРСР. Упродовж воєнних років вчені
змушені були працювати для оборони країни. З 1941 р. Антоніна Федорівна
працювала в УФТІ на посаді старшого наукового співробітника.
Підтвердженням великого наукового потенціалу та непересічністі
А. Ф. Прихотько стало те, що звання кандидата фізико-математичних наук їй
присвоєно без захисту кандидатської дисертації. У 1943 р. А. Ф. Прихотько
захистила дисертацію на отримання доктора фізико-математичних наук [2], у
1948 р. – обрана член-кореспондентом АН УРСР, та згодом 1964 р. – академіком
АН УРСР [3; 4].
Після повернення з евакуації з 1944 р. А. Ф. Прихотько починає працювати
у ІФ АН УРСР, де вона очолила новостворений відділ фізики кристалів, та у
1945 р. за підтримки Б. Г. Лазарева, організувала другу кріогенну лабораторію в
Україні. Нині, ця лабораторія є найбільшим в світі центром низькотемпературної
спектроскопії неметалевих кристалів [5]. Перші наукові результати отримані
А. Ф. Прихотько у ІФ АН УРСР з дослідження спектрів надтонких
монокристалів нафталіну, охолоджуваних до температури рідкого водню,
покладено в основу теорії поглинання світла кристалами. Завдяки чому
О. С. Давидовим у 1948 р. було закладено принципово новий підхід до розуміння
кристалічних спектрів.
Теоретично було показано, що елементарні збудження кристала колективні
та є квазічастинками – екситонами. При поглинанні світла між збудженими й
незудженими молекулами кристала виникають резонансні взаємодії, які
породжують хвилю збудження і призводять до того, що вироджений стан
молекули розщеплюється на мультиплет екситонних зон із кількістю компонент,
яка дорівнює кількості молекул в елементарній комірці. Переходи до екситонних
зон поляризовані: в спектрі кристала з двома молекулами в комірці, як у
нафталіні, їм відповідає дублет взаємно перпендикулярно поляризованих смуг,
який був порівняний з чисто кристалічними А- і В-смугами різної поляризації в
нафталіні, що характеризують екситонну хвилю, тобто вільні екситони; М-смуги
зіставлені зі збудженнями, які деформують гратку – локалізованими екситонами.
Явище розщеплення невироджених молекулярних термів в кристалах, що мають
дві або більше молекул в елементарній комірці набуло назви «давидовське
розщеплення» і зареєстроване у 1966 р. як відкриття.
Експериментальні й теоретичні праці А. Ф. Прихотько, В. Л. Броуде,
В. С. Медведєва 1951–1952 рр. заклали фундамент для розвитку фізики
молекулярних кристалів – розділ фізики екситонних станів. Дослідження
поглинання світла кристалічним бензолом стали важливим етапом розвитку
фізики молекулярних кристалів. Уперше науковцями одержано спектри з усіх
трьох кристалографічних напрямів, розглянуті на основі нової теорії, виявлено
всі екситонні мультиплети, передбачені нею, та чітко розділено ефекти вільних і
локалізованих екситонів.
Фундаментальні дослідження 40-х років ХХ ст. А. Ф. Прихотько та її колег,
визначили подальші шляхи розвитку спектроскопії кристалів та вплинули на
розвиток фізики твердого тіла взагалі. Особливе місце займає відкриття
специфічних для кристалічного стану речовини колективних збуджень –
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екситонів, що виникають під дією електромагнітного збудження. За теоретичні
та експериментальні дослідження екситонів у кристалах у 1966 р. О. С. Давидов,
А. Ф. Прихотько, В. Л. Броуде, Е. Й. Рашба, М. С. Бродин, А. Ф. Любченко
удостоєні Ленінської премії. Нині екситонні уявлення широко використовуються
в хімії, біології, розвитку мікроелектроніки та ін.
Наприкінці 50-х до початку 60-х років ХХ ст. у відділі А. Ф. Прихотько
відкрита і досліджена власна екситонна люмінесценція молекулярних кристалів,
з’ясована роль домішок і дефектів кристалічної решітки у світінні цих кристалів.
Вченими розроблені точні кількісні методи вимірювання поглинання і дисперсії
світла в молекулярних кристалах, що дозволило виявити принципово нові,
передбачені теорією, ефекти в області екситонного поглинання, тощо.
Антоніна Федорівна відома не тільки як видатний науковець, але й
талановитий організатор науки. Протягом 1965–1970 рр. вона очолювала
ІФ НАН України. Завдяки ініціативі А. Ф. Прихотько в Україні отримали
розвиток перспективні наукові напрями – вивчення та створення оптичних
квантових генераторів нового типу, розвиток фізики органічних провідників,
розробка низькотемпературної апаратури для спектроскопії, біології та
медицини. За роки плідної роботи в інституті А. Ф. Прихотько створила наукову
школу в галузі низькотемпературної спектроскопії молекулярних кристалів,
представниками якої є член-кореспонденти С. М. Рябченко, М. С. Соскін,
академіки М. С. Бродін, В. В. Єременко, М. Т. Шпак, доктори Д. Ф. Байса,
В. Л. Броуде, М. Н. Кулік, Г. В. Клімушева, ін. Плідна наукова та науковоорганізаційна діяльність відзначена багатьма нагородами: орденом Леніна,
орденом Трудового Червоного Прапора, медалями. Президіум Верховної Ради
УРСР у 1966 р. присвоїв А. Ф. Прихотько почесне звання заслуженого діяча
Науки УРСР.
Фізика молекулярних кристалів широко розвинулася завдяки діяльності
вчених ІФ НАН України. Як в експериментальних так і в теоретичних
дослідженнях в даній галузі вчені України мають безперечний пріоритет і
визнання у світовій науці.
1.
2.
3.
4.
5.

Джерела та література
ІА НБУВ. Ф. 149. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 4 .
ІА НБУВ. Ф. 149. Оп. 1. Спр. 65. Арк. 2.
ІА НБУВ. Ф. 149. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 1.
ІА НБУВ. Ф. 149. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 1.
ІА НБУВ. Ф. 149. Оп. 1. Спр. 64. Арк. 129.

ДАНІ ДО АНАЛІЗУ ТЕМАТИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ПРОФЕСОРА В.Г. АВЕРІНА
Пархоменко В.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Віктор Григорович Аверін (1885–1955) – відомий учений, який працював у
різних галузях науки в м. Харків. Незважаючи на окремі праці, присвячені його
діяльності, інформація про його досягнення є неповною (Атемасова, Кривицкий,
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1999; Котов, Корнєєв, 1960 та ін.). Зокрема, недостатньо розкриті його
досягнення в низці сфер діяльності. Також загальна кількість публікацій (360) є
значно заниженою (Аверин, 1946; Підоплічко, Троїцька, 1962), оскільки деякі
праці об’єднані за тематикою та виданнями. Окрім того, у бібліографії чимало
праць відсутні.
Джерела даних. Проаналізовано публікації та архівні документи
В.Г. Аверіна, наявні в бібліотеці ННСГБ, Інституті зоології та архівах НбУ імені
В.І. Вернадського, ЦДАВО (м. Київ) та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків).
Важливим джерелом, що доповнили список праць В.Г., стали заборонені за
радянської влади збірники наукових праць («Труды Млеевской садовоогородной опытной станции», «Труды IV Всесоюзного съезда зоологов,
анатомов и гистологов в Киеве, 6-12 мая 1930 г.» та ін.). Всього зібрано 25 таких
«забутих» публікації. За тематикою та виданнями виявилися об’єднаними 23
праці. Таким чином, наразі бібліографія В.Г. нараховує 408 праць, з яких 198 –
опрацьовані автором. Також проаналізовано особову справу (182 стор.) та
листування В.Г. з О.М. Нікольським та І.Г. Підоплічко, що виявило невідомі та
підтвердило маловідомі віхи життя.
Результати. В.Г. мав широке коло наукових інтересів – фауністичні
дослідження (ентомологія, орнітологія, теріологія), питання охорони природи та
боротьби з шкідниками, мисливствознавство, фенологія, історія науки та ін. (рис.
1). Географія досліджень –– майже виключно Лівобережна Україна, а поза її
межами – Росія та Казахстан (за опрацюванням музейних колекцій птахів та
поїздками до Кавказького заповідника). Також у Другу світову війну він
працював в Узбекистані. Відвідував Грузію, Азербайджан та деякі міста Росії під
час конференцій та з метою опрацювання музейних колекцій. Напрями його
досліджень, в яких він зробив значні досягнення, наведені нижче.
Орнітологія. Під час навчання в університеті, ще студентом В.Г. розпочав
дослідження тварин, причому особливу увагу присвятив орнітології. В 1909 р.
виходять його перші публікації. Впродовж всього життя він не полишав
дослідження птахів, проте, саме в студентські роки приділяв орнітології
найбільшу увагу і написав такі ґрунтовні праці, як «К орнитологии Харьковской
губернии» (Аверин, 1910) та «Материалы к изучению фауны птиц Томской
губернии» (Аверин, Лавров, 1911). Маловідома співпраця В.Г. з репресованим
орнітологом М.І. Гавриленко. Загалом, орнітології В.Г. присвятив 15 % своїх
публікацій.
Шкідники та боротьба з ними. З 1911 р., працюючи у Харківському
губернському земстві, В.Г. досліджує шкідників сільського господарства.
1913 р. – за його участі започатковано «Бюллетень о вредителях сельского
хозяйства и меры борьбы с ними» (всього вийшло 22 номери). В 1919 р. написана
ґрунтовна монографія, присвячена шкідникам (Аверин, 1919). Ця праця була
вкрай необхідна в ті часи, оскільки для визначення користувалися іноземними
довідниками (зазвичай німецькими, англійськими), через що були неточності, а
з низки видів інформація взагалі була відсутня. Праця В.Г. містить ілюстрації,
1930 і до останніх днів В.Г. працюватиме завідуючим кафедри зоології та
ентомології Харківського сільськогосподарського інституту.
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Рис. 1. Розподіл праць В.Г. Аверіна за тематикою

Рис. 2. Кількість праць В.Г. Аверіна за роками

детальні описи та таблиці для визначення і це одна з найперших ґрунтовних
праць, присвячена шкідникам України. У 1925 р. під керівництвом В.Г. вперше
проведено обробку полів проти шкідників з використанням авіації. Окрім того, з
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Саме темі боротьби з шкідниками В.Г. присвятив найбільшу кількість своїх
публікацій – 32% (129 праць) (рис. 1), з яких 37% (48 праць) містять методичні
рекомендації, серед яких слід зазначити активне впровадження біологічного
методу боротьби з шкідниками.
Мисливствознавство. З 1917 р. В.Г. активно залучається до
мисливствознавства і, як в інших напрямах, досягає неабияких успіхів. Найбільш
плідний період у цій галузі – 20-ті роки. Зокрема, в публікаціях про В.Г. вказано
наступне – він був редактором «Украинский охотничий вестник» (1924) та
«Природа и охота на Украине» (1924); створив мисливський журнал – «Охота и
рыболовство» (1923) (Підоплічко, Троїцька, 1962). Згадано монографію,
присвячену мисливству (Аверін, 1927), а це була одна з перших монографій у
тодішньому СРСР, присвячена темі мисливства і саме після В.Г. почали
виходити подібні праці в інших містах України та країнах СРСР. До цього часу
побіжно згадувалася мисливська лабораторія, створена В.Г., яка проіснувала
лише два роки (1929–1931) і була закрита радянською владою (як і низка
журналів з мисливства). Досягнення лабораторії описані в праці В.Г. (Аверін,
1930). Загалом, тема мисливствознавства після 30-х стала замовчуватися і тому
низка досягнень В.Г. (наприклад заборона весняного полювання та створення
мисливських заказників) є маловідомими. Також відсутні дані про його
викладання у 1920-х рр. мисливствознавства і біології лісових звірів і птахів на
лісфаку ХСГІ, а з середини 20-х – завідування кафедрою мисливствознавства
(дані з особової справи).
Темі мисливствознавства В.Г. присвятив 11% публікацій (46), з яких 30%
мають методичні рекомендації.
Ентомологія. Цій темі (не враховуючи шкідників) В.Г. присвятить
невелику кількість своїх публікацій (близько 2%), проте дві з них будуть активно
використовуватися нащадками: опис ендеміка Української фауни Cicindela
nordmanni (Аверин, 1945) та визначник турунів (Аверин, 1938).
Теріологія. В.Г. був організатором експедицій з вивчення поширення та
чисельності бабака, хохулі, крота у 20-х роках. Одним з перших виявив вухатого
їжака на Україні. Темі вивчення ссавців присвячено 6% його публікацій.
Охорона природи. Хоча цій темі присвячено невелику кількість публікацій
(4%), проте вони мають значну цінність. В.Г. приймав активну участь у
збереженні заповідника «Асканія-Нова» та створенні нових заповідних об’єктів.
У низці публікацій, де згадується В.Г., не вказано про його співпрацю з
репресованими екологами, зокрема з В.В. Станчинським. У 20-ті роки В.Г. був
завідуючим Сільськогосподарського наукового комітету НКЗ УРСР, а у 40-х стає
членом Комісії з охорони природи АН УРСР. На початку 30-х років, як і всі
екологи, проходив «чистку» у НКВС.
Науково-популярні праці. Після масових арештів та загрози звільнення з
університету на початку 30-х рр., В.Г. майже полишає науку (зокрема, у 20-ті
роки він опублікував 219 праць, а у 30-ті майже у 10 разів менше – 28) (рис. 2). З
1934 року В.Г. всі сили докладає до навчання молоді, зокрема сприяє створенню
Палацу дитячої та юнацької творчості в м. Харків і працює там науковим
керівником. В.Г. написав низку довідників для дітей (2 % публікацій) і зацікавив
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молодь до науки. Саме з палацу юннатів вийшли такі відомі зоологи як В.Б.
Захаренко, О.С. Лисецький та інші. Залучає він до роботи в палаці і знайомих
зоологів (О.Г. Компанійця) (Грама та ін., 2001). Це було значним поштовхом для
розвитку зоології у м. Харків.
Історія науки. В.Г. створив бібліографічні покажчики з мисливства та
захисту рослин, біографії своїх вчителів і колег (напр. М.В. Курдюмов,
М.М. Сомов, С.В. Знойко). Одна зі знакових його праць – про історію
Харківського губернського земства за 1866-1917 роки.
Всього В.Г. написав праці з 14 тематик (рис. 1). Розкрито лише частину з
них, більш детальний опис планується у подальшій статті. Слід зазначити, що
В.Г. у низці журналів не наводить своє прізвище для маленьких заміток,
передмов, рецензій до монографій, бібліографій тощо. Через це у низці випадків
невідомо чи достеменно автор В.Г. Тому насправді, кількість його публікацій
значно більша за 408.
Слід зазначити, що хоча після 1947 р., В.Г. не опублікував жодної праці,
проте в особовій справі є низка свідчень, що він активно працював над
створенням монографій з орнітології та ентомології, для чого постійно їздив у
музеї Москви та Санкт-Петербургу. І лише несподівано обірване життя не дало
змогу нащадкам побачити ці праці.
Отже, наукова спадщина В.Г. потребує на переосмислення, комплексне
дослідження та висвітлення маловідомих і невідомих документів про його життя
і внесок в науку.
Автор висловлює щиру подяку В.М. Грамі (м. Харків) за допомогу і поради
пошуку важкодоступних видань, Н.Б. Щебетюк (м. Київ) за цінні зауваження при
написанні статті, В.П. Лисенко та Д.Д. Ющуку (м. Харків) за допомогу в пошуку
особової справи В.Г. Аверіна, В.В. Кавурці за вичитку тексту.
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МИКОЛА ОВКСЕНТІЙОВИЧ ВАЛЯШКО –
ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ФАРМАЦЕВТ
Постол А.Р.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
У 2019 році виповнилося 148 років від дня народження видатного вченого
та громадського діяча, випускника і викладача Харківського імператорського
університету, одного із засновників фармацевтичної освіти України Миколи
Овксентійовича Валяшка (1871–1955).
Микола Овксентійович пройшов не легкий шлях від звичайного учня
аптеки, лаборанта фармацевтичної лабораторії до видатного науковця та
суспільного діяча. Його біографія є яскравим прикладом життя людини, яка
створила себе сама, та яка стала взірцем для
кількох поколінь його
послідовників. М.О. Валяшка по праву вважають фундатором фармацевтичної
науки в Україні.
Широке визнання до М.О. Валяшка прийшло завдяки його роботам в галузі
спектрографії. Він розпочав займатися цією проблематикою ще на початку ХХ
ст. та створив першу у Російській імперії спектрографічну лабораторію, що
акумулювала в собі всі інноваційні здобутки у цій науковій галузі.
Сферами інтересів М.О. Валяшка у науковому плані була, перш за все, хімія
лікарських речовин, дослідження їхньої будови в ультрафіолетовому діапазоні;
дослідження хімічних властивості адоніну, рутину та робініну; вивчення
складових частин плодів крушини та зразків їх ефірних олій. Він винайшов
засоби отримання цих речовин у чистому вигляді з рослин, встановив їх формули
та видозмінення під впливом різних кислот, визначив продукти розщеплення як
для рутину, так і для робініну. М.О. Валяшко також дослідив руту на наявність в
ній органічних кислот та алкалоїдів, з метою вивчення методів їх виділення. Під
час проведення експериментів він зміг виділити такі речовини, як смоляна
кислота та холін. Вивчаючи властивості лікарських рослин М.О. Валяшко
наголошував на необхідності більш ширшого використання вітчизняними
аптеками сировини місцевого походження для виготовлення різноманітних
препаратів, що було б значно вигідніше ніж закупати інгредієнти закордоном.
Цей висновок залишається важливим та актуальним і до наших днів.
М.О. Валяшком був покладений початок новому науковому напрямку
вивчення зв’язку будови речовини із їх біологічною дією. За його клопотанням у
1924 р. Головнаукою була затверджена науково-дослідна кафедра
фармацевтичної хімії як самостійна установа.
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Також М.О. Валяшко провів велику серію фітохімічних досліджень, які
довели високу фізіологічну активність флавонів та флавонових глюкозидів,
здатних відновлювати нормальну резистентність капілярних кровоносних
сосудів. Велике значення при цьому науковець надавав впливу зовнішніх
факторів, що впливають на хімічні процеси, а саме: температурних умов реакції,
розчинників тощо.
Значна частина наукових праць професора М.О. Валяшка з тих, що були
надруковані на початку ХХ ст., присвячена була проблемам фітохімії. В них
докладно висвітлювалися питання хімічного складу речовин рослинного
походження, що мають фармацевтичне значення. Широко відомі його роботи з
вивчення та отримання рутина, рябініна, кемфероля і деяких інших глюкозидів,
з вивчення ефіроносних рослин і ефірних масел, смол, а також роботи у галузі
судової хімії та технології фармацевтичних препаратів. До наукових досягнень
можна виділити становлення закономірностей спектрів поглинання ароматичних
та гетероциклічних. За результатами яких було опубліковано понад 100 наукових
праць більшість були присвячені судовій медицині.
М.А. Валяшко приймав активну участь у роботі багатьох наукових
товариств. Протягом багатьох років він був секретарем Харківського
фармацевтичного товариства, працював у медичному товаристві та товаристві
фізико-хімічних наук Харківського університету, у Петербурзькому (пізніше
Ленінградському) фізико-хімічному товаристві, у Німецькому хімічному
товаристві (до листопаду 1937 р.), у Лондонському хімічному товаристві. У 1927
році М.О. Валяшко був обраний членом-кореспондентом Московської науковофармацевтичної асоціації ;
М.О. Валяшко брав найактивнішу участь у розробці навчальних програм з
підготовки майбутніх фармацевтів та провізорів, деякі з них залишаються
актуальні до сьогодні, не зважаючи на значний науковий та технічний прогрес.
Також брав безпосередню участь у розробці планів для фармацевтичних
дисциплін, а саме це аналітична хімія, фармацевтична хімія, фармакогнозія та
інші.
За ініціативи харківських фармацевтів М.О. Валяшка, М. Красовського,
А.Д. Розенфельда, Л. Розенфельда та при сприянні фармацевтичної
громадськості міста Харкова було поставлено питання про створення у Харкові
фармацевтичного інституту, про який ще в 1915 році мріяв М.О. Валяшко. А вже
у 1921 р. був створений перший самостійний вищий фармацевтичний
навчальний заклад – Харківський фармацевтичний інститут (сьогодні
Національний фармацевтичний університет). Першим ректором якого був
призначений М.О. Валяшко.
Завдяки праці та авторитету М.О. Валяшка до початку другої світової війни
була вдосконалена та остаточно розроблена структура ВНЗ фармацевтичного
профілю з підготовки фармацевтичних кадрів. Ця структура була прийнята для
всіх ВНЗ фармацевтичного профілю колишнього СРСР.
До останніх днів свого життя М.О. Валяшко займався підготовкою хіміків,
інженерів, фармацевтів, провізорів, одночасно здійснюючи науководослідницьку і громадську роботу.
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Професор М.О. Валяшко – автор понад 90 наукових праць, у тому числі
монографії «Развитие взглядов на внутренее строение бензольного кольца», він
першим у Росії ввів у хімічну науку метод спектрографічного дослідження
органічних сполук. Науковець підготував 3 докторів наук та 93 кандидатів наук.
У 1951 році ім’я видатного вченого М.О. Валяшка. було занесено до Великої
радянської енциклопедії.
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ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ НОВІТНЬОЇ ТЕОРІЇ СВІТОБУДОВИ
Пугачов В.М.
ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)
Сучасний етап розвитку економіки країн і людства в цілому
характеризується загостренням соціальних, демографічних та екологічних
проблем. Академік В.І. Вернадській у своїй праці «Біогеохімічні нариси»
справедливо відзначив: «…людина знищила незайману природу… Вигляд
планети став новим и прийшов у стан безперестанних потрясінь. Але людині не
вдалося до цього часу досягнути в цьому новому середовищі необхідної
забезпеченості свого життя» [1, с. 25].
Наприкінці ХХ століття для багатьох дослідників і науковців стало
очевидним, що напрям руху цивілізації навряд чи є вірним, оскільки безліч
локальних і глобальних проблем створюють загрозу існування людства і всього
живого на планеті. Суспільство переживає період стрімкого розвитку науки і
техніки, який ототожнюється з науково-технічною революцією. Але сучасна
наука не дає точних відповідей на багато ключових питань щодо будови світу,
людського розуму і мислення, мети існування живої матерії та місця й ролі
людини тощо. Без правильної й повної відповіді на ці та інші основоположні
питання не може бути повноцінного розвитку науки, знань, людства.
Пояснюючи будову світу, матерії та її фізико-хімічні закономірності вчені
створюють все більш складні теорії, висувають нові гіпотези, шукають нові
рішення. При цьому залишається безліч положень і питань, які є дискусійними,
вимагають подальших досліджень, пояснень [2]. Все більше дослідників
висловлюють сумніви щодо можливості подальшого розвитку науки без зміни
світогляду та базових засад уявлення про світ. Деякі дослідники доводять
недосконалість сучасної науки та/або стверджують про кінець фундаментальної
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науки [3], підтверджуючи слова академіка В.І. Вернадського «В наш час наука
підійшла впритул до меж своєї загальнообов’язковості та незаперечності. Вона
стикнулася з межами своєї сучасної методики» [4].
Для пошуку нового окремі науковці роблять спроби синтезувати нові ідеї,
поєднати різні теорії та науки (зокрема, фізику і хімію, фізико-технічні,
гуманітарні та суспільні науки тощо). Напрямок синтезу наукових теорій та наук
може бути перспективним за умови, що ці теорії та наукові здобутки є вірними.
Проте аналіз сучасної економіки світу та окремих країн свідчить, що
реалізовуючи досягнення науково-технічного прогресу людство рухається в
невірному напряму. Сучасна цивілізація характеризується забрудненням
навколишнього середовища та природними катаклізмами, проблемами екології
та вичерпністю багатьох природних ресурсів, розповсюдженням хвороб і
бідністю значної частини людства, низькою тривалістю життя людей і високою
смертністю.
Серед публікацій фізиків можна зустріти роботи, в яких ставляться під
сумнів фундаментальні теорії ХХ століття, у т.ч. теорією відносності Ейнштейна,
походження та існування чорних дір, трьохмірного простору тощо, вважаючи їх
оманою [5]. Доктор технічних наук, професор Кубанського державного
університету Ф.М. Канарьов у своїх роботах доказує хибність багатьох
загальноприйнятих теорій, аксіом та напрямів досліджень [6]. Перелік науковців,
які в третьому тисячоріччі запропонували нове бачення будови світу та фізичні
теорії можна продовжувати [7].
Вчений-економіст М.І. Пугачов ще у 1992 році висунув гіпотезу щодо
Помірності простору та на її основі запропонував модель всесвіту, обґрунтував
природу розвитку живої матерії та її суть [11]. Випускник Харківського
державного університету фізик-теоретик М.В. Лєвашов аналізуючи хибність
сучасних наукових теорій запропонував нову загальну концепцію світобудови,
живої матерії та розуму, місця людини в сучасному світі та мети людського
буття. Він виходив з того, що метою людського життя та, відповідно, напрямом
реалізації досягнень науки не може бути видобути з надр планети природні
ресурси, знищити ліси, забруднити водойми, привести прекрасний природний
світ до екологічної катастрофи заради отримання наживи [8, 9]. В новітніх
працях інших дослідників спостерігаються підтвердження й розвиток окремих
його положень. Новітні теорії світобудови змінюють уявлення про природу і
живі організми в ній, розширюють знання про людину та її місце у світі. Згідно
цих теорій планета Земля, людина, як й інші живі організми, є сукупністю тіл
різних планетарних рівнів (матеріальних сфер планети), які становлять єдине
ціле і взаємодіють між собою. Ці тіла утворені різною кількістю первинних
матерій, мають інші властивості та якості, суттєво відрізняються від тіл першого
планетарного рівня. Новітні теорії світобудови дають відповіді на питання, які
не змогли пояснити класики фізичної економії, зокрема: «Як пояснити дослід з
кварцовою і скляною колбами? Які космічні сили стикаються на землі? Що таке
Космічне Світло і яка його природа?» [12].
Сучасна наука досліджує лише першу матеріальну сферу планети та її
речовину у різному агрегатному стані й тіла першого планетарного рівня живих
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організмів, не беручи до уваги наявність інших матеріальних сфер. Не маючи
вірних уявлень про природу і людину, наука формує хибний напрям розвитку
людства, який може призвести до загибелі всього живого на Землі.
Сучасна людина воює з природою, замість того, щоб гармонічно жити з нею.
Для гармонічної взаємодії з навколишнім середовищем людству не потрібно
повертатися у дикий стан. Необхідно знати закони природи і, використовуючи їх
на всіх планетарних рівнях, якісно змінювати середовище так, щоб не
порушувати гармонію екологічної системи. Тоді буде можливим управляти
кліматом планети, контролювати її стихії, активізувати розвиток живих
організмів тощо. Вірні уявлення про природу і живі організми в ній дозволяють
сформувати правильну мету життя людини. На відміну від інших живих істот на
планеті, людина за рахунок своєї розумової діяльності і волі здатна забезпечити
формування своїх тіл п’ятого і шостого планетарного рівнів та набути нових
якостей і можливостей, тобто еволюціонувати.
Свідомий розвиток – еволюція людини за рахунок набуття правильних
знань та їх використання є істинною метою життя людини. Найціннішим
ресурсом є знання. Свідома еволюція людини дозволить їй набути нових якостей
і можливостей, розвитися до такого рівня, що казки і легенди про героїв будуть
здаватися буденними історіями. Але свідома еволюція людини можлива лише за
наявності волі. Тільки прийнявши вольове рішення, поставивши свій розум й
людські якості вищими за інстинкти, людина отримує можливість розвиватися.
Якщо люди вийдуть на рівень розуміння світобудови, то їх дії будуть
гармонійними при контактах з природою. Розумна діяльність людей призведе не
до загибелі життя на планеті, а до відродження природи на принципово новому
рівні розвитку. Будуть підтверджені слова В.І.Вернадського: «Могутність
людини пов’язана не з матерією, речовиною, а з її мозком, з її розумом і
спрямованою цим розумом її працею» [4].
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МИКОЛА ПЕТРОВИЧ ТРІНКЛЕР – ВИДАТНИЙ ХАРКІВСКИЙ
НАУКОВЕЦЬ, ЛІКАР ТА ВИКЛАДАЧ
Рєутова Д.О.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Микола Петрович Трінклер народився 19 листопада 1859 року в СанктПетербурзі в родині купців. У столиці він отримав початкову освіту в приватній
німецькій школі, потім навчався в Сімферополі в класичній гімназії, яку закінчив
із золотою медаллю. У серпні 1878 року Трінклер вступив до Харківського
університету на медичний факультет.
Із захопленням студент Трінклер вивчав патологічну анатомію, але
найсильніше була його тяга до хірургії. Ще на третьому курсі він почав
відвідувати факультетську хірургічну клініку, якою керував Вільгельм
Федорович Грубе, великий вчений і широко відомий хірург. Працьовитість
Трінклера, вдумливе ставлення до досліджуваного предмета були помічені
професором Грубе, який на четвертому курсі доручив йому завідування
клінічною лабораторією.
У 1884 році Микола Петрович Трінклер закінчив Харківський університет
зі званням лікаря з відзнакою і повітового лікаря. Він прекрасно зарекомендував
себе в роки навчання і тому отримав пропозицію залишитися в університеті. У
1884 році він став позаштатним ординатором факультетної хіругічної клініки, а
в 1885 році – штатним ординатором і працював на цій посаді до 1888 року
Вільгельм Федорович Грубе уважно стежив за творчим зростанням свого
учня і після закінчення його роботи ординатором, подав у грудні 1888 року до
медичного факультету клопотання про призначення Трінклера стипендіатом для
підготовки до професорського звання. З 1888 по 1892 роки Микола Петрович
Трінклер був стипендіатом по кафедрі, керованої Вільгельмом Федоровичем
Грубе. За цей час він неодноразово бував в закордонних наукових відрядженнях,
працював у Бергмана, в патологоанатомічному інституті у Вірхова, а також в
клініках Відня і Олоне.
Микола Петрович Трінклер був учасником Міжнародного медичного
конгресу в Берліні в 1890 році, на якому після доповіді Бергмана і демонстрації
їм хворих, оперованих асептичним методом, асептика була оголошена новим
методом в хірургії. За малюнками і моделям, які Трінклер отримав від Бергмана,
в Харкові був виготовлений і встановлений в факультетській хірургічній клініці
стерилізатор, за допомогою якого можна було стерилізувати паром шовний та
перев’язувальний матеріал. Таке негайне і беззастережне прийняття асептики
молодим хірургом цілком можна пояснити тим, що Микола Петрович Трінклер
застав в хірургії кінець доантисептичного періоду.
Тільки в 1898 році, коли минуло 14 років його наукової та практичної
роботи, Микола Петрович. Трінклер захистив докторську дисертацію «До
хірургії поперечних переломів надколінка». У 1899 році він отримав ступінь
доктора медицини.
У 1900 році Микола Петрович Трінклер був прийнятий факультетом в число
приват-доцентів і почав читати лекції з хірургії черевної та грудної порожнин.
492

У тому ж 1905 році він був призначений екстраординарним професором
Харківського університету на кафедрі хірургічної патології і десмургії із
поглибленим вивченням вивихів та переломів, а в червні 1910 року став
ординарним професором.
Отримавши в завідування кафедру, він одразу ж приступив до
фундаментальної перебудови операційної, в якій були створені окремі
передопераційна і хлороформаторска, влаштовані асептичні умивальники,
проведено електрику, обладнана перев’язочна.
У 1906 році відкрив у Харкові приватну хірургічну лікарню на 75 ліжок, де
лікував безкоштовно. Після революції передав свою лікарню державі, надалі
працюючи там директором та хірургом. Організував у Ростові-на-Дону
показовий
хірургічний
шпиталь,
що
став
школою
практики
висококваліфікованих хірургів Червоної Армії.
У 1910 році другим у Російської імперії виконав гастректомію, першим
вивчив і описав вісцеральний сифіліс і його прояви. Прихильник радикального
хірургічного лікування злоякісних новоутворень у ранньому періоді, широко
використовував променеву терапію, місцеву або загальну, хіміотерапію,
вдосконалював методики й техніку радикальних втручань. Блискуче проводив
пластичні та косметичні операції, трепанацію черепа, видалення пухлин, широко
оперував на суглобах.
У 1913 році Микола Петрович Трінклер був затверджений керівником
факультетної хірургічної клініки. На цій посаді він працював 12 років. Глибокі
пізнання цього вченого, багата різнобічна хірургічна практика, знайомство з
роботою передових клінік Європи, а також особисті якості як найкраще
відповідали створенню в клініці умов, необхідних для підготовки кваліфікованих
хірургів. Сам професор був одним з найпопулярніших практикуючих хірургів
півдня Росії на початку XX століття. А про те, яким великим в науковому світі
був Микола Петрович Трінклер, говорить той факт, що він був членом журі
Нобелівської премії і неодноразово рецензував роботи, що подавалися на
премію. Йому навіть запропонували кафедру в Стокгольмі. Але знаменитий
професор відмовився від Стокгольма і від кафедри хірургії в Московському
університеті, так як не хотів розлучатися з Харковом, де пройшла його юність,
де він став лікарем і вченим.
У період з 1913 по 1925 рік за ініціативи керівника факультетної хірургічної
клініки Миколи Петровича Трінклера був організований спеціальний кабінет і
відділення травматології та ортопедії. Сама хірургічна клініка була значно
розширена. У зв’язку з добудовою поверхів розширилися також клінічні
лабораторії.
У 1924 році отримав почесне звання «Заслужений професор Республики».
Трінклер був одним із засновників Товариства російських хірургів,
відповідальний редактор журналу «Врачебное дело», член редколегії журналу
«Русский хирургический архив». Наукові дослідження проводив у галузі гнійної
хірургії, нейрохірургії, онкології, травматології, ураження опорно-рухового
апарату, діагностики та лікування органів черевної порожнини, застосування
фармакологічних засобів. Автор біля 80 наукових праць по питанням онкології,
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нейрохірургії, лікування ран, сіфілістичного ураження внутрішніх органів,
гематології.
Відповідно до ухвали РНК УРСР про увічнення пам’яті М. Трінклера (1925)
факультетська хірургічна клініка і вулиця у Харкові, де вона стоїть, носять його
ім’я.
Всі, хто знав Миколу Петровича підкреслювали його чарівність, особливий
підхід до хворого, який викликав у нього надію і впевненість в одужанні.
Найважчі хворі після відвідування їх професором ставали бадьоріше, у них
оновлювалася душевна рівновага, що надзвичайно важливо для успіху
лікування, особливо у хірургічних хворих.
Останньою науковою роботою вченого є капітальна праця «Основи
сучасного лікування ран», роботу над якою він завершив в квітні 1925 року. У
книзі використаний досвід сорокарічної хірургічної діяльності самого автора і
погляди на проблеми найбільших вітчизняних і зарубіжних хірургів. Микола
Петрович Трінклер пішов з життя в 65 років, повним творчих сил і планів,
віддавши всього себе улюбленій науці, людям. В історію хірургії Микола
Петрович Трінклер увійшов як новатор із багатогранними передовими
поглядами, професійний діагност-клініціст, блискучий хірург, вимогливий
викладач, учитель.
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ЖІНОЧИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО
ТОВАРИСТВА (1910–1920 рр.) – ПЕРШИЙ ВИЩИЙ МЕДИЧНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ
Уваренко В.Л.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Харківське медичне товариство мало високу репутацію як прогресивна
організація завдяки створенню лікарні та інших науково-практичних закладів.
Серед безсумнівної заслуги Харківського медичного товариства особливе місце
займає організація вищої школа – Жіночого медичного інституту в 1910 році.
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Створенню Жіночого медичного інституту передував ряд подій, що
викликали резонанс не тільки в Харкові, але і в країні. Як відомо, вперше жінки
Росії отримали можливість придбати вищу медичну освіту в 1872 р, коли при
Миколаївському госпіталі Медико-хірургічної академії в Санкт-Петербурзі були
відкриті вищі медичні курси для жінок. Після закінчення їх жінки отримували
звання акушерки і обмежені права - дозвіл лікувати тільки жіночі та дитячі
хвороби і працювати акушерками. У 1882 р курси були закриті. Жінки, які
прагнули отримати медичну освіту, змушені були їхати за кордон і вчитися там.
У той період існувало правило, за яким особи, що мали іноземний диплом,
повинні були скласти іспити на право медичної практики в одному з російських
університетів. Це правило в рівній мірі стосувалося як жінок, так і чоловіків.
Через величезну потребу в лікарях в Російській імперії Міністерство
народної освіти почало вживати певні кроки до вирішення проблеми вищої
медичної освіти для жінок. У 1898 р. вийшло розпорядження міністра про
присвоєння права державної служби жінкам-лікарям. У наступному 1899 р. був
підготовлений проект про те, щоб зрівняти в правах жінок-лікарів в
Харківському медичному товаристві. Ініціаторами постановки цієї пропозиції
виступили приват-доцент Т.Є. Тимофєєв і доктор М.П. Ряснянський. У лютому
1906 р. була заслухана доповідь комісії, покликаної розібратися в цьому питанні.
Медичне товариство постановило розпочати відкриття медичної школи негайно.
Та ж комісія отримала доручення почати розробку організаційних питань.
На медичному факультеті Харківського університету відбувся прийом
жінок в 1905, 1906 і 1907 рр. Але реакція, що наступила після поразки революції,
знову поспішила закрити перед жінками недавно відкрилися двері університетів.
У червні 1908 р циркуляром Міністерства народної освіти прийом жінок до
університетів був припинений. Вольнослушательніці, які вже навчалися, подали
колективну заяву з проханням залишити їх в університеті до закінчення курсу
навчання. Рада університету активно підтримав клопотання жінок, вказавши,
зокрема, що вольнослушательніці вчаться краще, ніж студенти-чоловіки, і
прекрасно засвоюють всі предмети; такою була одностайна думка професорів
всіх факультетів. Дозвіл було, нарешті, отримано, і вольнослушательніці
закінчили університетський курс. Зростаючим в ті роки прагненням жіночої
молоді до отримання природничо - наукової і медичної освіти скористалася
енергійна і впливова пані Н. І. Невіандт, яка володіла чималими зв’язками в
Харківському навчальному окрузі. Вона в 1907 р. в заснованих нею Вищих
жіночих курсах організувала медичний факультет. Курси обслуговувалися
викладачами університету. Але для медичного факультету необхідно було
створити лабораторії та клініки, це вимагало великих коштів і було не під силу
приватному навчальному закладу. Проте курси проіснували більше двох років. З
початку 1910 р. курсистки і викладачі медичного факультету почали
хвилюватися в зв’язку з ненормальним становищем на курсах. Організація
клінік, які були необхідні для третього курсу, затягувалася, навчання стало
неповноцінним. Харківське медичне товариство гаряче підтримало жінок. 8
травня 1910 року відбулося його велелюдне засідання, яке привернуло увагу
медичної громадськості міста. Після всебічного енергійного обговорення
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пропозицію, внесену правлінням Харківського медичного товариства, було
прийнято одноголосно. Товариство висловило бажання створити вищі жіночі
медичні курси і негайно приступити до їх організації. Була обрана організаційна
комісія, до складу якої включені відомі прогресивні професори і громадські
діячі. Комісія розпочала роботу над складанням статуту і запропонувала назву
нової вищої школи – Жіночий медичний інститут. Незабаром був створений
організаційний комітет.
Правління розраховує негайно приступити до організаційної роботі і
просить Товариство в підтвердження резолюції 18 лютого 1906 р. прийняти ряд
постанов. Харківське медичне Товариство висловлює бажання організувати
вищі жіночі медичні курси. В організацію курсів Товариство вважає за необхідне
покласти принцип колегіального управління і автономії за умови, щоб курси самі
себе окупали платою за навчання, пожертвами, посібниками та ін., і лише у
випадку непередбачених дефіцитів Товариство гарантує їх покриття своїми
засобами.
Визнаючи скрутним обставити задовільно курси власними клініками,
Товариство вважає можливим відкриття курсів лише за умови надання міських і
земських лікарень для клінічного викладання.
Товариство доручає Правлінню вжити всі заходи, необхідні для організації
курсів, а саме:
а) увійти в переговори з міським управлінням, земством, з іншими
установами та особами, що можуть надати лікарні для клінічного викладання;
б) порушити клопотання про відкриття курсів перед підлеглими установами
і увійти в необхідні для справи переговори, також з пані Н.І. Невiандт.
в) відкрити збір пожертв на курси, звернувшись до міст, земств, приватних
осіб та ін.
г) доручити Правлінню виробити статут «Харківських Вищих Медичних
Курсів».
д) асигнувати в розпорядження Правління 1000 р. на витрати, пов’язані з
вищезгаданими клопотами.
Ось ще кілька цікавих фрагментів зі статуту:
13. Викладачами в Інституті можуть бути професори університетів і особи,
які мають право викладання в російських Університетах.
23. Все майно Інституту становить власність Харківського Медичного
Товариства, яке несе матеріальну відповідальність за змістом Інституту.
26. Навчальний курс Інституту триває п’ять років і поділяється на п’ять
річних курсів.
Коли статут був затверджений, Товариство почало підготовку навчальної
бази, складання кошторису, запрошення викладачів і т. д. Були орендовані третій
і четвертий поверхи Північного банку по вулиці Сумській, і, де планували
обладнати дві аудиторії і кілька навчальних лабораторій. На пост директора
Жіночого медичного інституту на засіданні медичного товариства було обрано
голову організаційного комітету В. Я. Данилевського.
Прийом заяв від бажаючих навчатися в Жіночому медичному інституті
йшов дуже активно: в середині вересня секретар організаційного комітету
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повідомив, що на перший курс подано 335 заяв, на другий – 204 і на третій – 275.
Медичне товариство приймало заяви про прийом на третій курс раніше
отримання дозволу на його відкриття, бажаючи, очевидно, впливати на
міністерство. Крім того, Товариство не могло не зважати на ту обставину, що
серед бажаючих вчитися на третьому курсі, було багато курсисток, що були
ініціаторами клопотання про створення інституту. В. Я. Данилевський знову
відправився в Петербург, щоб домогтися рішення про відкриття третього курсу.
Нарешті, 6 жовтня від нього прийшла телеграма, що міністерство дало таке
дозвіл. Повним ходом продовжували йти роботи з пристосуванню приміщень по
вулиці Сумській, 1 для аудиторій і лабораторій Жіночого медичного інституту
(планувалося закінчити їх до 15 вересня).
Е.П. Браунштейн, який зробив величезний внесок в створення інституту як
голова Харківського медичного товариства – організатора Жіночого медичного
інституту, вітав слухачок відчутими словами. На 1 листопада 1910 року було
призначено початок занять приватного Жіночого медичного інституту
Харківського медичного товариства, такою була повна назва нового навчального
закладу. У вкрай несприятливих умовах, при постійній протидії з боку
навчального округу, який тримав сторону Н.І. Невіандт, при прихованій або
відкритій протидії реакційно налаштованих професорів, медичне Товариство
менш ніж за 6 місяців зуміло завдяки самовідданій роботі організаційного
комітету, правління і службовців медичного товариства, провести колосальну
роботу, включаючи збір коштів, а також будівництво і пристосування будівель,
необхідних для відкриття відразу трьох курсів Жіночого медичного інституту з
числом слухачок на кожному курсі, вдвічі і втричі перевищує число студентів
медичного факультету Харківського університету. Створення Жіночого
медичного інституту, безсумнівно, одна з найблискучіших сторінок діяльності
Харківського медичного товариства.
ЛЮБОВ ТРОХИМІВНА МАЛА – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
ЛІКАР ТА НАУКОВЕЦЬ
Цвіріна І.А.
Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Розвиток української терапевтичної школи в другій половині XX століття
безпосередньо пов’язано з ім’ям академіка НАН України, Академії медичних
наук (АМН) України, Російської АМН, Героя України, засновника і першого
директора Національного інституту терапії НАМН України Любов Трохимівни
Малої.
Любов Трохимівна Мала народилася 13 січня 1919 р. в селі Копані
Оріхівського району Запорізької області в сім’ї Трохима Євдокимовича і
Катерини Григорівни.
Вирішивши присвятити себе медицині, з 1933–1938 рр. Л.Т. Мала навчалась
на лікувальному факультеті ХМІ. У ті роки в інституті читали лекції професори
Д.О. Альперн, І.Р. Брауде, І.Й. Файншмідт, В.М. Жаботинський, П.Л. Шупик і
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інші. В 19 років Любов Трохимівна отримала диплом лікаря закінчивши
лікувальний факультет 1-го Харківського медичного інституту. Свій трудовий
шлях розпочала лікарем амбулаторії у лікарні села Петровеньки
Краснолучанського району Ворошиловградської (сьогодні Луганської) області
(1938–1941).
В період Великої Вітчизняної війни знаходилася в рядах Радянської Армії.
У ці роки Л.Т. Мала — військовий лікар, заступник начальника сортувального
шпиталю, евако-шпиталів № 1602 і № 3416, заступник начальника лікувального
відділу Харківського військового округу. За військово-медичні заслуги була
нагороджена медалями «За бойові заслуги», «За участь в героїчній обороні
Кавказу», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні».
Вчителем і наставником Л.Т. Малої був учень академіка М.Д. Стражеска
професор Соломон Якович Штейнберг (1891-1968) – видатний терапевт з
широким діапазоном наукових інтересів (від питань патогенезу, діагностики і
лікування серцево-судинної та ендокринної патології до досліджень
функціональних показників серця, створення нових медичних приладів).
В 1950 р. Л.Т. Мала захистила кандидатську дисертацію на тему
«Туберкулінодіагностіка в клініці внутрішніх хвороб», в 1954 р. – докторську
дисертацію «Про зміни серцево-судинної системи при туберкульозі». За видатні
досягнення в області терапії та кардіології була нагороджена пам’ятним
«Золотим стетоскопом».
За монографії «Инфаркт миокарда» і «Сердечные гликозиды» Л.Т. Мала за
життя удостоєна іменних премій корифеїв вітчизняної медицини – С.П. Боткіна,
М.Д. Стражеска, С.І. Вавілова, П.І. Шатілова
Основними напрямами наукової діяльності академіка Л.Т. Малої після робіт
в області фтизіатрії стають терапія та кардіологія. Свою діяльність вона
присвятила вивченню особливостей серцево-судинної системи при
атеросклерозі, ішемічній хворобі серця, гіпертонічної хвороби, гострого
інфаркту міокарда, серцевої недостатності; дослідженням пресорних і
депресорних систем нейрогуморальної регуляції організму при захворюваннях
внутрішніх органів; фундаментальним дослідженням в кардіології,
гастроентерології, нефрології, пульмонології, клінічній фармакотерапії.
В 1968 році Л.Т. Малій присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки
і техніки України.
З лютого 1955 року Л.Т. Мала завідує кафедрою факультетськогоспітальної терапії педіатричного і санітарно-гігієнічного факультетів
Харківського державного медичного інституту (з лютого 1955 року і по вересень
1961 року кафедра факультетсько-госпітальної терапії, з вересня 1961 року –
кафедра госпітальної терапії і клінічної фармакології лікувального факультету) .
Протягом більш ніж 45 років кафедра госпітальної терапії Харківського
державного медичного університету під керівництвом Л.Т. Малою була з
кращих серед кафедр в Україні.
Академік Л.Т. Мала була не тільки відомим вченим, прекрасним
клініцистом, але й найбільшим організатором охорони здоров’я в Харківському
регіоні. Так, Л.Т. Мала перша в Україні у 70-і рр. ХХ століття впровадила в
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практику систему поетапного лікування хворих з інфарктом міокарда
(стаціонарний, санаторно-курортний і амбулаторно-поліклінічний етапи).
За ініціативою Л.Т. Малої в структуру кардіологічної допомоги населенню
м. Харкова були введені кардіологічні бригади швидкої допомоги, реабілітаційні
відділення в лікарнях, приміський кардіологічний санаторій.
У 1984 р. під керівництвом Л.Т. Малої вперше у Харківському регіоні в
умовах відділень реанімації хворим з інфарктом міокарда, стали проводити
системний тромболізис препаратом стрептазою. Смертність від інфарктом
міокарда в клініках нашого міста у ці роки була вдвічі менше ніж в цілому по
Україні.
Завдяки організаторському талантові та творчій енергії Любов Трохимівни
в 1981 р. у Харкові було відкрито філіал Київського наукового-дослідного
інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска, а в 1986р. з її ініціативи на базі філіалу
було створено єдиний в Україні науково-дослідний інститут терапії Міністерства
охорони здоров я України ,а з 1993р – Інститут терапії Академії медичних наук
України.
Л.Т.Мала була засновником і головним редактором «Українського
терапевтичного журналу», членом редакційних колегій і членом редакційних рад
12 наукових медичних літописів, що видавались в Україні і Росії.
Життєвий шлях академіка Л.Т. Малої, який внесений до багатьох
біографічних видань і енциклопедій, вражає навіть в стислому викладі: Лауреат
Державної премії СРСР (1980), премії ім. М.Д. Стражеска (1983, 1997), премії ім.
П.І. Шатілова (1981, 1983, 1987), премії ім. С.І. Вавілова (1989), академічної
премії з клінічної медицини АМН України (1995, 2000). Л.Т. Мала була
удостоєна орденів Трудового Червоного Прапора (1960), Богдана
Хмельницького III ступеня (1995), Ярослава Мудрого V ступеня (1998), ордена
Держави і Золотої медалі Польської академії медичних наук (1999); удостоєна
звання Героя Соціалістичної Праці і Золотої медалі «Серп і Молот» (1979); Героя
України із врученням Ордена Держави «Золота зірка» (1999).
Наукова і суспільна діяльність академіка Л.Т. Малої отримала світове
визнання. Так, Біографічний інститут США в 1996 р. удостоїв Л.Т. Малу
почесним званням «Людина року» і нагородив «Міжнародним культурним
дипломом шани» (1997). Міжнародний Європейський біографічний центр
(Кембридж, Великобританія) з 1998 р. включає її ім’я у видання «2000 видатних
учених XX століття».
Любов Трохимівна мала чутливе і добре серце. Загально відомі її
доброзичливість до людей, здатність до співчуття. Вона любила молодих учених
і лікарів, щиро ділилася з ними своїми знаннями та досвідом.
Померла Л.Т. Мала 14 квітня 2003 р. після важкої нетривалої хвороби на 85у році життя. Похована на алеї Героїв на 2-му кладовищі в м. Харкові, де в 2004
р. був встановлений бронзовий бюст великому терапевту.
Учні академіка Л.Т. Малой стали відомими ученими, організаторами і
керівниками медичної науки і практичної охорони здоров’я, директорами
наукових закладів, завідують кафедрами в Харківському, Запорізькому,
Сумському, Тернопільському, Ашхабадському, Ташкентському, Луганському,
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Алма-Атинському, Кишинівському і інших медичних інститутах. В числі
аспірантів і клінічних ординаторів кафедри, якою завідувала Л.Т. Мала, були
лікарі з Німеччини, Ірану, Палестини, Лаосу, Йемену, Лівану, Сірії, В’єтнаму,
Колумбії, Непалу, Йорданії і інших країн.
Як на мене, її славетне ім’я назавжди залишиться в історії вітчизняної науки
та медицини.
ТЕННЕР КАРЛ ІВАНОВИЧ – ОДИН ІЗ ТВОРЦІВ
ГЕОДЕЗИЧНОЇ НАУКИ
Шувалова С.І.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У 2005 р. список світової спадщини ЮНЕСКО поповнився ще одним
монументом. До переліку об’єктів особливої пам’яті та охорони внесли
Геодезичну дугу Струве як об’єкт культури унікальної цінності. Список
ЮНЕСКО на сьогодні нараховує понад 1000 пам’яток всесвітнього значення –
визнаних див світу, з яких єдине науково-технічне диво – це Дуга Струве, у свій
час відома як Російсько-скандинавська дуга меридіана.
В Україні станом на 2018 рік налічується вже сім видатних об’єктів, які
внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО: Київський Софійський собор,
Києво-Печерська лавра та Церква Спаса на Берестові (1990 р.), ансамбль
історичного центру Львова (1998 р.), геодезичні пункти дуги Струве (2005 р.),
букові праліси Карпат (2007 р.), резиденція митрополитів Буковини і
Далмації (2011 р.), дерев’яні церкви Карпат (2011 р.) та Херсонес Таврійський
(2013 р.).
Загальна цінність Геодезичної дуги Струве визнана на підставі трьох
критеріїв, що відображають ідею Всесвітньої спадщини:
- це винятковий приклад поширення людських цінностей, коли вчені і
монархи різних країн співпрацювали на благо наукового прогрессу; дослідження
Геодезичної дуги Струве вплинуло на важливий етап розвитку наук про Землю;
- це унікальний технологічний ансамбль, створений з використанням
спеціальної методики вимірювання, який зробив величезний вплив на прогрес
наук про Землю;
- геодезична дуга і її пункти є безпосереднім і очевидним доказом інтересу
людства до навколишнього світу, завдяки їй було доведено припущення
Ньютона про сплюснутість Землі з полюсів – радіус планети від полюса до
центру кулі виявився на 25 кілометрів коротший, ніж радіус від екватора.
Цікаво ще й те, що дуга Струве майже збігається з кордоном, що розділяє
Західну і Східну Європу.
Геодезична дуга Струве – це ланцюг, що з’єднує фрагменти тріангуляційних
мереж. Тріангуляція (лат. Triangulum – трикутник) – це специфічний метод, який
використовується в геодезичній науці для визначення положення пунктів на
земній поверхні, а потім для складання карт і топографічних планів.
Геодезична дуга Струве, довжиною близько 2820 км, простягається вздовж
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меридіана територіями 10 країн Європи (Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії,
Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, України, Молдови) від Північного Льодовитого
океану (пункт Фугленес) до Чорного моря (пункт Старо-Некрасівка) і
складається з 258 суміжних трикутників, які утворюють своєрідний ланцюг.
Вершини трикутників були закріплені на місцевості 265 геодезичними пунктами,
закладка яких відбувалася в період з 1816 до 1855 рр.
Значна частина пунктів, на яких півтора століття тому виконували найбільш
великомасштабне вимірювання Землі, збереглася, деякі відреставровані.
Офіційно під охорону взято 34 пункти. Загалом на території України було
розташовано 63 пункти дуги Струве, але третини із них вже немає – вони
забудовані, або просто знищені. Хоча дуга Струве є об’єктом всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, це не означає, що всі збережені об’єкти дуги є також
об’єктами спадщини.
На території України такими є лише 4 пункти – ті, що збережені найкраще три у Хмельницькій (Баранівка, Катеринівка, Фельштин) і один (СтароНекрасівка) – в Одеській областях.
Геодезична дуга названа на честь астронома Фрідріха Георга Вільгельма
(Василя Яковича) Струве (1793–1864 рр.), який створив методику вимірювання
меридіанної дуги. Цей учений, що жив на рубежі XVIII – XIX століть, майже 20
років обіймав посаду керівника астрономічної обсерваторії Тартуського
університету, був академіком Петербурзької Академії Наук, засновником і
директором Пулковської обсерваторії.
У 1822–1831 рр. за власною ініціативою професор Ф.Г.В. Струве
організував створення тріангуляційной мережі в Естонії і Латвії, але
найстарішим відрізком ланцюга трикутників був визначений в Віленської
губернії у 1816–1821 рр. Тут наукове дослідження проектував і вимірювальні
роботи організовував офіцер царської армії Карл Іванович Теннер. Результати
обох наукових досліджень були згодом об’єднані.
Слід зауважити, що точність робіт і розрахунків виявилася просто
вражаючою - сучасна супутникова перевірка технології, застосованої Струве
понад 150 років тому, дала мізерну розбіжність. Однак на той час це був не тільки
найбільш точний, але і найбільш грандіозний градусний вимір Землі : адже за
широтою покривався величезний відрізок – приблизно в 25 градусів, або 1/14
земного кола. Результати замірів ще протягом цілого століття, до появи
супутникових методів у геодезії в XX ст., використовувалися при розрахунках
параметрів еліпсоїда Землі.
Понад сорок років (1816-1855 рр.) велися роботи по створенню геодезичної
дуги під керівництвом відомого астронома і геодезиста тих часів – Ф.Г.В.Струве.
А безпосередньо польовими дослідженнями займався Карл Іванович Теннер військовий геодезист.
Теннер, Карл Іванович (1783–1860 рр.) – видатний військовий геодезист і
астроном, генерал від інфантерії, почесний член Петербурзької Академії наук.
Народився у Прибалтиці, під Нарвою, і до 12 років жив з батьками. Бідність
батьків була причиною того, що хлопчик користувався уроками лише уривками
від мандруючих вчителів і землемірів. Здібності хлопчика звернули на себе увагу
501

графа Мантейфеля, який взяв його до себе в будинок для спільного навчання зі
своїми дітьми. У 1800 р. Теннер виконав свою першу картографічну роботу склав карту на 10 аркушах до твору Г.А.Мантейфеля про Сибір і торгові зв’язки
Росії і держав Середньої Азії. Ця робота вимагала поїздки в Петербург, де
генерал-квартирмейстер П.К.Сухтелен, керуючий Депо карт, зарахував Теннера
на службу до колонновожатих. А в вересні 1802 р., коли йому було 19 років, він
був підвищений до підпоручика по квартирмейстерській частині при умові, що
протягом трьох років буде слухати курс астрономії у академіка Ф.І. Шуберта.
У січні 1805 р. Теннеру, який був обізнаний з азіатською частиною Росії по
роботі з Г.А. Мантейфелем, було доручено скласти маршрутну карту для
проходження у Китай російського посольства, очолюваного графом
Ю.А. Головкіним. З травня 1805 р. по січень 1807 р. Теннер бере участь у
науковій експедиції, що супроводжувала посольство у Китай, увійшовши до
групи, яка проводила астрономічні спостереження під керівництвом
Ф.І. Шуберта.
Після повернення з експедиції, Теннер проходив службу в діючій армії, де
незабаром отримав і бойове хрещення, будучи пораненим в битві при
Фридланде, під час переправи через річку Аллі. А в лютому 1808 р. був
переведений у Депо карт і повернувся до Санкт-Петербургу.
У 1809 р. Теннер з двома помічниками почав виконувати тригонометричні
зйомки території навколо Фінської затоки від Санкт-Петербурга до Ревеля, але
війна з Наполеоном перервала ці роботи.
Під час Вітчизняної війни 1812 р. Теннер перебував у діючій армії. За
мужність і хоробрість у битві при Малому Ярославці він був відзначений
орденами і отримав звання підполковника, а за участь в бойових діях у 1813-1814
рр. - звання полковника. У 1816 р. Теннера призначили начальником
тригонометричної зйомки Віленської губернії. Саме в цей час він склав першу в
Росії інструкцію по тріангуляції.
Приступаючи до знімальних робіт по Віленській губернії, Теннер звернувся
до начальника Головного штабу та керуючого квартирмейстерської частини
генерал-ад’ютанту П.М. Волконському з проханням дозволити одночасно з
практичною діяльністю проводити наукову роботу по визначенню довжини дуги
меридіана.
Отримавши дозвіл, Теннер не тільки керував, а й особисто брав участь в
тригонометричній зйомці Віленської, Гродненської, Курляндської, Мінської,
Подільської та Волинської губерній і паралельно виконував базисні, кутові і
астрономічні вимірювання майбутньої південної частини РосійськоСкандинавської дуги меридіана. Саме в цей час професор Дерптського
університету В.Я.Струве робив астрономічні і тригонометричні роботи, які він
вів на північ від Ліфляндії до Норвегії.
Так сталося, що північна точка дуги Теннера опинилася всього за 30
кілометрів від південної точки дуги Струве. Дуги з’єднали і таким чином
утворилася виміряна дуга довжиною 8°2’. Але на цьому не зупинилися:
вимірювання були продовжені на північ через Фінляндію, Швецію, Норвегію до
Льодовитого океану, а Теннер поступово рухався на південь до Дунаю.
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Роботи Теннера і Струве по вимірюванню величезної дуги меридіана від
Дунаю до берегів Льодовитого океану були закінчені в 1855 р. («Дуга меридіана
в 25°20’ між Дунаєм і Льодовитим морем, виміряна з 1816 по 1855 рік ...» (2 т.,
1856– 1857)).
Особиста участь Теннера в організації та проведенні градусного
вимірювання південної частини дуги меридіана і внесок в геодезичну науку були
високо оцінені – 22 січня 1832 р. він був обраний почесним членом
Петербурзької Академії наук.
Під час проведення тригонометричних зйомок Теннер отримав наказ (1819
р.) приступити до топографічних робіт Віленської губернії, для чого були
призначені 15 офіцерів квартирмейстерської частини і 10 артилеристів, з яких
тільки 5 чоловік знали інструментальну зйомку і креслення гір, тому увесь рік
Теннер був змушений витратити час на навчальну зйомку. Тому Теннер
звернувся до князя Волконського з клопотанням, щоб призначили до нього 15
вихованців військово- сирітських відділень. Досвід вийшов вдалий, і протягом
трьох років 70 вихованців пройшли школу зйомки під керівництвом Теннера;
багато з них проявили здібності до справи і дали Теннеру можливість закінчити
велику роботу по топозйомці і представити статистичний опис Віленської
губернії. За успішне виконання цього доручення Теннер був підвищений до
генерал-майора і нагороджений столовими грошима по 4000 рублів на рік.
Майже одночасно зі зйомкою Віленської губернії Теннер приступив до
тріангуляції в Курляндії. Через два роки, закінчивши тригонометричну зйомку
Курляндії, Теннер почав поширювати тріангуляцію по Гродненській і Мінській
губерніях, з 1836 до 1840 рр. виконана була тріангуляція Подільської та
Волинської губернії, а з 1840 до 1846 рр. - Київської губернії. Теннер поступово
рухався на південь. Далі шлях проліг через Бессарабську губернію до Ізмаїла на
Дунаї.
Науковці пишуть про такий цікавий факт, що після завершення волинських
і подільських вимірів, Теннер виявив, що рівень Чорного моря на 1,3 метра
нижчий рівня Балтійського. Зараз ця величина становить 0,4 метра.
Докладні звіти про роботи Теннера були надруковані в «Записках Військово
- топографічного депо».
Теннер вперше ввів поділ тріангуляції на класи; сконструював один з типів
базисного приладу, яким у 1838 р. був виміряний один із базисів в СтароКостянтинівську у Волинській губернії.
Теннер вважається одним із основоположників точних топографічних
зйомок на триангуляційній основі.
За свою багаторічну службу окрім орденів (золота шпага з написом «За
хоробрість» в 1812 р., Георгія 4-го ступеня в 1813 р., Володимира 2-го ступеня в
1826 р., Анни 1-го ступеня в 1831 р., Білого орла в 1846 р., Св. Олександра
Невського в 1851 р., відзнаку бездоганної служби за 45 років в 1851 р., а також
за 50 років в 1858 р.) Теннер отримував неодноразово грошові нагороди,
одноразові допомоги, подарунки та оренди.
З 1810 р. був членом масонських лож у Вільно і Митаве, з 1832 р. був
обраний почесним членом Петербурзької Академії наук. У 1835 р. отримав
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звання генерал-лейтенанта, а через декілька років був призначений начальником
тріангуляції Царства Польського. У 1856 р. став генералом від інфантерії. У
1858 році отримав місце сенатора у Варшаві.
Карл Іванович Теннер мав сім’ю – дружину і трьох синів. У віці 76 років
помер у Варшаві та похований на євангелічно-аугсбургському кладовищі.
Життя і діяльність Теннера Карла Івановича підтверджує, що він дійсно є
один із творців геодезичної науки. Своїми винаходами та точними вимірами він
збагатив такі науки, як астрономія, топографія, геодезія. А прекрасна теоретична
підготовка і значний досвід в геодезичних роботах забезпечували у доручених
йому справах повний успіх.
Вимірювання дуги меридіана (Дуга Струве) – справа всього його життя –
має загальну цінність настільки виняткову, що виходить за межі національних
кордонів і актуальна не тільки для справжніх, а й для майбутніх поколінь.
З ІСТОРІЇ ОСВОЄННЯ КУЛЬТУРИ МАЙОРАНУ
Щиголь Г.С.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Майоран (Majorana Moench) – рід ефірноолійних трав родини Lamiaceae.
Найпоширеніші види роду майоран садовий (M. hortensis Moench), майоран
Мару (Majorana maru L.), майоран шипр (Majorana onites L.), майоран духмяний
(Majorana orega Vog.) – багаторічні трав’янисті рослини, густо вкриті сріблястосірими волосками. Назва «майоран» у перекладі з арабської «marjamie» означає
«незрівнянний». Майоран теплолюбний та посухостійкий. Свіже листя та
квіткові бруньки містять ефірну олію, запах якої нагадує аромат перцю, м’яти та
кардамону разом узятих. З давніх давен майоран був відомий як лікарський засіб
та прянощі. Його використовували для лікування нервових захворювань, як
тонізуючий, протикатаральний та антисептичний засіб.
Вивчення цієї культури було ініційовано Радою Міністрів УРСР ще в
довоєнний час [1], коли майоран вирощували на кількох сотнях гектарів на півдні
України, Північному Кавказі, в Середній Азії і частково в Литві, а його сировина
була предметом експорту. Після Другої світової війни посіви майорану не було
відновлено. Одним з учених, який зацікавився цією рослиною, був знаний
селекціонер Д.Ф. Лихвар (1902–1986). У 1945–1953 рр. учений працював на
посаді завідувача відділу біології рослин (згодом – нових сільськогосподарських
рослин) Ботанічного саду АН УРСР, де розпочав дослідження з акліматизації
нових сільськогосподарських культур. Варто зауважити, що Д.Ф. Лихвар
займався завезенням вихідного посадкового матеріалу з окупаційної зони
Німеччини після Другої світової війни та створенням колекцій рослин у
Ботанічному саду. У вересні 1946 р. учений відвідав у Пробстгайде дослідне поле
лікарських рослин Лейпцігського університету, очолюване професором
Хагером, де випробовувалися сорти лікарських рослин з усієї Німеччини. За
рекомендацією Хагера вчений відвідав фірму Дрозгін, де ним було придбано
насіння найкращих сортів пряно-смакових рослин: майорану, пастернаку,
петрушки, кропу, фенхелю, душиці й інших [2]. З 1946 р. у відділі нових
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сільськогосподарських рослин Ботанічного саду АН УРСР розпочато
дослідження з теми «Інтродукція продовольчих і технічних культур в умовах
Києва», зокрема освоєння культури майорану, а також черсака, каучуконосної
гвайюли, олійного молочаю, а також нових волокнистих рослин.
Д.Ф. Лихвар відмітив, що з великої колекції пряних рослин, вирощених у
Ботанічному саду АН УРСР, особливою увагою користується майоран (Majorana
hortensis Moench.) – цінна пряна рослина для консервної, ковбасної і лікерогорілчаної промисловостей [3]. Учений виклав своє бачення питання про райони
можливої культури майорану та агротехніки вирощування. Зокрема, за
результатами досліджень Д.Ф. Лихваря, пізній посів у парниках давав сировину
нижчої якості (внаслідок пізнього дозрівання майоран погано просушується на
повітрі). Насіння його, на думку дослідника, слід висівати в остигаючі парники,
у свіжий ґрунт, оскільки в старій парниковій землі розсада майорану досить
часто хворіє і гине. У дослідах у Ботанічному саду і в колгоспах застосовували
порівняно розріджене висівання цієї культури: 1-2 г насіння на парникову раму,
залежно від посівних якостей насіння. Для рівномірного висіву змішували
насіння майорану з чистим піском у співвідношенні: одна частина насіння і
десять частин піску. За даними учених Ботанічного саду, насіння майорану
зберігає схожість протягом чотирьох років, на відміну від даних інших
дослідників (за В.В. Пашкевичем – лише два роки). Д.Ф. Лихвар довів, що за
умови ретельного догляду за рослинами в період вегетації і регулярного
удобрювання майоран дає задовільні врожаї не лише на багатому гумусом,
свіжому ґрунті в умовах південного розташування посівів, а й на піщаних,
глинистих, заплавних ґрунтах. Висаджування розсади у відкритий ґрунт
дослідник рекомендував тоді, коли вона досягне висоти 6–8 см і матиме не
менше трьох пар справжніх листків, при цьому поливати розсаду слід двічі – до
та після висаджування. Крім того, він пропонував збільшити площі живлення
рослин майорану до 50×20 см, що забезпечує 100 тис. продуктивних рослин на 1
га. Учений наголошував, що строки збирання майорану для отримання пряної
сировини слід детальніше вивчити, оскільки експериментальне збирання на
пізніх строках давало такі самі результати, як і при промисловому, коли культуру
збирали під час масового цвітіння, задовго до дозрівання на насіння [4].
Ефірна олія – головний продукт, що визначає господарську цінність
майорану, міститься в рослині від частки до кількох відсотків у перерахунку на
суху речовину. Одержують ефірну олію шляхом перегону з водою із листків,
суцвіть і стебла майорану, а також із полови, отриманої при обмолочуванні
насіння. Крім того, групі вчених, очолюваної Д.Ф. Лихварем, вдалося з’ясувати,
що вміст ефірної олії в полові досягає 0,8 % (за даними Української зональної
дослідної станції лікарських і ефіро-олійних рослин (нині Дослідна станція
лікарських рослин) – 0,6 %) [4].
Учений зазначав, що успішне культивування майорану в Україні
наражалося на великі труднощі, насамперед тому, що його насіння пізно
дозріває, а іноді рослини й зовсім не дають насіння. Для подолання цієї
перешкоди в Ботанічному саду АН УРСР спробували отримати ранньостиглі
форми майорану висіваючи його насіння власних репродукцій. Виявилося, що
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продуктивність рослин майорану, вирощених із насіння дворазової місцевої
репродукції, була набагато вищою, ніж рослин, вирощених з оригінального
(місцеве походження) насіння. Крім того, насіння місцевої дворазової
репродукції давало більш ранній урожай. Для отримання більш ранньостиглих
форм майорану застосовували й інший спосіб – гібридизацію майорану з
материнкою в умовах вільного запилення. Згодом, в результаті багаторазових
відборів і взаємного перезапилення майорановидних форм материнки з
ранньостиглими формами майорану, отриманими в результаті пересівань, було
виведено гібридний сорт майорану, що добре дозрівав на насіння в умовах Києва.
Гібридний майоран мав кулясту форму куща, ароматичні суцвіття і листя, високу
врожайність. Д.Ф. Лихвар дійшов висновку, що сорт майорану Гібридний є
майже такою самою ранньостиглою рослиною, як і форми, одержувані в
результаті пересівів. У потомстві гібридів з’являються і більш ранньостиглі
форми, але вони як малопродуктивні підлягають відбракуванню. Середня
врожайність насіння майорану від пересівань в 1949 р в середньому становила
0,66 г на рослину, а гібридні форми дали від 1,07 до 1,31 г насіння на рослину. У
наступні роки в дослідах Ботанічного саду урожай насіння гібридного майорану
становив у середньому на одну рослину: 1950 р. – 0,9–3,26 г, 1951 р. – 1,26–1,73
г і 1952 р. – 1,07–1,35 г. Учений наголошував, що за якістю товарної маси
гібридний не відрізняється від звичайного майорану. У 1950 р. сировину
гібридного майорану, вирощеного в колгоспах Ніжинського району
Чернігівської області, було випробувано на Ніжинському засолювальному заводі
і Московському м’ясокомбінаті. В обох випадках одержано хороші відгуки про
якість сировини [4]. До 1953 р. сорт був розмножений у такій кількості, що
передбачалася можливість забезпечувати насінням майорану потреби
Міністерства харчової промисловості СРСР (у 1953 р. вирощували еліту на
площі 100 м2) [3]. У 1953 р. розпочато впровадження гібридного майорану у
виробництво. За вказівкою Міністерства харчової промисловості, елітне насіння
майорану було передано Херсонському елітному господарству Головконсерву
для розмноження, а сортове насіння в кількості близько 2 кг – репродуцентам
Головконсерву: Московській дослідно-селекційній станції і Мічурінському
комбінату [4]. Основні результати досліджень з майораном Д.Ф. Лихвар виклав
у роботі «Возделывание майорана в Ботаническом саду Академии наук УССР».
Джерела та література
1. Агрономічна хроніка. Професор Лихвар Данило Федорович (1902–1986) : бібліогр.
покажч. наук. пр. / уклад. В. А. Вергунов, А. С. Щиголь ; наук. ред. В. А. Вергунов, УААН,
ЦНСГБ. Київ, 2002. С. 56–217.
2. Черевченко Т. М., Чувікіна Н. В. Роль Данила Федоровича Лихваря у становленні
Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (до 100-річчя від дня
народження). Інтродукція рослин. 2003. № 1–2. С. 166–172.
3. Рахметов Д. Б., Мороз П. А. Вклад професора Д. Ф. Лихваря у створення колекцій
рослин та розгортання наукової діяльності Центрального республіканського Ботанічного саду
АН УРСР. Інтродукція рослин. 2003. № 1–2. С. 173–180.
4. Лыхварь Д. Ф., Самчевская Н. С. Возделывание майорана в Ботаническом саду
Академии наук УССР. Акклиматизация растений : труды Ботанического сада. Киев, 1955.
Т. 3. С. 82–89.
506

СЕКЦІЯ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ОСВІТИ
В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Бабушко С.В., Федьорко О.М., Ільченко В.Д.
ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС
(с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області)
За останні 27 років Незалежності України відбулися тяжкі істотні зміни у
вітчизняній аграрній галузевій освіті. Пов’язано це, перш за все, з руйнуванням
механізмів регулювання планової економіки у 90-х рр. Спадщина галузевої
підготовки, яка була досить ефективна на етапі індустріалізації в СРСР, в умовах
розвитку сучасної держави не працює. Разом з тим галузеве аграрну освіту як
елемент всієї системи продовжує розвиватися самостійно і не завжди ефективно.
Одним з видів галузевої освіти є аграрне, яке спрямоване на набуття
студентами в процесі навчання знань, умінь, навичок і формування
компетентностей, що дозволяють вести професійну діяльність на виробництвах,
переробки та реалізації агропродовольчих товарів, а також з розвитку сільських
територій.
Аграрна освіта включає профорієнтаційне навчання, професійно-технічну,
вищу та наукову освіту. Фундаментом системи аграрної освіти є
сільськогосподарські заклади вищої освіти.
Еволюція розвитку університетів різних країн показує, що вони мали свою
спеціалізацію, обумовлену їх походженням та історією. Так, наприклад,
італійські університети, як правило, спеціалізувалися в області римського права,
в той час як іспанські - на вивченні медицини, розвиваючи знання, отримані від
арабських лікарів. У ХХ ст. з’явилися спеціалізовані сільськогосподарські
університети та університети харчової промисловості. У підсумку в 1930-і рр. в
Європі налічувалося близько 200 університетів і до 300 інститутів, які давали
вищу освіту у військовій, політехнічної, комерційної, медичної, ветеринарної,
сільськогосподарської, педагогічної, політичної і музичної областях.
Галузеву освіту в дореформений період базувалося на тому, що разом з
глибокими теоретичними знаннями студенти з перших рук отримували відомості
про самих передових напрямах розвитку галузі, що і формувало то саме «якість
освіти».
У загальній системі сучасної вищої освіти, включаючи державні і
недержавні заклади вищої освіти, значну частку (25%) займають галузеві
університети, а серед державних закладів вищої освіти майже кожен другий галузевої.
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Значне місце в галузевому освіті займає аграрне. Дослідження, пов’язані з
розвитком аграрної освіти та кадровим забезпеченням сільського господарства,
описані в роботах вітчизняних вчених. Можна відзначити, що аграрна освіта має
певними особливостями, що відрізняють його від системи підготовки
працівників вищої кваліфікації в інших областях.
Особливістю більшості аграрних вузів є відповідність історично
сформованій спеціалізації регіону базування. За 100-річну історію розвитку
аграрних ЗВО вдалося сформувати підготовку кадрів по всій системі
агропромислового комплексу (виробництво - переробка - торгівля аграрною
продукцією), вибудувати освітню і наукову діяльність з урахуванням
природного, соціально-економічної і технологічної специфіки галузі. Аграрні
заклади освіти мають прямий зв’язок з підприємствами агропромислового
комплексу багато в чому завдяки своїм випускникам. Це ключова відмінність
аграрних закладів освіти від не аграрних.
Сильними сторонами аграрних закладів освіти в контексті науковоінноваційної діяльності є:
- близькість до споживача - аграрні заклади освіти є у всіх основних
агровиробничих регіонах України, галузева політика реалізується Мін АПК
України в безпосередній взаємодії з науково-освітнім середовищем, що
підвищує керованість процесу формування і безперервного поліпшення
кадрового потенціалу агропромислового комплексу та сільських територій
України;
- в умовах зростаючої потреби в імпортозаміщення на аграрні заклади
освіти, які є в чому фундаментальними інститутами пре-утворень для малих міст
і сільських поселень, покладена значна роль регіональних центрів та підтримки
сталого розвитку сільських територій;
- отриманий досвід формування і розвитку інноваційних освітньо-наукововиробничих структур: аграрних технологічних парків, науково-освітньовиробничих кластерів, демонстраційних майданчиків нової техніки і технологій,
ресурсних центрів, - може бути ефективно використаний при реалізації програми
модернізації інфраструктури аграрних освітніх організацій системи аграрної
освіти.
Дослідження показало, що сучасне аграрну освіту стикається з низкою
проблем і обмежень, які чинять негативний вплив на розвиток аграрних закладів
освіти і вимагають рішення:
- низька якість прийому абітурієнтів;
- низький рівень фінансування діяльності аграрних закладів освіти;
- роз’єднаність системи вищої та професійно-технічної аграрної освіти;
- слабкі інтеграційні зв’язки з науково-дослідними інститутами і
підприємствами галузі;
- недостатній рівень розвитку науково-дослідної роботи;
- неефективне використання земельних ресурсів, закріплених за аграрними
закладами освіти;
- слабка матеріально-технічна база для практичної підготовки студентів.
Соціально-економічна ситуація на селі залишається напруженою, темпи
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скорочення чисельності сільського населення знижуються. Це відбувається
головним чином за рахунок міграційного відтоку сільського населення за кордон
України.
Виходячи з цього, кожен зацікавлений мешканець України працездатного
віку повинен мати можливість отримати спеціальні знання, навички, вміння та
практичний досвід для ефективного ведення сільськогосподарського
виробництва, що вимагає випереджаючого розвитку системи аграрної освіти.
Сучасні підходи в сільському господарстві вимагають модернізації аграрної
освіти. Воно повинно стати головним фактором довгострокового економічного
зростання і технологічного оновлення агропромислового комплексу, ключовим
фактором соціальної стійкості сільських територій, можливим об’єктом
глобальної конкуренції в галузі.
Аграрна освіта має свої особливості, пов’язані з організацією навчання і
розвитком науково-дослідницької роботи, виробничої інфраструктури та ін. В
даний час потенціал аграрного освіти не капіталізований, випускник аграрного
вузу не володіє повною мірою компетенціями сучасного працівника
агропромислового комплексу.
З огляду на різну ступінь розвитку аграрних вузів, ресурсний потенціал,
історичні умови і регіональні особливості, а також сучасні виклики, які стоять
перед аграрною освітою і галузі АПК в цілому, доцільно виділити лідируючі
аграрні університети, в яких пріоритетним вектором розвитку може бути
обраний кластерний тип. Це дозволить здійснити якісну підготовку кадрів,
сконцентрувати зусилля на проривних напрямках аграрної науки, мобілізувати
наявні ресурси, підвищити ефективність виділяється державної підтримки,
комерціалізувати знання, стати драйвером інноваційного розвитку регіонального
агропромислового комплексу.
Джерела та література
1. Аграрні проблеми у працях українських істориків / Колектив авторів Мигрин Г.П.,
Беренштейн Л.Ю., Коломієць С.С. та ін.. К., 1994.
2. Актуальні проблеми розвитку агропромислового комплексу України / Мигрин Г.П. та
ін. Київ – Вінниця. 1995.
3. Каденюк О.С. Аграрна реформа в Україні: науковий аспект. Київ – Кам’янецьПодільський, 1996. 60 с.
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РОЛЬ НАУКИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Бабушко С.В., Шеремет С.А., Лисак В.А.
ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС
(с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області)
В умовах гострої кризової ситуації, що склалася в агропромисловому
комплексі в 90-ті рр. і переходу до ринкової економіки винятково велике
значення мала розробка заходів, реалізація яких дозволила б спочатку
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стабілізувати, а потім забезпечити розвиток цієї життєво важливої для
суспільства сфери виробництва.
Вирішення цих складних завдань повинно здійснюватися на основі
широкого залучення наукового та науково-педагогічного потенціалу, створеного
в
аграрній
сфері,
використання
новітніх
досягнень
науки
у виробництві.
Кризова ситуація в аграрному секторі в значній мірі зумовила низьку
затребуваність науково-технічних досягнень у виробництві, знизила вплив
науково-технічного прогресу на його розвиток. Бюджетне фінансування
наукових установ на вкрай низькому рівні призвело до різкого скорочення
чисельності науковців та науково-педагогічних працівників, ослаблення
матеріально-технічної
бази
науково-дослідних
установ,
досвідчених
господарств, згортання досліджень з цілого ряду найважливіших наукових
напрямків в АПК.
Аграрна наука – це специфічна галузева наука, яка являє собою сукупність
систематизованих знань, що виробляються науковими колективами і
використовуваних
товаровиробниками
для
ефективного
ведення
агропромислового виробництва та розвитку науково-технічного прогресу в даній
галузі.
Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить про те, що наука,
наукомісткі технології, активна інноваційна діяльність є вихідною рушійною
силою
всього
господарського
життя,
і
переважний
приріст
сільськогосподарського виробництва забезпечується за рахунок реалізації
науково-технічних досягнень.
Специфіка і об’єктивні труднощі в науковому забезпеченні АПК України
пов’язані з надзвичайною різноманітністю і складністю сільській демографічної
ситуації в країні, грунтово-кліматичних умов в основних землеробських зонах, а
також значними деформаціями в розміщенні продуктивних сил,
сільськогосподарських культур, необгрунтованої оранкою сінокосів і пасовищ,
різким скороченням державної підтримки АПК.
Наукове забезпечення стабілізації і розвитку АПК в ринкових умовах – це
вироблення і реалізація пріоритетних напрямків досліджень і підвищення ролі
науки, збереження і розвиток науково-технічного потенціалу країни,
переорієнтація агропромислового виробництва на інноваційний, наукомісткий
шлях.
Роль науки в нинішніх кризових умовах полягає у виявленні та вироблення
заходів щодо усунення негативних тенденцій у функціонуванні галузі,
вироблення державної стратегії розвитку агропромислового комплексу та
заходів щодо активізації аграрної політики держави, отриманні результатів
наукових досліджень відповідно до потреб виробництва, інноваційної діяльності
на основі науково технічних досягнень. Наука є найважливішим ресурсом
національної і продовольчої безпеки, фактором впливу на технологічний рівень
розвитку агропромислового виробництва.
Зміни, що відбулися в останні роки зміни законодавчої бази і нормативних
документів, що стосуються розвитку науки, помітні позитивні зміни державної
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політики і регулювання аграрного сектора на державному і регіональному рівні,
визначення агропромислового комплексу як пріоритетної галузі економіки
країни і пріоритетного національного проекту «Розвиток АПК в Україні»,
позитивні зміни в економіці виробничого сектора агропромислового комплексу
вимагають необхідності зміни підходів до системи вдосконалення наукового
забезпечення АПК країни.
Особливою проблемою формування потенціалу аграрної науки і раніше є
підготовка кадрів, створення і розвиток нових наукових шкіл і баз.
Одним з основних напрямів підготовки кадрів слід віднести інтеграцію
науки і освіти як найважливішого чинника збереження та розвитку наукового
потенціалу, використання спільної науково-експериментальної бази в
освітньому процесі та проведення наукових досліджень як в установах закладах
вищої освіти, так і інститутах.
До теперішнього часу інноваційна діяльність аграрної науки побудована на
безперервному зв’язку лабораторій, відділів та інших структур науководослідних інститутів і дослідних станцій з дослідно-виробничими структурами,
де закінчені науково-технічні розробки проходять виробничу перевірку.
До вирішальних умов перспективного розвитку АПК відносяться:
- підвищення рівня підготовки наукових кадрів і фахівців,
- вдосконалення системи організації наукової діяльності колективів;
- створення належних умов для інтелектуального праці;
- розробка прогнозів розвитку науково-технічного прогресу.
Важливе увага повинна бути приділена і підвищенню кваліфікації фахівців,
наукових і педагогічних кадрів з використанням системи міжнародного
співробітництва і міжнародних корпорацій.
Нагальним завданням є підвищення рівня оплати праці працівників аграрної
науки і освіти, соціальної захищеності, пенсійного забезпечення та престижності
їх діяльності, стимулювання. Вирішення нагальних проблем розвитку АПК
України багато в чому визначає вирішення проблеми продовольчої безпеки.
Оцінка стану продовольчої безпеки населення в цілому визначається:
- фізичної доступністю продовольства;
- економічною доступністю продовольства;
- безпечне продовольства для споживачів.
Кожен з цих пунктів вимагає у своїй реалізації наукового підходу і
сучасного ведення сільського господарства.
Підсумовуючи сказане можна зробити висновок, що тільки формування і
реалізація
ефективної
систему
наукового
забезпечення
розвитку
агропромислового виробництва України сприятиме подальшому зміцненню
АПК, досягнення продовольчої безпеки країни в нових умовах господарювання.
Джерела та література
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ФОРМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Баценко Л.М.1, Галенін Р.В.2, Цупко Ю.В.1
1
Сумський національний аграрний університет (м. Суми)
2
Сумський державний університет (м. Суми)
Вдосконалення управління багато в чому пов’язано з впровадженням
прогресивних форм управління, які передбачають наступне :
 орієнтацію виробництва на задоволення суспільних потреб, на пріоритет
споживача в його взаєминах з виробником, на ефективну взаємодію з зовнішнім
середовищем;
 підвищення зацікавленості трудового колективу в підвищенні якості
продукції, зниження витрат на її виробництво, впровадження досягнень науковотехнічного прогресу;
 створення умов для прояву ініціативи і активності працівників у вирішенні
виробничих питань;
 вміння підприємства адаптуватися до мінливого зовнішнього середовища.
На рівні підприємства виділяються два основних шляхи вдосконалення
господарського механізму управління.
Перший шлях – організаційно-економічний.
Другий шлях – автоматизація управління.
Для ефективного функціонування підприємства необхідні внутрішня
гармонія і хороша адаптація до зовнішнього середовища.
Вельми важливо, щоб кожен працівник чітко знав свої обов’язки і прагнув
виконати їх повністю і вчасно. Однак надмірне старанне прагнення і
скрупульозне виконання тих чи інших працівником службово-посадових
приписів створює йому репутацію формаліста. Про таких кажуть: «З ним
неможливо домовитися», «З ним важко працювати». І сам працівник теж
відчуває психічну напруженість і подив: мовляв, намагаюся, а мною
незадоволені.
Така суперечливість виникає тому, що будь-яке підприємство не може
успішно функціонувати, а тим більш інтенсивно розвиватися, якщо дії кожного
жорстко регламентовані і контролюються. Управління зводиться до підтримки
об’єкту в стані рухомої рівноваги. А жорстке регламентування та жорстке
виконання обмежує рухливість взагалі. Тому кожне підприємство повинно
допускати суміщення дисципліни з відносною свободою поведінки і ініціативою,
підпорядкування - з відносною незалежністю.
Для вдосконалення управління підприємства, з точки зору кадрового складу
слід :
 Виховувати гідний кадровий резерв. Для цього варто використовувати
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знання і досвід майстрів, які йдуть на пенсію.
 Залучати до співпраці фахівців з досвідом роботи на зарубіжних
підприємствах. Наприклад, в Китаї намагаються запрошувати на заводи
менеджерів зі Сполучених штатів, зберігаючи при цьому для них американський
рівень заробітної плати, який значно вище місцевого.
 Зобов’язувати керівників навчатися новими спеціальностями.
 Вводити практику виходу на роботу управлінців один раз на місяць в
якості рядового виробничого співробітника. Такий підхід допоможе виявляти і
усувати проблеми.
 Ліквідувати жорстке регламентування та жорстке виконання робіт.
 Створювати умови для прояву ініціативи і активності працівників.
Стабільність підприємства з точки зору економічних чинників, здатність
виживати і вдосконалювати процес управління підприємством безпосередньо
залежать від адаптації до факторів зовнішнього середовища. В умовах
постійного прагнення підтримати певну відповідність підприємства таким
зовнішнім факторам і полягає сам принцип адаптивного управління.
Основні вектори такого підходу до управління підприємством:
 динамічне освоєння нової продукції;
 використання сучасної техніки і технологій;
 застосування прогресивних форм організації праці, виробництва і
управління;
 безперервне вдосконалення кадрового потенціалу і самого процесу
управління його складом.
Розробка певної управлінської моделі та подальше вдосконалення
структури управління підприємством – основні елементи якісного управління
підприємством.
Систему управління підприємством характеризує наявність поставлених
цілей, які постійно змінюються в часі. Даний факт обумовлює необхідність в
гнучкості і адаптивності, яка неминуче виникає при проектуванні структури
управління підприємством. Система управління підприємством формується на
основі складу, змісту і трудомісткості виконання загальних і спеціальних
функцій управління. Основні завдання організаційного проектування полягають
у: визначенні якісного та кількісного складу елементів системи управління;
виборі конфігурації елементів системи в просторі; проектуванні загальної
структури в системі управління; Розробляючи процеси, що регламентують
діяльність системи управління; визначенні інформаційних взаємозв’язків між
елементами системи; проектуванні технології управлінських процесів.
Вдосконалення управління ресурсами підприємства, з точки зору кадрового
складу, і моделювання управлінської структури в цілому засновано на
вибудовуванні певної ланцюжка, яка відображає послідовність виконання
завдань з формування кадрово-ресурсного потенціалу на підприємстві.
Вдосконалювати управління підприємством слід на основі врахування
стратегічних завдань, які визначаються підприємством для ведення ефективного
управління та вдосконалення управління в цілому.
Ефективне вдосконалення управління підприємством можливо тільки при
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активній участі всього колективу в даному процесі. Для цього потрібно
своєчасно інформувати персонал і пропагувати доцільність внесених змін.
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ІЗ ЗБАЛАНСОВАНИМ
УМІСТОМ ТРИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ
Бунчак О.М.
Подільський державний аграрно-технічний університет
(м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області)
Однією з численних екологічних проблем сучасної цивілізації є утилізація
відходів виробництва і споживання в тому числі відходів шкіряного виробництва
і осаду очисних споруд. Неутилізовані відходи шкіряного виробництва і осад
очисних споруд дуже негативно впливають на навколишнє середовище:
забруднюють повітря, поверхневі і підземні води, виводять із
народногосподарського обігу значні земельні ресурси [1].
Застосовані на сьогодні способи утилізації їх – поховання, складування,
спалювання, компостування та інші – малоефективні, а тому пошук нових
технологій їх утилізації вкрай актуальний.
Аналіз результатів дослідження відомих способів перероблення органічних
відходів (аналоги відходів шкіряного виробництва) дає підстави зробити
висновок, що одним із найкращих методів перероблення відходів органічної
сировини є біологічний метод аеробної ферментації органічних відходів
тваринницьких ферм і птахофабрик, який набув поширення у США і Росії, у
Західній Європі [2].
Однак досліджень та досвіду перероблення органічних відходів шкіряного
виробництва і осаду очисних споруд за цією технологією ще недостатньо.
Тому перед нами постало завдання розробити технологію перероблення
органічних відходів шкіряного виробництва шляхом створення умов для
оптимального перебігу мікробіологічних процесів під час безперервного
компостування (створення і дотримання оптимальних параметрів температури,
вологості на етапах виробництва добрива).
Нами розроблено типовий проект промислового біоферментаційного блока
потужністю 1000 тонн на рік із системою автоматизованого управління та
контролю за технологічним процесом біоферментації. Створено також власну
експериментальну науково-дослідну лабораторію, оснащену усіма необхідними
приладами і програмними засобами, для того щоб здійснювати моделювання та
експериментальне перероблення органічних відходів шкіряного виробництва, а
також з метою розроблення технологічних карт і рецептів отримання органічних
добрив заданої якості. Розробку технології перероблення органічних відходів
шкіряного виробництва та осаду очисних споруд методом аеробної біологічної
ферментації здійснювали у ТзОВ «Світ шкіри» м. Болехів Долинського району
Івано-Франківської області.
При цьому вивчали різне співвідношення компонентів компостної суміші, а
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саме:
Варіант № 1 : вихідна сировина – міздря, осад, тирса.
Варіант № 2 : вихідна сировина – міздря, осад, торф, тирса.
Варіант № 3 : вихідна сировина – міздря, осад з додаванням до компостної
суміші 20–33% готового органічного добрива універсальної дії «Біопроферм» і
подрібненого листя та кори дерев.
Варіант № 4 : вихідна сировина – міздря, осад, пташиний послід, тирса з
додаванням до компосту суміші до 0,8–1% каїніту та до 2% фосфоритного
борошна від об’єму суміші.
В основі перероблення органічної сировини – технологія керованої аеробної
термофільної ферментації.
Рецепт компонентів у компостній суміші визначали для кожної партії
розрахунковим методом за показниками вмісту вологи, азоту та вуглецю з
урахуванням зольності, співвідношення С:N.
Також нами було досліджено основні способи оптимізації перебігу процесів
аеробної біоферментації і визначено, що самі процеси залежать від деяких
основних факторів, зокрема вологості приготовленої суміші, інтенсивності
аерації, впливу біодобавок різної природи та динамічних змін кислотності.
Дослідженнями встановлено, що за високої вологості, а саме понад 70%,
пустоти органічних речовин заповнюються водою, яка обмежує доступ кисню до
мікроорганізмів. За низького рівня вологості (менше 60%) процеси
трансформації сповільнюються.
На основі виконаних експериментальних досліджень нами розроблено
технологію, перероблення відходів шкіряного виробництва і осаду очисних
споруд, яка отримала патент на корисну модель № 33661 («Спосіб одержання
органічного добрива універсальної дії з відходів шкіряного виробництва») [3].
У ряді країн світу, а останніми роками й в Україні виконано низку
досліджень з вивчення впливу тривалентного хрому на ріст і розвиток рослин, їх
значення в раціонах годівлі птиці, свиней та інших тварин, а також значення Cr3+
у житті людини. Проте досліджень з вивчення цієї проблеми ще недостатньо.
А тому нами впродовж 2011–2012 рр. проведені експериментальні та
виробничі дослідження з отримання нових видів органічних добрив з умістом
необхідної кількості тривалентного хрому.
З метою розроблення технології виробництва органічного добрива
«Біопроферм» із збалансованим умістом Cr3+ виконано дослідження різних
варіантів підбирання сировини, де основними компонентами були : міздря,
тирса, осад із вмістом Cr3+ і продукт технології висадки Cr3+ з хромових соків Cr
(OH)3 + Ca SO4.
З метою розроблення технології виробництва органічного добрива з
мікроелементом Cr3+ з відходів шкіряного виробництва нами упродовж 2008–
2014 рр. опрацьовано літературні джерела, патентну інформацію з цієї проблеми
і внаслідок експериментального дослідження підібрано різні компоненти для
одержання компостної суміші, виконано комплекс науково-дослідних
пошукових робіт та розроблено:
 технологічну карту біоферментних процесів для перероблення органічних
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відходів шкіряного виробництва з умістом Cr3+;
 програму розрахунку якісного та кількісного співвідношення компонентів
із приготування суміші для створення оптимальних умов перебігу процесу
ферментації.
Для виконання експериментальних та виробничих досліджень з
виробництва органічного добрива універсальної дії «Біопроферм» зі
збалансованим умістом мікроелемента Cr3+ взято за основу розроблену і
запатентовану нами технологію (патент на корисну модель №33661 «Спосіб
одержання органічного добрива універсальної дії з відходів шкіряного
виробництва», яка висвітлена у попередньому розділі.
Одержане органічне добриво має темно-коричневий колір, сипку дрібногрудочкувату структуру, розміри частинок 2–6 мм, об’ємна маса 0,6–0,7 т/м3. За
своїми агрохімічними властивостями органічне добриво є комплексним, містить
макро- і мікроелементи. Таким чином, із застосуванням різних компонентів, а
саме осаду, що містить Cr3+, в органічному добриві «Біопроферм» збільшується
вміст тривалентного хрому. Однак у процесі ферментації зі збільшенням вмісту
Cr3+ перебіг аеробних процесів не зазнавав жодного впливу. Отримане добриво
містить мікроелемент Cr3+ (у середньому 300–600 мг/кг), що не перевищує
гранично допустимих концентрацій.
Технологія отримання добрива «Біопроферм» із збалансованим умістом
тривалентного хрому розрахована для внесення під основний і передпосівний
обробіток ґрунту, однак для кореневого і позакореневого підживлення такі
добрива відсутні. Дослідження з виробництва рідких органічних добрив з
необхідним вмістом тривалентного хрому, їх впливу на агрохімічні показники
ґрунту і врожайність сільськогосподарських культур та якість продукції в
Україні відсутні.
В основу наших досліджень покладено завдання за допомогою аеробної
ферментації та кавітаційної витяжки отримати комплекс органічних добрив
універсальної дії, вироблених з відходів шкіряної промисловості та осаду
очисних споруд, які, крім гумінових речовин, макро – і мікроелементів, містили
б збалансовану кількість Cr3+. Основною метою дослідження було розробити і
впровадити у сільськогосподарське виробництво наукову технологію способів
виробництва органічного добрива із збалансованим вмістом дефіцитного
мікроелемента Cr3+, яка б сприяла збільшенню його вмісту у ґрунті, зростанню
врожайності сільськогосподарських культур і поліпшенню якості продукції.
Така технологія матиме важливе значення для складання збалансованого раціону
годівлі тварин та поліпшення якості продуктів харчування людей.
Експериментальні та виробничі дослідження з виробництва рідкого
органічного добрива виконано у ТзОВ «Світ шкіри» (м. Болехів) та в асоціації
«Біоконверсія» (м. Івано-Франківськ).
Розроблення технології перероблення органічного добрива з відходів
шкіряного виробництва та осаду очисних споруд на рідке добриво «Біохром»
методом кавітаційної витяжки виконували на виробничих потужностях асоціації
«Біоконверсія», м. Івано-Франківськ.
На основі виконаних нами експериментальних і виробничих досліджень
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отримано рідке органічне добриво «Біохром» із вмістом тривалентного хрому
(3–6 мг/л) методом кавітації органічного добрива нового покоління із
збалансованим вмістом тривалентного хрому (300–600 мг/кг), вироблене за
запатентованою технологією (патент на корисну модель №85187 «Спосіб
отримання органічних добрив нового покоління із збалансованим вмістом
тривалентного хрому»).
Рідкі органічні добрива «Біохром» є безпечними для людей і тварин, їх
доцільно
використовувати
для
вирощування
екологічно
чистої
сільськогосподарської продукції, збалансованої за вмістом макро- та
мікроелементів.
На основі експерментальних та виробничих досліджень розроблено,
запатентовано і впроваджено у виробництво технологію перероблення
органічних відходів шкіряного виробництва та осаду очисних споруд методом
прискореної біологічної ферментаціїдля отримання органічного добрива
«Біопроферм» із збалансованим умістом тривалентного хрому (патент на
корисну модель № 85187 «Спосіб отримання органічних добрив нового
покоління із збалансованим вмістом тривалентного хрому») та технологію
виробництва рідкого органічного добрива «Біохром» методом кавітації (патент
на корисну модель № 89786 «Спосіб отриманих рідкого органічного добрива
«Біохром»») [5].
Розроблені технології перероблення органічних відходів шкіряного
виробництва і очисних споруд дозволяють вирішити одночасно три проблеми:
екологічну (утилізація відходів виробництва); агрохімічну (отримання
екологічно чистої продукції, поліпшення родючості грунтів); соціальну
(покращення умов праці і побуту населення). Впровадження цих технологій на
аналогічних підприємствах шкіряної промисловості і очисних споруд має велике
іноваційне значення.
Вивчення впливу органічного добрива «Біопроферм» із умістом Cr+3 та
рідкого органічного добрива «Біохром» на продуктивність культур і якість
врожаю виконували на дослідному полі Подільського державного аграрнотехнічного університету впродовж 2013–2018 рр.
На основі експерментальних та виробничих досліджень протягом 2013–
2018 рр. теоретично та агроекологічно узагальнено та вирішення наукової
проблеми щодо розроблення та удосконалення технології перероблення
органічних відходів шкіряного виробництва і осаду очисних споруд методом
біологічної ферментації з метою отримання органічних добрив із збалансованим
умістом тривалентного хрому. Це дозволило оптимізувати систему живлення
польових культур (соя, яра пшениця, кукурудза, гречка, овес), з урахуванням їх
біологічних особливостей і кліматичних умов західного Лісостепу, що сприяло
підвищенню врожайності і отриманню якісного зерна досліджуваних культур із
умістом тривалентного хрому в необхідній кількості в межах ГДК.
Отже, з метою зменшення забруднення навколишнього природного
середовища органічними відходами шкіряного виробництва та осаду очисних
споруд доцільно запровадити розроблену нами технологію перероблення їх
методом пришвидшеної біологічної ферментації на аналогічних підприємствах
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шкіряної промисловості України, що дасть можливість не тільки розв’язати
екологічну проблему, а й значно поліпшити родючість ґрунту і збільшити
виробництво сільськогосподарської продукції високої якості.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Височанська М.Я., Четвержук А.В.
Інститут агроекології і природокористування НААН (м. Київ)
«Вода в тебе немає ні смаку, ні кольору,
ні запаху, тебе неможливо описати, тобою
насолоджуються, не відаючи що ти таке.
Не можна сказати, що ти необхідна
для життя: ти – саме життя»
Антуан де Сент-Екзюпері

Проблеми раціонального використання вод них ресурсів поступово
набувають глобального характеру. Водні ресурси (ВР) є одним із страте гічних
чинників, що забезпечують економічний розвиток соціальноекономічних
систем. Однак за останні півстоліття поновлюваний запас прісної води на душу
населення зменшився май же на 60% за сталої тенденції збільшення обсягів
водовикористання. За прогнозними оцінками, у найближчі 25 років обсяги
споживання води зростуть ще на 50% [5].
У Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 р.
офіційно визнано, що в Україні мають місце найвищий в Європі рівень
споживання водних ресурсів, антропогенне й техногенне навантаження на
довкілля, що в кілька разів перевищує відповідні показники в розвинутих країнах
світу і має тенденції до зростання [4].
Проблеми водогосподарського комплексу обумовлені, в першу чергу,
кардинальними змінами інституційних умов у державі, послабленням системи
державного управління, багаторазовим зменшенням обсягів фінансування
водогосподарських заходів щодо забезпечення його екологобезпечного
функціонування й розвитку. Критичне зношення основних фондів водного
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господарства є причиною негативних наслідків у сфері водозабезпечення, а
збиток, нанесений об’єктам економіки та населенню в цьому зв’язку, значно
перевищує суму коштів, необхідних для їх попередження.
Багатофункціональність водних ресурсів досить вичерпно подали
В. Трегобчук та М. Хвесик, які пишуть, що «не тільки соціально-економічне, але
й екологічне, загально біосферне значення водних ресурсів (і насамперед прісних
вод) є надзвичайно вирішальним у багатьох відношеннях. Без них взагалі
неможливі ні нормальний хід біологічних процесів, ні життя рослин, тварин,
людини. З огляду на це, подальший розвиток продуктивних сил суспільства
повинен визначатися як соціально-економічними завданнями, так і обов’язковим
врахуванням біосферно-екологічної ролі прісних водних ресурсів [6].
Акцентуючи увагу на проблемах подальшого розвитку раціонального
водокористування в Україні, В. Трегобчук та М. Хвесик пишуть: «За останні 3
десятиріччя водогосподарські проблеми в Україні надзвичайно ускладнились і
загострились, а водно-екологічна ситуація катастрофічно погіршилась і
характеризується як кризова за всіма аспектами: оптимального задоволення
зростаючих потреб суспільства у високоякісних водних ресурсах, всебічної
охорони водоймищ від забруднення, виснаження й вичерпання, і нарешті
збалансованого та врівноваженого розвитку та ефективного функціонування
водного господарства. Подолати екологічну кризу, що охопила всі водоймища (а
найбільшою мірою басейн Дніпра), за допомогою традиційних підходів уже
неможливо. Для цього необхідні принципово нова еколого-економічна
концепція розвитку і функціонування водного господарства України та
широкомасштабні заходи по її реалізації на основі ефективного застосування
ринкових економічних інструментів і підойм в управлінні водоспоживанням,
водогосподарською та водоохоронною діяльністю» [6].
Відомо, що охорона і раціональне використання водних ресурсів є однією із
найважливіших задач сьогодення.
До основних проблем організаційно-економічного співробітництва у сфері
використання та охорони водних ресурсів належать [4]:
– неузгодженість між організаціями, які здійснюють паралельний
моніторинг транскордонних вод тощо;
– ускладнений та обмежений обмін інформацією про кількісні та якісні
характеристики транскордонних водних ресурсів;
– відсутність загальної бази даних моніторингу транскордонних басейнів
річок;
– відсутність відповідної технічної бази моніторингу, включаючи систему
обробки даних тощо;
– відсутність пріоритетів і цілеспрямованих стратегічних програм дій та
механізмів їх реалізації щодо ефективного управління і контролю
транскордонних вод;
– слабка здатність ефективно спільно (прикордонні області, райони,
населені пункти держав-сусідів) діяти у випадку аварійного забруднення;
– низький рівень використання даних водо-ресурсного моніторингу в
процесі розробки й ухвалення рішень;
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– недостатньо забезпечений доступ громадськості до екологічної інформації
про стан якості водних ресурсів у прикордонних регіонах та ін.
Причини кризового стану водного господарства України досить вичерпно
охарактеризував академік В. Трегобчук. Він пише, що «впродовж усього періоду
існування планово-командної економіки водне господарство залишалося поза
межами економічних відносин. Воно перебувало на бюджетному фінансуванні,
а плата за використання платних ресурсів у більшості випадків була
символічною, крім того, не для всіх водокористувачів та водоспоживачів» [6].
Ефективне використання водних ресурсів становить собою мету, принцип
водного права і законодавства, зміст водних правовідносин, спрямований на
досягнення раціонального використання водних ресурсів. Важливого значення в
сучасних умовах набуває забезпечення ефективного використання водних
ресурсів та їхніх властивостей для задоволення різноманітних суспільних і
приватних потреб [3].
Трансформація водогосподарського комплексу України по новому ставить
питання щодо організаційно-економічної оцінки басейнових ВГК і приведення
їх до нових вимог економіки.
Виникає необхідність подальшого поглиблення комплексної оцінки рівня
водоспоживання, визначення шляхів збалансованого водокористування,
розробки основних напрямів управління водними ресурсами, що дозволить
захистити водні екосистеми, середовище існування людини і саму людину від
негативних наслідків сьогодення.
Важливим питанням удосконалення структури державного управління є
зміцнення й розширення сфер діяльності басейнових органів державного
управління водним фондом, передача на басейновий рівень значної частини
повноважень державних органів управління використанням та охороною
водного фонду, а також відповідних ресурсів [6].
На басейновому рівні передбачено сконцентрувати всі необхідні
повноваження щодо вирішення завдань раціонального використання та охорони
водних об’єктів, розвитку водогосподарського комплексу [6].
Ефективне використання водних ресурсів становить собою мету, принцип
водного права і законодавства, зміст водних правовідносин, спрямований на
досягнення раціонального використання водних ресурсів. Важливого значення в
сучасних умовах набуває забезпечення ефективного використання водних
ресурсів та їхніх властивостей для задоволення різноманітних суспільних і
приватних потреб [3].
Вода, водні об`єкти, водні ресурси одні з найважливіших компонентів
навколишнього природного середовища, які є необхідною умовою
життєдіяльності людини. Вода виконує екологічні, економічні, культурнооздоровчі функції. Екологічна функція води виявляється у забезпеченні
життєдіяльності людини, існування та розвитку рослинного та тваринного світу.
Культурно-оздоровча функція води проявляється у використанні водних об’єктів
як місця і засобу відпочинку, туризму, рибальства, санаторно-курортного
лікування, організації території та об’єктів природно-заповідного фонду.
Економічна функція виявляється у її здатності бути ресурсом промислового
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виробництва та іншого господарського використання. На вирішення окремих
питань охорони водних об’єктів, забезпечення сталого водопостачання
спрямовані ряд загальнодержавних програм, ухвалених в Україні:
Загальнодержавна програма розвитку водного господарства (2002 р.),
Загальнодержавна програма “Питна вода України” на 2006-2020 роки (2005р.)
Для забезпечення раціонального використання водних ресурсів ведеться облік
водних ресурсів. Його завданням є встановлення відомостей про кількість та
якість вод, а також даних про водокористування, на основі яких здійснюється
розподіл води між водокористувачами та розробляються заходи щодо
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів [5].
Тому розвиток водогосподарського комплексу України (ВГК) має
відповідати сучасним соціально-економічним, організаційним та екологічним
вимогам.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ КИЇВЩИНИ
Головіна О.Л., Бугайчук Н.В.
Інституту агроекології і природокористування НААН України (м. Київ)
Підвищення продуктивності земельних угідь сільськогосподарського
призначення є одним з найважливіших завдань для суб’єктів господарювання в
аграрній сфері. Проте сучасне використання земельних ресурсів в Україні є
нераціональним і призводить до виникнення негативних наслідків: соціальних –
погіршення якості продуктів харчування, зростання захворюваності людей,
міграції населення в екологічно безпечні райони; економічних – зниження
продуктивності земель і ефективності праці, зменшення обсягу матеріальних
ресурсів; екологічних – порушення стійкості агросистем, деградації ґрунтів
тощо. Врахувавши еколого-економічні показники, перш за все агрокліматичних
особливостей певної території дозволяє визначити напрямки та наслідки
виробничої діяльності в просторі і часі, що можуть як негативно, так і позитивно
впливати на зміну рівня (ЗПЯГ), особливо на природну його родючість [1].
Вдосконаленню виробництва шляхом раціоналізації систем землеробства,
застосування екологічно чистих технологій присвячені наукові праці таких
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відомих вчених, як Л.М. Грановської, О.І. Дребот, Н.В. Зіновчук, Л.Г. Мельника,
Є.В. Мішеніна, О.І. Фурдичка, М.Х. Шершуна та інших. Результати їх
досліджень охоплюють широке коло питань зазначеної проблеми.
Якісний стан земель, у першу чергу, залежить від фізико-географічних
умов. Київська область розміщена переважно на правобережжі середньої течії
Дніпра. Клімат області помірно континентальний.
Річна температура повітря в північній частині регіону дорівнює 6,5°, на
півдні – 7,5°С, тривалість періоду з позитивною середньодобовою температурою
становить 245-250 днів. Середньорічна кількість опадів варіює в межах 480–
620мм, більша їх частина (360–435 мм) припадає на теплий період року. Північна
частина Київської області належить до зони Полісся. У районах Правобережного
Лісостепу переважають ландшафти височинного підкласу різного ступеня
розчленування, з лучно-степовою рослинністю та широколистими-лісами. В
районах Лівобережного Лісостепу значну площу займають терасові слабко
дреновані рівнини з чорноземами глибокими, лучно-чорноземними ґрунтами,
плямами солонців, поширені також заплавні лучні та болотні ландшафти та
борові комплекси; гігроморфні ґрунти мають ознаки содового засолення [2].
Комплексна оцінка ґрунтів Київської області і ЗПЯГ засвідчили, що їх
бонітет становив у середньому по області 53 бали, у тому числі у поліських
районах – 40, в лісостепових – 57, в районах міжзональної території – 43 бали.
Встановлено, що на зниження оціночного бонітету агрохімічного стану ґрунтів
області порівняно із параметрами еталонного ґрунту найбільшою мірою
вплинули вміст гумусу (його частка сягає 55%), обмінного калію (52%),
рухомого фосфору (40%), лужногідролізованого азоту (39%), що можна
представити у вигляді такого ряду пріоритетності: гумус>К2О>Р2О5>N.
Значні витрати біогенних елементів і органічної речовини негативно
позначаються на фізичних властивостях ґрунту. Унаслідок трансформації
структурно-агрегатного складу, зменшення агрегатів до дії води,
переущільнення орних земель спричиняють погіршення інфільтраційних
властивостей, що обумовлює зростання поверхневого стану та розвитку
ерозійних процесів.
Сучасний стан сільськогосподарських земель в Київській області не сприяє
одержанню відповідного екологічного і, особливо, соціально-економічного
ефекту. Економічна роль землі ігнорується, знижується економічна ефективність
використання сільськогосподарських угідь, погіршується їх екологічний стан.
Однією з причин поглиблення економічної та екологічної кризи при цьому є
недосконалість земельних відносин, що потребує їх зміни та удосконалення як в
законодавчому полі, так і на регіональному рівні.
Внаслідок високої розораності сільськогосподарських угідь (81,7 %)
щорічно зростає еродованість орних земель. У грунтах області істотно знизився
вміст гумусу внаслідок дефіциту внесення органічних добрив. Якщо в 1980–1990
pоках в області в середньому вносили по 8–12 т органічних і 140–180 кг діючої
речовини мінеральних добрив, що наблизилось до, рекомендованих
агромінімумів, то зараз відповідно до 1т гною і 36 кг/га NPK. За останні 15 років
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площа еродованих земель збільшилась майже на 22 %. Нині водною і вітровою
ерозією охоплено майже 506,7 тис. га сільськогосподарських угідь, що становить
18 % всієї площі [3].
У середньому на 1 га сівозмінної площі в Україні було внесено 48 кг NPK і
71 кг в області, що становить близько 25 % від науково - обґрунтованих норм.
Аналогічний стан з органічними добривами. Київська область останніми роками
заготовляє і вносить дещо більше гною, біля 10-15 % від необхідної кількості.
Таким чином, рівень внесення органічних так і мінеральних, добрив на
порядок менший за науково-обгрунтовані норми. Оптимальні обсяги внесення
органічних добрив коливаються в залежності від різних культур від 10 до 60 т/га.
Тому інтенсивність використання земельних ресурсів за рахунок підвищення
урожайності сільськогосподарських культур в результаті внесення органічних і
мінеральних добрив є одним з найважливіших шляхів підвищення економічної
ефективності сільськогосподарських підприємств. Витрати на закупівлю і
внесення добрив окуповуються за рахунок отримання додаткової продукції з
одиниці площі. Слід також зауважити, що окупність органічних добрив буде
вищою, ніж мінеральних за рахунок їх нижчої вартості.
Вагомим якісним показником стану сільськогосподарських угідь є рівень їх
родючості. На жаль, посилення дегуміфікації у розораних ґрунтах є негативною
тенденцією сьогодення. Втрата гумусу обумовлена декільками причинами,
найвагоміше значення серед яких мають дефіцит надходження органічної
речовини, зменшення внесення мінеральних добрив, запровадження
багатоопераційних технологій вирощування енерговитратних культур,
порушення сівозмінного фактору тощо. Збереження природного родючого
потенціалу ґрунтів Київщини - справа цілком реальна за умови належного
широкомасштабного впровадження таких заходів як внесення підвищених доз
органічних добрив, побічної продукції польових культур, вирощування
сидератів, хімічної меліорації ґрунту.
В Київській області сільськогосподарські культури висівались на площі
1134,6 тис. га, у т.ч. державними і приватними підприємствами – на 884,5 тис.га
(78%), господарствами населення – 250,1 тис. га (22%). Порівняно з попереднім
роком загальна посівна площа збільшилась на 23,4 тис. га (на 2,1%) [5].
У 2017 р. загальний обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з
2013р. збільшився на 27,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на
38,6%, у господарствах населення – на 16,9%.
За рахунок розширення площі посіву у 2017 р. зібрано значно кращий
врожай зерна та зернобобових, у порівнянні з 2013 р. урожайність зросла близько
37%, та на 27% з попереднім роком.
Отже, не зважаючи на досягнення, аграрна сфера потребує в подальшому
удосконалення земельних відносин і заходів державної підтримки
сільськогосподарських підприємств. Тому державна політика в аграрній сфері
потребує перегляду своїх основних напрямів з точки зору концепції того, що
сільське господарство являє особливу й специфічну гілку національної
економіки. Вкрай важливо застосування системного науково- обґрунтованого
підходу до процесів використання, збереження та відтворення родючості
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сільськогосподарських угідь, здійснення збалансованих землемеліоративних і
землеохоронних заходів з урахуванням особливостей природнокліматичних зон
і районних АПК, підвищення родючості ґрунтів (внесення добрив, регулювання
водного режиму, удосконалення технологій обробітку ґрунту, запровадження
екологобезпечних систем землеробства).
Слід зазначити, що врахування еколого-економічних чинників в умовах
ринкових перетворень щодо раціонального використання земельних ресурсів
встановлюється шляхом визначення способів ефективного використання земель
за цільовим призначенням та обов’язкових заходів до запобігання негативного
впливу на природну родючість ґрунтів. Це обумовлює переорієнтацію
управління сталим регіональним розвитком Київської області, що потребує
вирішення низки важливих завдань сьогодення.
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ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
Головіна О.Л., Бугайчук Н.В.
Інститут агроекології і природокористування НААН (м. Київ)
Деградація грунтів – погіршення властивостей грунтів, яке зумовлюється
зміною умов грунтоутворення внаслідок господарської діяльності людини або
природних процесів, що стимулюються цією діяльністю, та супроводжуються
втратою грунтами їх продуктивних та екологічних функцій.[2] Процеси
деградації ґрунтів охоплюють достатньо вагому частину території України. Це
зумовлено як природними, так і антропогенними факторами, серед яких
вирішальна роль належить чинникам, пов’язаним із функціональним
використанням земель, визначені ці поняття відповідно до Закону України «Про
охорону земель» .
Суспільство недостатньо усвідомлює значення нераціонального
використання земельних ресурсів, що призводить до значних збитків:
економічних – унаслідок недодержаного прибутку; екологічних – забруднення
пестицидами та іншими токсичними речовинами значної площі ґрунтів, а також
погіршення ґрунтового покриву через порушення співвідношення основних
еколого-стабілізуючих угідь; соціальних – труднощі в одержанні чистої,
високоякісної сировини (знижується якість сільськогосподарської продукції, що
призводить до погіршення стану здоров’я наших громадян), погіршує соціальні
умови життя людей.
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Нині проблемам агроекологічного стану земель сільськогосподарського
призначення, малопродуктивних та деградованих земель присвячено низку
наукових праць таких учених, як Д.І.Бабміндра, Є.В.Бутенко, Н.В.Зіновчук,
О.П.Канаш, О.М.Чумаченко, С.Ю.Булигін, Д.С.Добряк, С.О.Осепчук,
Н.І.Паляничко, В.О.Слінчук, Л.Я.Новаковський, А.М.Третяк, О.І.Фурдичко та
ін.
Інтенсивне сільськогосподарське використання земель, помилкова стратегія
максимального залучення земель до освоєння, недосконалі техніка й технологія
оброблення землі та виробництва сільськогосподарської продукції,
недотримання науково обґрунтованих систем ведення землеробства, зокрема,
повсюдне не дотримання сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних
добрив призводить до зниження рівня родючості ґрунтів через їх
переущільнення (особливо чорноземів), втрати грудкувато-зернистої структури,
водопроникності та аераційної здатності – з усіма екологічними наслідками.
Нехтування екологічних вимог землекористування, що призвело до погіршення
екологічного стану не тільки в сільськогосподарському землекористуванні, але
й загалом у земельному фонді України. Сучасний стан земельного фонду в межах
України має такі показники: сільськогосподарська освоєність становить 76,0%, а
розораність ґрунтів (в окремих регіонах перевищує 80 %) [5]. Така надмірна
розораність території погіршує екологічні умови й можливості саморегулювання
агроландшафту, знижує активність ґрунтоутворюючих процесів і природної
родючості ґрунтів, посилює їх ерозію. При всіх способах землекористування
найбільшої шкоди сільському господарству завдає ерозія ґрунтів. Наприклад
коефіцієнт рівня збалансованості Київської області складає (табл. 1).
Основні види деградаційних процесів це водна та вітрова ерозії, що
призводять до втрати найродючішого шару. Прояви вітрової ерозії найбільш
поширені на південному сході України, водна ерозія найбільш поширюється у
лісостеповій зоні та на Поліссі в основному на ділянках з нахилом <3°[5].
Малопродуктивні грунти, характеризуються природними незадовільними
якісними властивостями, особливо це стосується орних земель. До таких грунтів
належать засолені, солонцюваті, малорозвинені, скелетні, дуже легкі або
навпаки, дуже важкі за гранулометричним складом. Вони необґрунтовано
залучаються до інтенсивного використання. Практика засвідчує, що
використання їх під ріллею ні економічне, ні екологічне, та шкідливе.
Деградованість грунтів є складовою еколого-економічного рівня
продуктивної спроможності земельних ресурсів, рівень якої характеризується
від’ємним результатом між вартістю виробленої продукції рослинництва та
витратами на її вирощення.
В екологічному аспекті втрата якісних природних можливостей грунтів
може призвести до розбалансованості агроландшафтів та зниження їхньої
стійкості процесів деградації та як наслідок до погіршення стану навколишнього
середовища.
Коефіцієнт збалансованості сільськогосподарського землекористування
розраховується за формулою:
525

Таблиця 1
Коефіцієнт рівня збалансованості сільськогосподарського
землекористування Київської області

де Кзсгз – коефіцієнт рівня збалансованості сільськогосподарського
землекористування;
Кекон – сукупний коефіцієнт економічної ефективності використання
сільськогосподарського призначення;
Кекол
–
сукупний
коефіцієнт
екологічного
стану
земель
сільськогосподарського призначення.
Сукупний коефіцієнт економічної ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення буде визначатися за формулою:
де kвв – значення виробництва валової продукції;
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kур – значення врожайності;
kпр – значення прибутку.
Сукупний коефіцієнт екологічного стану земель сільськогосподарського
призначення розраховується за формулою:
де kекст – значення коефіцієнта екологічної стабільності;
kаннв – значення коефіцієнта антропогенного навантаження;
kекоц – значення еколого-агрохімічної оцінки [7].
Незбалансоване землекористування посилює дію еродованих факторів.
Сучасне сільськогосподарсье землекористування в Україні характеризується
значним погіршенням, збільшуються площі деградованої ріллі, в тому числі
еродованої, яка займає близько 11млн га, а еродованих сільськогосподарських
угідь становить понад 13 млн га, що становить 31,8% загальної їх площі.
Дефляційно небезпечних сільськогосподарських угідь більш як 19 млн. га (46,3%
усієї площі). Основна частина цих грунтів розташована у Південному (41,7%),
Північному і Центральному Степу(33,1%). Через відсутність комплексу
протиерозійних заходів щорічно від водної та вітрової ерозій втрачається
родючість верхнього шару грунту – 15-20 т/га на всіх еродованих землях [3].
Прискорення деградаційних процесів значною мірою зумовлено різким
скороченням державних асигнувань на проекти землеустрою щодо консервації
деградованих і малопродуктивних земель та здійснення будівництва
(реконструкції) протиерозійних гідротехнічних споруд; охорону й збалансоване
використання земельних ресурсів. У зв’язку з цим проблема розвитку
деградаційних процесів не тільки не розв’язана, але й дещо загострилася і
набуває актуальності в процесі розвитку нових агроформувань.
Сучасний стан деградованих земель змушує активізувати заходи по
збереженню і відновленню природної родючості грунтів.
Загальна площа земель, що потребують консервації, в Україні становить 1,1
млн га, з них 644 тис. га – деградовані, 435,4 тис. га – малопродуктивні і 11,9 тис.
га – техногенно забруднені землі [6].
Таким чином, процеси деградації зумовлюють їх екологічну, економічну та
соціальну сутність, що дає змогу, виявити землі гіршої якості, тобто деградовані
грунти, які потребують консервації, при цьому забезпечить структуризацію
сільськогосподарських угідь та оптимізацію агроландшафтів, що значно
зменшить негативний вплив на навколишнє природне середовище та підвищить
економічну ефективність сільськогосподарського землекористування.
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ОЦІНКА ГРУНТІВ ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Григорів Я.Я., Борис В.Б.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)
У сучасних умовах людина і ґрунти зазнають комплексного впливу великої
кількості забруднювачів середовища, в тому числі з вираженою генотоксичною
активністю. Унаслідок немонофакторного характеру дії стресорів сумарна
генотоксична активність середовища (повітря. води, ґрунту) важко
прогнозується на підставі мутагенності його окремих компонентів, оскільки
окремі речовини, вступаючи у взаємодію одна з одною, спроможні активуватися
або інактивуватися різноманітними зовнішніми чинниками і залежать,
наприклад від умов мікроклімату в кожний конкретний момент.
Уже багато десятиріч проблеми впливу економічної діяльності на стан
зовнішнього середовища привертають увагу як дослідників, так і широкі
суспільні кола. Якщо поділити країни за рівнем економічного розвитку на
високорозвинені та країни, що розвиваються, то стає очевидним, що вирішення
екологічних проблем для цих двох категорій відбувається принципово різними
шляхами.
Оцінкою якісних показників ґрунтів в різні часи займалися різні вчені.
Серед вітчизняних учених, що досліджують облік і оцінку якості
сільськогосподарських угідь, можна виділити таких, як: В. М. Жук, І. І. Замула,
П. Т. Саблук., В. К. Савчук, В. Б. Моссаковський, О. О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев,
С.С. Кохан, М.Ф. Огійчук, А.М. Третяк та інших науковців. В роботах даних
науковців у своїх роботах розглядаються різні підходи до формування обліку та
оцінки сільськогосподарських угідь, розкриваються його принципи, методи і
процедури. Однак в економічній та нормативній літературі невизначеним
залишається
перелік
показників
для
адекватної
оцінки
якості
сільськогосподарських угідь.
Очевидно, в сучасних умовах реформування земельних відносин ключовим
питанням запуску ринкових механізмів в аграрному секторі економіки є
встановлення економічно обґрунтовано ціни на землю, що дає її власникам
широкі можливості в залучені інвестицій для інтенсивної розбудови
сільськогосподарського виробництва.
З давніх давен основним призначенням сільськогосподарських земель є
вирощування на них врожаю культур, який реалізується землевласником з метою
одержання прибутку. Величина врожаю за однакових кліматичних і економічних
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умов та нормативних затрат буде залежати від родючості ґрунтів, які входять до
складу землеволодіння. В свою чергу родючість ґрунту залежить від багатьох
його властивостей, але в основному визначається кінцевою кількістю основних
показників, серед яких найпершим є вміст і запаси гумусу.
Таким чином, найважливішою умовою економічно обґрунтованої ціни на
землю є точне визначення її якості, тобто родючості ґрунту чи кількох ґрунтів,
що входять у землеволодіння. Кількісна оцінка якості ґрунтів визначається їх
бонітуванням.
Бонітет ґрунту — показник якості ґрунту і його продуктивності, який є
інтегральною величиною різних властивостей та ознак, вимірюваних різними
мірами (мг, мг-екв, т, мм, % тощо), тоді як сам є безрозмірним.
Бонітування починається з оцінки агровиробничих груп ґрунтів.
В ході проведених нами ґрунтових обстежень досліджуваної території, нами
встановлено, що на території Ямницької сільської ради є різних 11
агровиробничих груп ґрунтів:
1. Дерново-підзолисті
і
підзолисто-дернові
поверхнево-глеюваті
крупнопилуваті середньо-суглинкові ґрунти (шифр агрогрупи 18 д).
2. Дерново-середньо-підзолисті
поверхнево-глеюваті
супіщані
і
легкосуглинкові ґрунти (шифр агрогрупи 28 д).
3. Лучні опідзолені крупнопилувато-середньосуглинкові ґрунти (шифр
агрогрупи 133д).
4. Дернові неглибокі піщано легкосуглинкові ґрунти (шифр агрогрупи 175 г).
5. Дернові опідзолені глеюваті піщанисто-середньосуглинкові ґрунти (шифр
агрогрупи І76 д).
6. Дернові опідзолені глейові середньосуглинкові ґрунти (шифр агрогрупи
І78 д).
7. Дернові опідзолені глейові крупнопилувато-важкосуглинкові ґрунти
(шифр агрогрупи І78 е).
8. Дернові опідзолені глейові середньосуглинкові осушені ґрунти (шифр
агрогрупи І79 д).
9. Дернові опідзолені глейові крупнопилувато-важкосуглинкові осушені
ґрунти (шифр агрогрупи І79 е).
10. Дернові cлаборозвинені з плямами сучасних алювіальних відкладів (3050%) супіщані ґрунти (шифр агрогрупи І88 в).
11. Розмиті ґрунти й виходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід (шифр
агрогупи 215 г).
Встановлено, що дані агрогрупи ґрунтів різняться між собою, як за
якісними, так і кількісними показниками, та відповідно за балами бонітету. Нами
було визначено, що середньозважені бали бонітету для дерново-підзолистого
ґрунту – 32, лучних опідзолених ґрунтів – 41, та 23 для розмитих ґрунтів.
Таким чином, можемо зробити висновок, що на досліджуваній території
знаходяться, як родючі, так і агровиробничі групи, що відносяться до ґрунтів
низької якості групи земель. Вони потребують систематичного застосування
підвищених доз мінеральних та органічних добрив, меліоративних і
протиерозійних заходів.
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ЗМІНА ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО
ГРУНТУ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ
Григорів Я.Я., Гоцанюк М.М.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ)
Як відомо однією з основних умов родючості ґрунту є вміст у ньому
поживних речовин, необхідних для росту і розвитку рослин, а також для його
мікробіологічної діяльності. Вміст доступних для рослин поживних речовин
визначає поживний режим ґрунту, бо здатність ґрунту забезпечити рослини
елементами живлення залежить не тільки від загального вмісту їх, а й від вмісту
доступних елементів живлення.
Доведено, що ступінь родючості ґрунту прямо пов’язаний з вмістом
поживних речовин. Високий загальний вміст їх свідчить про відповідну
потенційну родючість, яка визначає рівень урожайності сільськогосподарських
культур. Важливою умовою є перебування достатніх кількостей поживних
речовин у доступних для живлення рослин формах.
Дослідження балансу поживних речовин сьогодні є однією з основних
проблем агрохімії. Це пов’язано з необхідністю систематичного підвищення
ефективної родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур та
якості отриманої продукції. Баланс поживних речовин визначається
співвідношенням між загальним внесенням елементів живлення з урожаєм і
кількістю їх, що повертається в ґрунт. Якщо витрати поживних речовин
внаслідок виносу з урожаєм не компенсуються внесенням добрив, то
відбувається поступове виснаження ґрунту і відповідно зниження врожаю.
Результати спостережень за вмістом лужногідролізованого азоту показали,
що у середньому за 2017 р. його кількість на ділянках без удобрення знаходилася
в межах 78,6 – 81,6 мг/кг, а на кінець вегетації попередника його вміст находився
в межах 79,8 мг/кг.
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Даний показник мало залежав від культури на початку вегетації. Внесення
повного
мінерального
удобрення
сприяло
підвищенню
вмісту
лужногідролізованого азоту, який досягав 99,9 мг/кг перед посівом гречки, та
95,0 мг/кг на кінець вегетації культури.
Слід відмітити, що вміст лужногідролізованого азоту на кінець вегетації
рослин на ділянках без удобрення поступово зменшувався від 80,6 до 95,0 мг/кг
ґрунту залежно від варіанту удобрення. Відмітимо, що на кінець вегетації
найвищий вміст лужногідролізованого азоту був на третьому варіанті удобрення
за внесення мінеральних добрив дозою N40P40K40+ N15 який становив 95 мг/кг
ґрунту відповідно.
Згідно наших досліджень дерново-підзолисті ґрунти мають низький уміст
рухомих фосфатів. Відмічено, що в середньому за рік проведення наших
досліджень, запаси рухомих фосфатів під час вегетації гречки зменшувалися.
Так, під попередником на кінець вегетації культури вміст рухомого фосфору в 020 см шарі ґрунту складала 52-58 мг/кг ґрунту залежно від варіанту удобрення.
Забезпеченість рухомим фосфором активного 0-20 см шару ґрунту на
посівах із внесенням мінеральних добрив характеризувалася як низька (55 – 60
мг/кг ґрунту), а на ділянках без внесення добрив вміст рухомого фосфору
становив 39-46 мг/кг ґрунту. Відмітимо, що найвищий вміст фосфору за
внесення мінеральних добрив дозою N40P40K40 + N15, та становив 55 мг/ кг ґрунту
на кінець вегетації культури, тоді як під попередником його вміст складав 58
мг/кг ґрунту.
Щодо вмісту рухомого калію на досліджуваних ділянках, то незалежно від
удобрення, забезпеченість цим елементом була низькою.
На неудобрених варіантах його вміст становив 86-94 мг/кг ґрунту, а за
внесення мінеральних добрив спостерігається підвищення цього показника до
114 мг/кг ґрунту.
Як відомо для калію властива незначна міграція в ґрунті, яка пов’язана з
системою його обробітку в ланці сівозміни. Порівняно з періодом сходів вміст
рухомого калію на кінець вегетації гречки зменшився на всіх варіантах досліду.
Підсумовуючи вище сказане, відмітимо, що динаміка основних елементів
живлення гречки на дерново-підзолистому ґрунті знаходиться в прямій
залежності від різних рівнів мінерального удобрення.
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УДОБРЕННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ
ПЕРЕДКАРПАТТЯ УКРАЇНИ
Гриник С.І.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)
Раціональне використання грунтових ресурсів і відтворення родючості
грунтів – одна з найскладніших і найактуальніших теоретичних і прикладних
проблем сучасної науки. Актуальність і значущість проблеми відтворення
родючості грунтів у сільськогосподарському виробництві зумовлено гострою
суперечністю між необхідністю забезпечувати сталий розвиток продуктивності
грунтів і грунтово-деградаційними процесами. Упродовж останніх десятиліть
внаслідок глибокого порушення закону рівноваги, зв’язків і балансів у системі
аграрного виробництва, стан агроекосистем України продовжує зазнавати
значних деструктивних змін, які супроводжуються деградацією та виснаженням
грунтових ресурсів. Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських
культур, які широко впроваджують в аграрному секторі країни, спрямовані на
подальше виснажування ресурсів грунту.
Значний внесок у розроблення та удосконалення систем обробітку та
удобрення грунту в польовій сівозміні зробили вітчизняні вчені В.П. Гудзь,
І.А. Шувар, В.В. Медведев, В.П. Гордієнко, Н.Х. Грабак, О.М. Малієнко,
С.П. Танчик, О.А. Цюк, Л.В. Центило, В.М. Лісничий, Г.М. Господаренко,
С.І. Антонець, та інші. Їх дослідження сприяли впровадженню у виробництво
низки науково обґрунтованих систем обробітку та удобренню, що дозволяли
відтворювати
родючість
грунтів
та
утримувати
високі
врожаї
сільськогосподарських культур [1; 2; 3; 4].
На території Прикарпаття в більшості розповсюджені дерновослабопідзолисті, дерново-середньоопідзолені та дерново-сильноопідзолені. Всі
вони в тій чи інші мірі оглеєні і займають понад 250 тис. га. Дерново-підзолисті
ґрунти за гранулометричним складом належить до легко і середньо суглинкових,
більшість з них середньо і сильно кислі, з невеликим вмістом гумусу. Значна
частина цих ґрунтів мають поверхневе оглеєння, яке утворилося внаслідок
затримування вологи атмосферних опадів над ущільненим ілювіальним шаром
ґрунту. Сьогодні в Україні, особливо в умовах Передкарпаття на осушених
дерново-підзолистих грунтах набуває значення вирішення питань
запровадження систем землеробства на орендованих і власних землях
фермерських господарств, в яких зазвичай переважає вузька спеціалізація на
порівняно невеликих площах і в коротко ротаційних сівозмінах.
В умовах катастрофічного зменшення виробництва і внесення традиційних
органічних добрив зростання вартості мінеральних добрив та інших
енерговитрат постає питання їх зменшення в технологіях вирощування
сільськогосподарських культур. За таких умов раціональне введення
землеробства можливе за рахунок впровадження ефективної системи удобрення,
складовою частиною яких є солома і органічні добрива, виготовлені за новітніми
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технологіями (гній свиней після виробництва біогазу), та удосконалення систем
обробітку грунту.
В США, Данії, Китаї, Білорусі, а в останні 10–15 років в Україні набуло
поширення будівництво біогазових установок, одним із цінних вихідних
продуктів яких є біодобриво [5; 6]. В Івано-Франківській області перший
біогазовий завод був побудований в Калуському районі на свинокомплексі
датської компанії ТзОВ «Даноша» (з 2018 р. компанія «Гудвеллі Україна»). На
об’єкті щодня перебляється 400 т відходів свинокомплексу. Зважаючи на те, що
в Україні біогазові технології впровадили відносно недавно, даних по впливу
органічних добрив, отриманих на виході, за різних способів обробітку на
агрохімічні, агрофізичні, біологічні властивості ґрунтів та на урожайність
польових культур досить мало, а тому, враховуючи агрохімічну цінність
органічних добрив, отриманих на виході біогазових установок, а також те, що їх
кількість на Передкарпатті щорічно збільшується, проведення дослідження з
вивчення їх ефективності застосування в технології вирощування пшениці ярої
за різних способів обробітку ґрунту в умовах Передкарпаття є актуальним.
На вирішення цього завдання і були спрямовані проведені нами
дослідження з вивчення впливу основного обробітку грунту та системи
удобрення на поліпшення родючості грунтів та формування продуктивності
пшениці ярої сорту Кларіса за вирощування її на дерново-підзолистих грунтах в
короткоротаційній сівозміні в умовах Передкарпаття. Дослідження виконано
продовж 2016–2018 рр. на полях ФГ «Фортуна» Івано-Франківської області.
Встановлено, що застосування органічних добрив, отриманих на виході
біогазових установок, за органічної і органо-мінеральної систем удобрення та
способів основного обробітку грунту позитивно впливало на агрофізичні,
агрохімічні та біологічні властивості дерново-підзолистого грунту в технології
вирощування пшениці ярої. Найбільше агрономічно цінних агрегатів (0,25–10,00
мм) було у варіанті поверхневого обробітку грунту за органо-мінеральної
системи удобрення на час сівби – 62,4%, або на 3,7% більше порівняно до
контролю та перед збиранням врожаю культури – 61,6%, або на 3,8% більше
порівняно до контролю. У цьому ж варіанті коефіцієнт структурності грунту у
середньому за роки дослідження був найвищий на час сівби – 1,66 і 1,60 – перед
збиранням врожаю, або відповідно на 0,24 і 0,22 перевищував показник на
контролі, щільність грунту на час сівби пшениці ярої у шарі 0–10 см становила
1,16 г/см3, у шарі 10–20 см – 1,18 г/см3, що відповідно на 0,05 і 0,06 г/см3 менше,
ніж на контролі. Внесення мінеральних і органічних добрив, отриманих на
виході біогазової установки, забезпечило збільшення врожайності за роки
дослідження у середньому на 1,41–2,43 т/га порівняно до контролю. Найвищі
показники врожайності отримано у варіанті за поверхневого обробітку грунту
(дискування на глибину 8–10 см) за органо-мінеральної системи удобрення.
Врожайність пшениці ярої становила 5,28 т/га, або на 85,2% більше порівняно до
контролю.
Отже, для поліпшення родючості дерново-підзолистого грунту
Передкарпаття та збільшення врожайності пшениці ярої сорту Кларіса в
короткоротаційній сівозміні доцільно застосовувати оптимальні способи
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обробітку грунту та ресурсоощадну систему удобрення із застосуванням
органічних добрив (гній свинячий, отриманий на виході біогазових установок)
та мінімальні дози мінеральних добрив, а саме: органічно-мінеральну систему
удобрення, яка передбачає внесення під пшеницю яру органічних добрив,
отриманих на виході біогазових установок, в дозі 20 т/га із застосуванням
невеликих доз мінеральних добрив (N40K30P40); органічну систему удобрення, яка
передбачає внесення під пшеницю яру органічних добрив, отриманих на виході
біогазових установок, в дозі 40 т/га; обидві системи удобрення ефективні за
полицевого (оранка на 14–16 см) та поверхневого способів обробітку
(дискування на 8–10 см) грунту. Вивчення дії і післядії внесених органічних
добрив, отриманих на виході біогазової установки, на родючість грунту і
продуктивність сільськогосподарських культур буде напрямом подальших
досліджень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ
В УКРАЇНІ : СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Гуржій Р.В.1, Яворовський П.П.1 Сидоренко С.Г.2
1
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
2
Український науково-дослідний інститут лісового господарства
та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького (м. Харків)
У зв’язку з глобальними змінами клімату та підвищенням природної
пожежної небезпеки лісів, особливої актуальності набувають лісопірологічні
дослідження. Лісова пірологія в Україні все ще знаходиться в зародковому стані.
Умовно її можна розділити на три основні напрями: моделювання умов
виникнення та поведінки пожеж, дослідження лісових горючих матеріалів
(ЛГМ) та впливу вогню на екосистеми (fire ecology). Моделювання поведінки
пожеж опирається на дані про кількісні та якісні характеристики ЛГМ, рельєф і
кліматичні умови.
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За М. П. Курбатським [6] лісовими горючими матеріалами є рослини та їхні
рештки різного ступеня розкладання, які можуть горіти під час пожеж. У чистих
сосняках основним та найбільш легкозаймистим горючим матеріалом є лісова
підстилка [7].
Вивченням ЛГМ займались О.О. Молчанов, В.П. Молчанов, І.С. Мелехов,
С.М. Вонський, В.Г. Нестеров, Н.М. Горшенін, М.П. Курбатський та інші [1].
Більшість досліджень у цій сфері проводились у США та колишньому СРСР,
водночас, на території України за радянських часів дослідження з цього питання
розпочались лише в 60–70-х рр. XX ст. Низка досліджень стосувалась
класифікації горючих матеріалів, вивчення їх властивостей та участі в процесі
горіння [2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8, 11].
В Україні дослідження ЛГМ носять фрагментарний характер через їхнє
проведення в різних природних зонах з використанням різних методик тощо.
Так, зокрема А.Д. Кузик в лабораторних умовах досліджував параметри
горіння найпоширеніших видів надземних лісових горючих матеріалів, ним
визначено температуру займання хвої сосни звичайної, листків дуба звичайного,
трав’яних рослин і чагарників. Виявлено, що температура займання
свіжозірваної хвої є нижчою, ніж сухої. Для листків дерев спостерігається
зворотна залежність, найнижчою є температура займання листків вільхи чорної.
За результатами спільних досліджень вчених національного університету
цивільного захисту України та лабораторії екології лісу УкрНДІЛГА
температура горіння верхнього опадового, ферментативного та гуміфікованого
шарів сильно відрізняється. Найвищу температуру горіння має середній
ферментативний шар, а найнижчу – гуміфікований [4]. Найбільш важливими
якісними характеристиками, що впливають на режим горіння лісової підстилки,
є її вологість [8], щільність [6], запас, співвідношення поміж шарами
мінералізації та фракційний склад [1]. За фракційним складом основою мортмаси
опадового шару (L) є опад хвої. Цей шар підстилки разом із трав’яним покривом
[1] належить до І групи ЛГМ, які є «провідниками горіння». На сучасному етапі
розвитку лісової пірології в Україні активно досліджують різні групи лісових
горючих матеріалів (підземних, наземних, надземних) та вдосконалюють
методики їхнього оцінювання. Лабораторією екології лісу УкрНДІЛГА
досліджено тенденції накопичення наземних ЛГМ у вологих борах та суборах
Українського Полісся [4]. Науковцями Національного університету біоресурсів і
природокористування України (НУБіПУ) проведено аналогічні дослідження у
соснових лісах Відокремленого підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування України «Боярської лісової дослідної
станції» [5]. Досліджено основні характеристики лісової підстилки у Поліських
лісах, такі як: запас, товщина, об’ємна маса, вологість за шарами мінералізації
тощо. Лабораторією лісової пірології Національного університету біоресурсів і
природокористування України [3] розпочато створення комплексного
пірологічного геопорталу для лісів українського Полісся з метою моделювання
поведінки пожеж, попереднього оцінювання наслідків пожеж і визначення
природної пожежної небезпеки. Одним із основних наборів вхідних даних є
актуальна інформація щодо стану ЛГМ на конкретній лісовій ділянці.
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Таким чином, отримання інформації щодо запасів ЛГМ у лісах, що ростуть
в різних природних зонах (Лісостепу та Степу) та за різних лісорослинних умов,
їхнього картографування та в подальшому створення на базі таких досліджень
регіональних моделей рослинних горючих матеріалів є надзвичайно актуальною
проблемою, вирішення якої дасть змогу у майбутньому прогнозувати поведінку
пожеж на всій території України. Окрім того, дослідження характеристик,
властивостей та особливостей формування лісових підстилок та інших наземних
ЛГМ дасть змогу передбачати їхню здатність до займання та визначати
потенційні післяпожежні ризики (інтенсивність відпаду дерев, імовірність
заселення стовбуровими шкідниками тощо).
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ЗА УМОВ РІЗНОГО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
Дегтярьов Ю.В.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (м. Харків)
Набуває популярності широке використання загальнодоступних фізикохімічних методів, зокрема кондуктометричного, який базується на вимірюванні
електропровідності середовища, пов’язаної головним чином із наявністю у
ґрунті вільних електронів та заряджених частинок (йонів, колоїдів).
Поряд із цим, важливим завданнями сучасного ґрунтознавства є
дослідження фізичних властивостей ґрунтів, таких, наприклад, як
електрофізичні, пошук нових методів дослідження, що дозволяють проводити
облік усього комплексу факторів, які впливають на ріст і розвиток
сільськогосподарських культур [2].
Кондуктометрія (від англ. conductivity – електропровідність і грец. мetreo –
вимірюю) – сукупність електрохімічних методів аналізу, заснованих на
вимірюванні електропровідності різних сумішей і розчинів.
Електропровідність ґрунту – здатність ґрунту (суспензій) проводити
електричний струм. Залежить від вологості ґрунту, фазового стану вологи,
вмісту в ґрунті солей, її температури, щільності, гранулометричного складу і т. д.
Вимірюється електропровідність ґрунту в µS/cm або в mS/cm.
Цей показник також залежить від таких властивостей ґрунту як мінеральний
склад, мінералізація порового розчину, структурно-текстурні особливості,
пористість та тріщинуватість. Як відомо, ці властивості впливають на
ефективність екологічних функцій ґрунту і в т. ч. його родючість [2].
Крім польових методів вимірювання електропровідності ґрунту, важливу
інформацію дають лабораторні вимірювання питомої електропровідності водних
суспензій ґрунту, які головним чином оцінюють зміни концентрації йонів в
ґрунтовому середовищі. Особливо інформативні ці дослідження, коли їх
виконують в режимі локального моніторингу і приурочені до одного варіанту
досліду чи ґрунтового розрізу [1, 3].
Тож, актуальним є не тільки «експрес» визначення, а саме аналітичні
дослідження досить нового показника, який раніше мало враховувався –
електропровідності ґрунту. Виявляється, показник електропровідності прямо
пов’язаний з родючістю, а точніше – з хімічним складом ґрунту і його здатністю
втримувати вологу. Електропровідність визначає кількість іонів, які пов’язані з
наявністю солей, таких як Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+ (катіони), або NO3-, SO4-, Cl-,
HCO3-, OH- (аніони).
Сучасні прилади стають все більш інформативними при їх невеликих
розмірах. Вони дають змогу одночасно визначати багато показників, за якими
можна швидко оцінити направленість процесів, що відбуваються в ґрунтах.
Поряд з раніше проведеними нами визначеннями електропровідності водних
суспензій ґрунту [4] прилад EZODO – 8200 М дає можливість визначити ще
кілька показників – це загальна мінералізація та солоність [5].
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Загальна мінералізація – загальний вміст у воді (ґрунті) мінеральних
речовин (розчинених іонів, солей і колоїдів), який виражається звичайно у
вигляді однієї із наступних величин: експериментально визначений сухий
залишок; сума іонів; сума мінеральних речовин; розрахований сухий залишок.
Також, цей показник називають вмістом твердих речовин або загальним вмістом
солей. Розчинені гази під час дослідження загальної мінералізації не
враховуються.
За кордоном мінералізацію також називають «загальною кількістю
розчинених частинок» – Total Dissolved Solids (TDS).
Найбільший вклад в загальну мінералізацію ґрунту (води) вносять поширені
неорганічні солі (бікарбонати, хлориди й сульфати кальцію, магнію, калію,
натрію), а також невелика кількість органічних речовин.
На мінералізацію впливають як природні фактори, так і вплив людини.
Природня мінералізація залежить від геологічної будови території. Різний
ступінь розчинності мінералів природного середовища зумовлює значний вплив
на сумарну мінералізацію. Вплив людини ж зводиться до стічних вод з
сільськогосподарських полів, які оброблялися хімічними речовинами,
добривами та ін.
Мінералізацію води вимірюють у міліграмах на літр (мг/л), але, враховуючи,
що одиниця виміру «літр» не є системною, правильніше мінералізацію виражати
у мг/дм³, а при великих концентраціях – в г/дм³ (г/л). У ґрунтах за одиницю
виміру мінералізації та солоності слугує мг/кг.
Також рівень мінералізації може виражатися в частинках на мільйон
частинок – parts per million (ppm). Співвідношення між одиницями вимірювання
в мг/л, мг/кг та ppm майже рівне і для простоти можна прийняти, що 1 мг/дм³ або
мг/кг = 1 ppm.
Так, проведені дослідження на чорноземах типових глибоких в межах
навчально-науково-виробничого центру (ННВЦ) «Дослідне поле» Харківського
НАУ ім. В.В. Докучаєва, де поширені чорноземи типові глибокі
важкосуглинкові,
показало,
що
розподіл
отриманих
показників
електропровідності, загальної мінералізації та солоності дозволяє серед
досліджуваних нами варіантів виділити наступні групи ґрунтів: 1 – перелогові
ґрунти; 2 – ґрунти під лісосмугою; 3 – орні ґрунти (агрочорноземи).
Отже, дослідження електропровідності, загальної мінералізації та солоності
в однотипних ґрунтах (поряд із визначенням загальновідомих фізичних
характеристик) може слугувати показниками для швидкого визначення
напрямку розвитку ґрунтотворного процесу. Це допоможе вчасно отримати
необхідну інформацію та послужить основою для раціонального використання і
підвищення родючості чорноземних ґрунтів.
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ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ
ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
Демидась Г.І., Галушко І.В., Бурко Л.М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Серед основних завдань агропромислового комплексу України –
формування сталої і високоякісної кормової бази для галузі тваринництва.
Безпосередньо це пов’язано з розширенням площ багаторічних бобових трав, у
тому числі підвищення продуктивності інтенсивних сортів конюшини лучної, а
також якості корму за рахунок факторів інтенсифікації. Конюшина лучна
належить до найбільш поширених високобілкових культур. Її зелена маса
характеризується високою перетравністю, значним вмістом вітамінів, особливо
каротину і мінеральних речовин. Охоче поїдається худобою і добре відростає
після скошування та випасання. У польовій сівозміні згадана культура відіграє
важливе агротехнічне значення, забезпечуючи грунт поживними речовинами і
виступаючи ефективним попередником для наступних культур.
Існуюча технологія вирощування конюшини лучної не дозволяє повною
мірою використати генетичний потенціал нових сортів. Недостатньо вивчена і
реакція нових сортів конюшини лучної на способи вирощування та удобрення з
урахуванням гідротермічних ресурсів регіону. Зважаючи на це, стало
необхідним дослідити вплив елементів технології вирощування на формування
зеленої маси конюшини, зокрема висоти рослин.
Дослід проведено у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція».
Схема досліду охоплює такі фактори: фактор А ― сорти конюшини лучної:
1) Либідь; 2) Тайфун; 3) Тіна; фактор Б ― удобрення: 1) без добрив (контроль);
2) інокуляція; 3) Р60К90+ інокуляція насіння; 4) N60P60K90+ інокуляція насіння;
фактор С ― спосіб вирощування: 1) безпокривний; 2) під покривом (ярий
ячмінь). Ґрунти дослідного поля ― чорнозем типовий малогумусний.
Детальний аналіз висоти стебла дає можливість з’ясувати найбільш
оптимальні умови для формування високопродуктивних агрофітоценозів
сільськогосподарських рослин, в тому числі й конюшини лучної.
Найбільший вплив на динаміку висоти виявив фактор спосіб вирощування.
Так, на варіанті без добрив значний показник знаходився в межах 24,4 – 27,2 см
(покривний спосіб сівби) проти 62,0–65,3 см за безпокривного.
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Виходячи з одержаних під час проведення дослідження даних можна
зробити висновок, що на висоту рослин конюшини лучної впливають як погодні
умови, так і генетичні особливості сорту. Крім цього, значимі елементи
технології вирощування, що були складовими схеми досліду, а саме спосіб сівби.
Найвищою висота виявилася у сорту Тайфун за безпокривного способу сівби та
внесення добрив N60P60K90+ інокуляція насіння – 79,4 см проти 26,9 см
(покривний спосіб). В інших досліджуваних сортів на такому ж фоні удобрення
і за такого способу сівби сформувалася густота: у сорту Либідь – 74,0, сорту Тіна
– 74,9 см, за іншого способу сівби – відповідно 24,3 та 25,7 см.
Формування врожаю зеленої маси конюшини лучної є результатом впливу
біотичних й абіотичних факторів на процеси життєдіяльності, що відбуваються
в рослині. Як встановлено ході проведених досліджень, сортові особливості та
варіанти удобрення не мали великого впливу на урожайність і підвищували її в
середньому лише на 0,5 – 1 т/га. Значним серед досліджуваних факторів був
вплив способу сівби. Так, на варіанті без добрив і безпокривної сівби
вформувалася урожайність 22,16 проти 10,30 т/га (покривний) у сорту Либідь.
Стосовно інших сортів спостерігається подібна тенденція.
Найвищу врожайність зеленої маси конюшини лучної відзначено у сорту
Тайфун (за безпокривного способу сівби та внесення добрив N60P60K90+
інокуляція насіння), яка становила 26,12 т/га. На інших варіантах удобрення
згаданий показник був дещо нижчим. У двох інших сортів урожайність зеленої
маси була нижчою, хоча різниця є незначною – усього 0,81 т/га у сорту Либідь
та 0,58 т/га – Тіна.
Отже, на формування висоти рослин та врожайність зеленої маси конюшини
лучної найбільший вплив серед досліджуваних факторів виявляє спосіб сівби.
Найвищі показники одержані за безпокривного способу сівби з урожайністю
26,12 т/га у сорту Тайфун, 25,54 – Тіна та 25,31 т/га – Либідь.
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ
НА НАКОПИЧЕННЯ СИМБІОТИЧНОГО АЗОТУ ПІД ПОСІВИ
РІЗНИХ ВИДІВ ЕСПАРЦЕТУ
Демидась Г.І., Лихошерст Е.С., Бурко Л.М.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ)
Бобові трави, як однорічні, так і багаторічні, в різній кількості фіксують азот
з повітря, за рахунок чого поліпшують фотосинтез і утворюють більше
органічної речовини. До того ж розвиток симбіотичного потенціалу цих рослин
формується не тільки за рахунок ефективної взаємодії генотипів рослинигосподаря і симбіотрофного мікроорганізму в певних екологічних умовах. Так,
інтенсивність цього процесу можна регулювати агротехнічними заходами.
Зокрема, внесенням різних доз мінеральних добрив, в тому числі й азотних, які
здатні суттєво впливати на симбіотичну продуктивність бобових культур.
Разом із тим окремі питання залежно від видів і сортів еспарцетів у
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Правобережному Лісостепу залишаються недостатньо вивченими. Звідси за мету
було дослідити особливості формування симбіотичного апарату рослин
еспарцету та накопичення біологічного азоту у ґрунті залежно від технологічних
заходів вирощування різних видів еспарцету.
Експериментальні дослідження проведено в умовах ВП НУБІП України
«Агрономічна дослідна станція», с. Пшеничне Васильківського району
Київської області.
Досліди було закладено навесні 2016 р., де вивчалися:
Фактор А. Види еспарцету: Посівний (сорт Аметист Донецький),
Закавказький (сорт Адам), Піщаний (сорт Смарагд). Фактор Б: удобрення,
інокуляція: без добрив; N45Р60К90 + інокуляція насіння ризоторфіном; Р60К90 +
інокуляція насіння ризоторфіном. Фактор В. Висота скошування травостою:
1) 5 см; 2) 10 см; 3) 15 см.
Коріння звільняли від ґрунту, оглядали і підраховували бульбочки,
розподіляючи на загальні (зелені й сірі, що не засвоюють азот) та активні (рожеві
та коричневі, що засвоюють азот з повітря). Виявлено суттєвий вплив різних
видів еспарцету та їхніх фаз росту і розвитку на формування загальної кількості
бульбочок та кількості активних бульбочок на коренях рослин.
За результатами проведених досліджень встановлено, що кількість
бульбочок досягає свого максимуму у фазу початку цвітіння і меншою мірою
залежить від виду еспарцету. Так, у виду еспарцету Посівний в середньому за
три роки загальна кількість бульбочок у фазу цвітіння на ділянках без добрив
досягала 126 шт., тоді як у період початку гілкування становила лише 13, у виду
Закавказький відповідно 119 і 12, у виду Піщаний – 123 і 12 шт.
За внесення певного мінерального добрива ці показники за кількістю
бульбочок значно збільшилися: відповідно у виду еспарцету Посівний до 166 і
19; Закавказький – 157 і 16; Піщаний – 155 і 17 шт. на одній рослині. На ділянках
із внесенням лише фосфорно-калійних добрив кількість бульбочок на коренях
рослин мала проміжні показники в усіх видах еспарцету і відповідно становила:
133/15; 145/13; 133/14.
Аналізуючи показники наявності бульбочок на різних видах еспарцету
залежно від удобрення та його фаз росту і розвитку можна відзначити, що
кількість бульбочок мало залежала від виду еспарцету. Разом із тим вона
збільшується від фази гілкування до цвітіння на неудобрених ділянках у 9,4–10
разів, а на удобрених (N45Р60К90) відповідно в 8,6 і 9,1 раза.
Спостереження за наявністю бульбочок на коренях рослин еспарцету за
роками використання травостою засвідчили чітке їхнє збільшення від першого
року сівби (2016 р.) і надалі в 2017 та 2018 роках.
Отже, звідси відбувається певне збільшення кількості бульбочок з
розростанням кореневої системи від першого до другого і третього років
використання травостою еспарцету на зелену массу.
Щодо маси бульбочок, то вона істотно залежить від фази росту і розвитку
еспарцету. Збільшення їхньої сумарної маси на одній рослині спостерігається від
гілкування до цвітіння і зниження уже під час плодоутворення. Так, у виду
еспарцету Посівний ця динаміка на неудобрених ділянках у середньому за три
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роки становила відповідно: 0,221; 2,646 і 0,540; Закавказький – 0,204; 2,506 і
0,480 та у виду Піщаний – 0,198; 2,583 і на одну рослину.
Також встановлено, що використання мінеральних добрив істотно впливає
на накопичення маси бульбочок. Внесення азотних добрив (N45) на фоні Р60К90
забезпечувало приріст маси бульбочок еспарцету усіх трьох видів: у фазу
цвітіння у виду Посівний – на 23 %; Закавказькому – 8,3 і у виду Піщаний – на
16,5%.
Отже, за спостереженнями щодо розвитку бульбочок на коренях різних
видів еспарцету виявилося, що кількість бульбочок та їхня маса істотно
змінюються залежно від фази росту і розвитку, років використання травостою та
мінерального удобрення. Найбільшою мірою на масу бульбочок впливає фаза
росту і розвитку. Показник маси бульбочок спочатку збільшується від сівби до
цвітіння, а потім, з відмиранням рослини, різко знижується незалежно від виду
еспарцету та мінерального удобрення. Найбільше на масу і кількість бульбочок
впливає період відбору: на початку вегетації їхній показник найменший, під час
фази цвітіння найбільший і в період плодоутворення різко зменшується. Крім
цього масса бульбочок зростає від першого до третього років вирощування
еспарцету. Загалом з аналізу проведених досліджень з накопичення
симбіотичного азоту можна зробити висновок, що в абсолютній більшості
випадків це пов’язано з наростанням кореневої системи: збільшується маса
кореневої системи – збільшується і кількість та маса бульбочок, що в свою чергу
забезпечує зростання накопичення симбіотичного азоту в ґрунті.
ФЕНОЛОГІЯ FOENICULUM VULGARE MILL.
В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
Дмитрик П.М.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університетімені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)
Фенхель звичайний (Foeniculum vulgare Mill.) – багаторічна або дворічна, з
голим стеблом та сизим нальотом рослина родини селерових, заввишки до
200 см, яку вирощують завдяки ефірній олії, яка є в стеблах, листках та квітах
рослин, але більше всього в стиглому насінні – 5-7 %. Використовується олія,
головним чином, в фармацевтичній та парфумерній промисловостях.
Ефіроноси відносяться до групи культур з рентабельністю виробництва
200% і більше. Проте регіони можливого вирощування їх обмежені через
надзвичайну чутливість культури до морозів, посух, буревіїв та інших
несприятливих явищ. Отже, збільшення виробництва сировини для
ефіроолійного виробництва можна лише підвищенням урожайності за рахунок
удосконалення технологій вирощування цієї специфічної групи культур.
Узагальнення агротехніки вирощування фенхеля звичайного за
публікаціями останнього десятиріччя, показало, що найбільш суперечливими і
недостатньо вивченими питаннями є способи підготовки насіння до сівби. Звідси
ціллю наших досліджень було істотне розширення знань про способи
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передпосівної підготовки насіння, особливо в умовах Передкарпаття.
Польові досліди проводили на полігоні науково-дослідного поля
дендрологічного парку «Дружба» ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет ім. Василя Стефаника», який розташований на північно-західній
околиці м. Івано-Франківська. За характером рельєфу територія дендропарку
відноситься до так званої «Бистрицько-Лімницької», розчленованої східної
височини.
Ґрунтовий покрив дендропарку представлений дерново-підзолистими
поверхнево-оглеєними ґрунтами, які розміщені на схилі північно-західної
експозиції крутизною 3–5º.
В орному шарі міститься близько 1,5–1,9% гумусу. Реакція ґрунту
сильнокисла та кисла (pH сольової витяжки 3,5–5), гідролітична кислотність –
2,4–2,7 мг-екв. на 100 г ґрунту. У зв’язку з низьким вмістом гумусу ці ґрунти
бідні на азот, а кисла реакція пригнічує процеси нітрифікації. Тому
нагромадження рухомих сполук азоту проходить повільно. Вміст рухомих
сполук фосфору тут становить 4,7–6,5 мг і калію 4,3–6,3 мг на 100 г ґрунту. В
цілому ґрунти бідні на поживні речовини.
Структура в орному шарі грудкувато-пилувата, тому ці ґрунти дуже
запливають після дощів, утворюючи міцну кірку. Водно-повітряний режим у них
незадовільний, оскільки періодично надмірно зволожуються, в результаті
слабого стоку поверхневих вод та наявності дуже ущільненого ілювіального
горизонту.
При оцінці способів підготовки насіння до сівби, як фактора, який впливає
на урожайність, виявились наступні особливості. За роки досліджень середня
урожайність насіння на контрольному варіанті (посів сухим насінням) становила
– 10,1 ц/га. Найвищий урожай плодів – 16,0 ц/га отримано на варіанті, де
застосовувалась стратифікація насіння. Дещо нищий результат урожайності –
11,2 ц/га отримано на варіанті із замочуванням насіння. Особливо ефективно
визначились обидва методи у екстремальні (посушливі) роки, які суттєво
підкреслили різницю між ефективністю стратифікації і замочуванням насіння у
воді. Вона становила 4,1 ц/га на користь стратифікації. В більш сприятливі для
вирощування культури роки особливих відмін не спостерігалось, урожайність із
замочуванням насіння становила 17,0 ц/га, а стратифікацією – 16,9 ц/га.
Перевага стратифікації над замочуванням пояснюється збільшенням
озерненості елементарного суцвіття на 9,7%.
Джерела та література
1. Дмитрик П.М. Фенологія рослин фенхеля в Передкарпатській низині ІваноФранківської області. Збірник наукових праць ПДАТА. Кам’янець-Подільський. 2006. №14
С. 133–137.
2. Жарінов В.І., Остапенко А.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряносмакових
рослин. К.: Вища школа, 1994. 231 с.
3. Ковтуник І.М., Тихонов М.М. Введення в культуру рідкісних лікарсько-кормових і
пряних рослин. / Проблеми екології Поділля. К. 5. Подільський, 1989. 152 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
Дмитрик П.М., Сапіжак І.Д.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)
Ехінацея пурпурова – справжня окраса саду. Ця рослина своїми великими,
елегантними, яскравими квітами може затьмарити інші квіти в саду. Родом
ехінацея з Північної Америки. Латинська назва «ехінацея» походить від
грецького echinos – їжак. Ця назва описує схожість між колючими і опуклими
головками квітів з їжаком.
Багаторічна трав’яниста полікарпічна рослина висотою 50–100 (150) см,
волого- і теплолюбива, з широким екологічним ареалом. Ехінацея
використовується як в народній медицині, так і традиційній. Всі органи ехінацеї
містять похідні кавової кислоти, полісахариди, ефірну олію, основною частиною
якої є нециклічний сесквитерпен, алкалоїди, глікозиди, поліїни, полієни і
кумарини. В траві містяться полісахариди, каротини і аскорбінова кислота, в
коренях – бетаїн, дубильні речовини, смола, до складу якої входять
пальмітинова, лінолева, церотинова та інші кислоти.
Фармацевтична промисловість випускає лікарські препарати з ехінацеєю у
вигляді настоянок, сиропів, таблеток, трав’яних чаїв. За кордоном випускається
понад 40 препаратів, до складу яких входить ехінацея. Всі препарати сприяють
підвищенню фагоцитозу, діють як імуностимулятори при різних захворюваннях.
Введення в культуру та вивчення елементів технологій вирощування нових
для регіону Передкарпаття лікарських рослин, зокрема ехінацеї пурпурової є
одним з важливих завдань рослинництва.
Наукові дані про технологію вирощування ехінацеї пурпурової в умовах
передгірської зони Карпат та перспективи її вирощування відсутні. Більшість
наукових робіт пов’язані з Лісостеповою зоною, Кримом та Закарпаттям.
Метою наших досліджень було встановлення закономірностей формування
урожаю ехінацеї пурпурової залежно від агротехнічних умов вирощування. Для
досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: встановити особливості
росту, розвитку і формування урожаю надземної маси ехінацеї пурпурової в
умовах Передкарпаття; дослідити зміни, які відбуваються з ґрунтовим покривом
під посівами ехінацеї пурпурової.
Польові досліди проводили на полігоні науково-дослідного поля
дендрологічного парку «Дружба» ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет ім. Василя Стефаника», який розташований на північно-західній
околиці м. Івано-Франківська. За характером рельєфу територія дендропарку
відноситься до так званої «Бистрицько-Лімницької», розчленованої
денудаційно-акумулятивної східної височини.
Ґрунтовий покрив дендропарку представлений дерново-підзолистими
поверхнево-оглеєними ґрунтами, які розміщені на схилі північно-західної
експозиції крутизною 3-5º.
В орному шарі міститься близько 1,5–1,9% гумусу. Реакція ґрунту
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сильнокисла та кисла (pH сольової витяжки 3,5–5), гідролітична кислотність –
2,4–2,7 мг-екв. на 100 г ґрунту. У зв’язку з низьким вмістом гумусу ці ґрунти
бідні на азот, а кисла реакція пригнічує процеси нітрифікації. Тому
нагромадження рухомих сполук азоту проходить повільно. Вміст рухомих
сполук фосфору тут становить 4,7–6,5 мг і калію 4,3–6,3 мг на 100 г ґрунту. В
цілому ґрунти бідні на поживні речовини.
Структура в орному шарі грудкувато–пилувата, тому ці ґрунти дуже
запливають після дощів, утворюючи міцну кірку. Водно–повітряний режим у
них незадовільний, оскільки періодично надмірно зволожуються, в результаті
слабого стоку поверхневих вод та наявності дуже ущільненого ілювіального
горизонту.
Висівали районований і перспективний сорт Поліська красуня.
Повторення – триразове, облікова площа дослідної ділянки – 25 м2.
Дослідження проводили за загальноприйнятими методиками.
Насіння ехінацеї в природних умовах проростало, при наявності
оптимальної кількості вологи у ґрунті та температурному інтервалі +10 – 20ºС.
У 1–й рік вегетації рослини генеративних органів не утворювали. Інтенсивний
ріст надземних і підземних органів починався у вересні і продовжувався до
пізньої осені.
Починаючи з 2–го року життя, рослини проходили повний цикл сезонного
розвитку. Інтенсивний ріст надземних органів спостерігався у квітні–травні, а
ріст підземних органів – протягом всього вегетаційного періоду.
Досліджуючи вплив мінеральних добрив на урожайність ехінацеї
пурпурової були використані дози внесення мінеральних добрив N 60P60K60 та
N90P90K90. За контроль було взято варіант – без внесення мінеральних добрив.
Найбільший урожай надземної маси ехінацеї пурпурної (286 ц/га) отримано
на варіанті з використанням по 90 кг/га діючої речовини добрив, але при цьому
окупність 1 кг діючої речовини мінеральних добрив становила всього 1 кг сухої
речовини, тоді, як при застосуванні добрив дозою 60 кг/га цей показник досяг 4,8
кг сухої речовини надземної маси.
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ВПЛИВ СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ СІВБИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ФАЦЕЛІЇ ДЗВОНИКОВИДНОЇ PHACELIA CAMPANULARIA A. GRAY
Дмитрик П.М., Солощак О.В.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)
Актуальністю наукової роботи є визначення можливостей використання
господарствами перспективної, та водночас ще не відомої широкому загалу
фацелії дзвониковидної в умовах Передкарпаття та вивчення комплексу корисної
дії рослини на ґрунт, с/г угіддя та людину.
Дані, що стосуються технології вирощування фацелії дзвониковидної в
умовах Передкарпаття та перспективи її вирощування відсутні. Наукові роботи
пов’язані з дослідженням фацелії дзвониковидної стосуються Лісостепової та
Степової зон України.
Метою роботи було дослідження продуктивності вирощування фацелії
дзвониковидної на чорноземах опідзолених в умовах Передкарпаття.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:

визначити особливості зростання, розвитку та формування
вегетативної маси фацелії дзвониковидної на чорноземах опідзолених в умовах
Передкарпаття;

встановити залежність норми висіву на врожайність фацелії
дзвониковидної;

проаналізувати вплив строків посіву на сходи рослини;

дослідити видозміну ґрунтового покриву, під посівами фацелії
дзвониковидної.
Дослідження над фацелією дзвониковидною в Карпатській зоні не
проводилися, проте в Лісостеповій зоні вони дали досить значну теоретичну та
практичну базу для подальшого вивчення рослини, насамперед роботами
Н.І. Чергіка (1955–1963 рр.); Л.О. Адамчук., Т. І. Білоцерківець (2018 р.) та ННЦ
«Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» (1995–2019). Ними наведено
дані про використання рослини в різних галузях господарства, медицині та
необхідності подальшого вивчення культури на території країни.
Під час досліджень на базі Івано-Франківського державного центру
експеризи сортів рослин, вивчався вплив фацелії дзвониковидної на ґрунтові
показники, вплив норми висіву на насінну продуктивність, вибір
найоптимальніших строків сівби.
Протягом досліджень вирощувався сорт Аліна, виведений Національним
Науковим Центром «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»
Національної академії аграрних наук України (рекомендований до вирощування
в Лісостеповій зоні та Поліссі).
Фацелію висівали вручну під маркер на глибину 1,5 см, з міжряддями 15 см
при нормі висіву 6–8 кг/га. Маса 1000 насінин 1,7–1,8 г. Урожайність 2,7–
5,8 ц/га.
Ґрунтовий покрив ділянки дослідження предствлений чорноземом
опідзоленим глеюватим крупнопилувато–важкосуглинковим на схилі південно–
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західної експозиції крутизною 1–3°.
Структура в орному шарі грудочкувато–пилувата, а самі ґрунти схильні до
набухання. Водно–повітряний режим у них задовільний. З глибиною об’ємна
вага ґрунту зростає, що пов’язано зі зменшенням органіки та накопиченням
півтораоксидів заліза, алюмінію та марганцю. Це в свою чергу веде до
зменшення вологоємності та аерації (спостерігається в ілювіальному горизонті
(В1, В2 вже з 49 см) та утворення «мертвого запасу» вологи в ґрунті. При такій
вологості рослини не можуть її засвоювати та висихають.
В умовах Прикарпаття насіння фацелії проростало в температурному
інтервалі +3 – 15º С (за оптимальної кількості вологи). Під час випадання опадів
протягом 9 днів спостерігалося сповільнення процесу проростання насіння з 4–5
до 13 днів. Перші квіти з’явилися на 39 день, а цвітіння почалося на 48 день.
Період цвітіння тривав 31 день, що пов’язано з особливостями суцвіття рослин.
Загалом період вегетації становив 90 днів.
Під час досліджень було виявлено пряму залежність строків посіву на
врожайність насіння фацелії дзвониковидної. Найкращим строком посіву фацелії
дзвониковидної на насіння є 6 травня. В цьому варіанті отримана найбільша
врожайність насіння – 5,8 ц/га. При інших строках сівби помічено суттєве
падіння урожайності на 0,6–2,7 ц/га. Строки посіву 17 червня і 1 липня насіння
не утворили, тому вони не внесені до даних.
Отриманий рівень врожайності, підтверджений в найкращому варіанті
найвищою кількістю насіння в суцвітті (30,4 шт.).
У варіантах з пізніми строками посіву спостерігається збільшення кількості
гілок та суцвіть, адже посіви були рідшими, через низьку польову схожість. В
цих варіантах ми відзначали нерівномірне дозрівання рослин, постійне цвітіння
і меншу кількість насіння в цих варіантах.
Після збору та дозрівання насіння було визначено польову схожість фацелії
дзвониковидної. В результаті виявлено, що насіння, яке відповідає мінімальному
показнику схожості насіння (75%) отриманий тільки у посівів 6 травня (93%) та
20 травня (75%). Лабораторна схожість насіння у варіанті зі строком посіву 3
червня (65%) не відповідає вимогам.
З метою отримання урожайності насіння фацелії дзвониковидної не менше
6 ц/га було прийнято рішення здійснити ще один дослід по вивченню норми
висіву фацелії дзвониковидної; повторність досліду 6 кратна, площа ділянки –
1 м2. Фацелію висівали вручну під маркер на глибину 1,5 см, з міжряддями 15 см.
Поставлена ціль дослідження була досягнена при нормі висіву 3,0; 5,0; і 7,0 млн
насінин.
При згущенні посівів спостерігається тенденція до зменшення польової
схожості зі збільшенням кількості насіння в рядку, за рахунок конкуренції
насіння при проростанні. Виживання рослин безпосередньо залежить від
польової схожості, тобто умов, що створюються в самому початку їх життя.
Польова схожість має вирішальний вплив на густоту рослин, які утворюються до
моменту збирання.
Отриманий рівень врожайності в досліді нижче біологічної, через те, що
культура легко осипається та має мале насіння. В більш зріджених посівах (3,0
547

млн.) рослини краще галузяться (3,9 шт.), утворюється велика кількість суцвіть
(16,9 шт.) і максимальна кількість насіння.
Джерела та література
1. Жарінов В.І., Остапенко А.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряносмакових
рослин. К.: Вища школа, 1994. 231 с.
2. Ковтуник І.М., Тихонов М.М. Введення в культуру рідкісних лікарсько–кормових і
пряних рослин. / Проблеми екології Поділля. К. 5. Подільський, 1989. 152 с.
3. Сисуєв Ю.І. Медонос – Фацелія / Ю.І. Сисуєв, К.С. Шепталу, Г.І. Воловяшко.
Бджільництво. № 2 – 2005. – С.24.
4. Наумкіна В.П. Рекомендації по обробітку фацелії на присадибних ділянках. Орел:
Орел ДАУ. 2001. 16 с.
5. Бурмистров А. Н. Сроки и способы посева медоносных растений. Пчеловодство. № 1.
2003. С. 22–24.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЙОГО СТАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ
Заболотний І.О.
Сумський національний аграрний університет (м. Суми)
Наведемо декілька визначень розвитку підприємства. Так, Е.М. Коротков,
розглядаючи розвиток на рівні підприємства, трактує його як «…сукупність змін,
які ведуть до появи нової якості і зміцнення життєвості системи, її здатність
чинити опір руйнівним силами зовнішнього середовища» [5]. В.А. Забродський
та М.О. Кизим дають більш розширене визначення розвитку, конкретизуючи
його щодо економіко–виробничої системи. За їхньою точкою зору, розвиток
економіко–виробничих систем представляє собою процес переходу економіко–
виробничої
системи
у
новий,
більш
якісний
стан
шляхом нагромадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури
і складу, наслідком чого є підвищення її здатності чинити опір руйнівному
впливу зовнішнього середовища та ефективність функціонування [2].
Основними властивостями розвитку є незворотність, спрямованість,
закономірність, а також впорядкованість та активна роль внутрішніх механізмів
самоорганізації.
Розвиток потребує певного цільового руху. Тому розвиток підприємства за
виділенням вектору розвитку може бути векторним або квазіхаотичним. Під
вектором розвитку пропонується розуміти сукупність безперервних послідовних
змін стану об’єкта розвитку за умов збереження його єдності та цілісності, які
обмежені певними обов’язковими умовами або надцілями. Векторний розвиток
передбачає наявність та конкретизацію вектора розвитку у формі цілей та
стратегії підприємства. Доречно зазначити, що теорія організаційного розвитку,
запропонована Л. Грейнером, підводить до думки, що всі зміни на підприємствах
є запрограмованими. Спочатку організаційні зміни зумовлені вибором
стратегічного напряму.
Таким чином стратегічний вибір повинен ґрунтуватися на концепції
розвитку підприємства, а формулювання стратегії має бути чіткою, зрозумілою.
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Для цього попередньо ретельно досліджують та оцінюють всі альтернативи,
взявши до уваги різноманітні чинники. Це і вид бізнесу, особливості галузі, в
якій працює підприємство, стан зовнішнього середовища; це і характер цілей
підприємства та рівень ризику.
Управління розвитком підприємства передбачає здійснення такого
алгоритму: 1) оцінка процесів, що відбуваються на підприємстві; 2) вибір
стратегічного напрямку розвитку підприємства; 3) визначення тактичних
заходів, що сприяють досягненню стратегічних цілей; 4) оцінка стратегічних і
тактичних напрямів розвитку підприємства; 5) розробка плану заходів щодо
удосконалення механізму управління розвитком підприємства згідно з
визначеними стратегічним і тактичним пріоритетам.
Формування стратегічного набору підприємства передбачає вивчення
можливих шляхів досягнення цільових орієнтирів. Це пояснюється тим, що
завжди існують різноманітні варіанти вирішення проблем розвитку
підприємства, які знаходять своє втілення в так званих альтернативних
стратегіях або стратегічних альтернативах.
Стосовно поняття стратегічної альтернативи більшість авторів економічної
літератури з питань стратегічного менеджменту дотримуються приблизно
однакових думок. Поняття «стратегічні альтернативи» розглядають як набір
різних варіантів стратегій, які дають змогу підприємству досягти цілей, в межах
обраного напрямку й обмежень на використання ресурсів. Отже, на етапі вибору
стратегічних альтернатив створюються стратегії, що дозволяють досягти
поставлених цілей [1].
Перед тим, як вибирати стратегію діяльності, необхідно сформувати певну
сукупність альтернативних стратегій. Вибір стратегії передбачає вивчення
альтернативних напрямків розвитку організації, їх оцінку і вибір кращої
стратегічної альтернативи для реалізації. При цьому використовується
спеціальний інструментарій, що включає кількісні методи прогнозування,
розробку сценаріїв майбутнього розвитку, портфельний аналіз.
Стратегію підприємства обирає керівництво на основі аналізу факторів, які
характеризують стан підприємства, з урахуванням результатів аналізу.
Загальна процедура формування стратегії дій для всіх рівнів стратегічного
набору наступна [3, с.151]:
1. Визначається набір цілей.
2. Оцінюється різниця між поточною позицією підприємства і його
цільовою позицією.
3. Пропонується один або декілька способів дій (стратегій), тобто
стратегічних альтернатив поведінки.
4. Здійснюється тестування запропонованих стратегічних альтернатив на
предмет можливості звуження попередньо встановленого розриву (прогалини)
між поточною і цільовою позиціями підприємства.
Слід зазначити, що ні один варіант стратегії не може
бути кращим інших за всіма параметрами відразу. Часто варіанти, які виглядають
більш привабливими відносно короткострокової рентабельності, будуть менш
привабливими
з
точки
зору
досягнення
довгострокових
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цілей і навпаки. Для вибору оптимального варіанту необхідно при можливості
застосувати відповідну комп’ютерну програму, за допомогою якої можна
побудувати всі можливі комбінації із встановлених в процесі стратегічного
аналізу параметрів і обмежень. Якщо програмне забезпечення неможливе, то
слід скористатися експертними методами. Останнім етапом аналізу стратегічних
альтернатив є оцінка прийнятності ризику, закладеного в стратегії.
Оцінка виправданості ризику проводиться за трьома напрямками: визначення
реалістичності передумов, закладених в основу вибору стратегії; визначення
негативних наслідків для підприємства, до яких може привести провал стратегії;
оцінка можливого позитивного результату відносно ризику втрат від провалу в
реалізації стратегії [4].
Таким чином, стратегічний вибір проводиться виключно із альтернативних
варіантів стратегій підприємства. альтернативність являє собою принциповий
підхід у формуванні стратегії. Оскільки середовище підприємства у ринковій
економіці багатогранне і надзвичайно динамічне, багатоваріантність вибору стає
необхідністю і важливим його чинником.
Розвиток підприємства є незворотнім процесом, і необхідність змін
рано чи пізно виникає незалежно від того, якої ідеології розвитку воно
дотримується, яка парадигма управління визначає пріоритетні напрями його
функціонування.
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ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ
ЗА ВИРОЩУВАННЯ БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСУМІШЕЙ
Карбівська У.М., Бургарт В.Р.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)
Завдяки своїм біологічним особливостям багаторічні трави діють на грунт
інтенсивніше, ніж однорічні культури. Це зумовлено їх довголіттям, високою
продуктивністю надземного покриву, сильним розвитком і великою загальною
довжиною коріння, значним нагромадженням пластичних речовин і кореневих
виділень та іншими факторами. На землях, що зазнають ерозії, багаторічні трави
підвищують продуктивність угідь, забезпечують захист їх від змиву,
відновлюють родючість ґрунтів.
Одним із важливих напрямків розвитку лучного кормовиробництва є підбір
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високопродуктивних бобово-злакових травосумішок і розроблення ефективної
системи їх удобрення.
Дослід був закладений в 2016 р. Попередник гречка. Повторення –
триразове, облікова площа дослідної ділянки – 25 м2. Висівали такі сорти
бобових та злакових трав: конюшина лучна – Анітра, люцерна посівна – Синюха,
лядвенець рогатий – Аякс, козлятник кавказький сорт Бранець, костриця червона
– Айра, стоколос безостий – Марс, пажитниця багаторічна – Обрій, стоколос
прибережний – Боян, стоколос безостий – Марс та пирій середній сорт Хорс. Всі
сорти виведені в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН.
В дослідах використовували мінеральні добрива : аміачна селітра
(34% д.р.); калімагнезій (29% д.р.); суперфосфат (19% д.р.) при трьох рівнях
удобрення: контроль (без добрив) і N60P60K60, N90Р90К90. Погодні умови протягом
трьох років досліджень в основному були сприятливими для росту і формування
врожаю трав.
Грунтовий покрив дослідного поля представлений дерново–підзолистими
поверхнево–оглеєними ґрунтами, за кислотністю він кислий (pH 4,4), вміст
лужногідролізованого азоту (68,6 мг/кг ) та рухомого фосфору (78,0 мг на 100г
ґрунту) дуже низький, а калієм середньо забезпечений (60,0 мг на 100г ґрунту).
Процентне співвідношення бобових в бобово–злакових травостоях
находилась в межах 47 до 50 %. За рахунок добрив доля конюшини лучної і
люцерни посівної збільшилась на 2 – 3 %.
Вивчення структури травостоїв показали, що на долю листя в бобово–
злакових травосумішках приходилось від 45,4 до 52,5%, облиствленість
збільшувалась при удобренні на 0,4 – 2,0 % .
Аналізуючи показники структури ґрунту під багаторічними травами можна
відмітити, що найвищим коефіцієнтом структурності характеризується варіант з
лядвенцем рогатим, який становив у шарі 0 – 10 см – 2,12; 10 – 20 см – 1,75.
Значення щільності складення ґрунту під багаторічними травами в середньому
становили 1,22 – 1,25 г/см3.
Під сіяними бобово–злаковими травосумішками відмічена тенденція, коли
на початку вегетації грунт перебуває в рівноважному стані і показник об’ємної
ваги є оптимальним (1,1 – 1,3 г/см3), а на кінець вегетаційного періоду показники
об’ємної ваги зростають на 2 – 5 %.
Встановлено, що найвищу продуктивність серед варіантів досліду було
одержано на варіанті з лядвенцем рогатим сорту Аякс (6,0 т/га) а привнесенні
Р90К90 вона збільшилася на 0,3т/га.
Сумарний баланс азоту є додатнім на всіх варіантах досліджень і
знаходиться в межах – від 4,5 до 24,1 кг/га, найбільший його показник був
зафіксований на варіанті з лядвенцем рогатим сорту Аякс+злаки+Р60К60. Баланс
фосфору та калію на більшості варіантів був позитивний, крім варіантів без
добрив.
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поверхнево–оглеєному ґрунті за вирощування бобово–злакових травосумішок. Досягнення та
концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі: матеріали ІІ
Всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Дніпро, 27 листопада 2018 р. Д., 2018.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ АПВ В СТЕПУ УКРАЇНИ
Кернасюк Ю.В.
Інститут сільського господарства Степу НААН (м. Кропивницький)
Останнім часом науковий дискурс щодо стратегії розвитку вітчизняного
аграрного сектору економіки спрямований на системний аналіз комплексу
проблем із забезпечення продовольчої безпеки, а також обґрунтування нових
екологічно збалансованих і високопродуктивних зональних агроекосистем на
засадах моделей кластерної регіональної спеціалізації для підвищення
конкурентоспроможності виробництва продукції, соціальної захищеності і
добробуту мешканців сільських територій.
Водночас, поза увагою ще залишаються питання дослідження еколого–
економічних і соціальних проблем розвитку аграрного виробництва в умовах
кліматичних змін на зональному рівні. Зокрема, сільськогосподарська діяльність
в степовій зоні з однієї сторони супроводжується суттєвим погіршенням
екологічного стану природних ресурсів, а також зниженням родючості ґрунтів
поряд із посиленням деструктивного впливу на довкілля внаслідок зростання
антропогенного навантаження, що ускладняється новими викликами,
пов’язаними з кліматичними змінами.
З іншої сторони відбуваються складні соціально–економічні процеси, які
викликані зростанням рівня концентрації землекористування у великих
підприємствах і агрохолдингах, скороченням кількості зайнятих в сільському
господарстві, зміною спеціалізації сільськогосподарського виробництва на
користь вирощування прибуткових зернових та олійних культур.
«Разом із тим слід зазначити, що за останні чверть століття третина орних
земель України зазнала ерозійних процесів. Нині 13 млн га (33,1%) зазнають дії
водної, а 5,9 млн га – вітрової ерозій» [1]. «Внаслідок нераціонального й науково
необґрунтованого ведення сільськогосподарського виробництва в аграрному
секторі економіки України протягом багатьох років постійно збільшувався
деструктивний вплив на природне середовище. У результаті цього виникла
нагальна необхідність перегляду існуючих традиційних принципів
господарювання та впровадження альтернативних методів господарської
діяльності» [2]. «Враховуючи високий рівень залученості України в процеси
економічної глобалізації, можна з упевненістю передбачити, що закономірності
концентрації агровиробництва, характерні для країн–лідерів ринкової економіки,
будуть властиві й вітчизняній агросфері» [3].
Це потребує організацію науково–методичного забезпечення досліджень
актуальних проблем розвитку сільськогосподарського виробництва в регіонах
степової зони на нових принципах і визначення їх стратегічних напрямків.
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Основні стратегічні напрямки організації і забезпечення науково–
методичного обґрунтуванням досліджень актуальних проблем розвитку АПВ в
Степу України включають:
– розробка і економічне обґрунтуванням сучасних систем землеробства у
короткоротаційних сівозмінах і вдосконалення технологій вирощування
сільськогосподарських культур, адаптованих до ґрунтово–кліматичних умов
Степу;
– створення нових високоврожайних сортів сої, ячменю голозерного і
плівчастого, еспарцету та інших сільськогосподарських культур, адаптованих до
кліматичних змін;
– удосконалення системи насінництва перспективних сортів та гібридів
різного екотипу, селекції наукових установ системи НААН;
– розробка біоадаптивних моделей розвитку галузі рослинництва і
тваринництва в умовах регіону на інноваційній основі та із урахуванням впливу
змін клімату;
– супровід науковий розробок, а також їх випробування і впровадження
для підвищення ефективності діяльності експериментальної бази НААН та
агроформування усіх організаційно–правових форм;
– розробка і науковий супровід регіональних програм інноваційного та
сталого розвитку АПК і біоекономіки;
– системний аналіз і науково–методичне обґрунтування економічної
ефективності та конкурентоспроможності розвитку сільськогосподарського
виробництва в степовій зоні України.
В умовах глобальних викликів кліматичних змін нині постає завдання
формування концептуально якісно нового наукового забезпечення ефективного
функціонування галузі сільського господарства в степовій зоні, що потребує
прискореного впровадження інновацій у агропромислове виробництво та
переходу її до основних засад і принципів сталого розвитку і біоекономіки.
Нині в значній мірі динамічний розвиток агропромислового виробництва
залежить від впливу рівня інноваційних технологій, селекції, організаційних та
економічних форм господарювання. Однак, повноцінна реалізація аграрного
потенціалу можлива лише за умови освоєння наукових розробок, інноваційних
проектів, використання нових зразків сільськогосподарської техніки, а також
сучасних, більш адаптованих до конкретних зональних умов сортів і гібридів
сільськогосподарських культур та порід тварин, агротехнологічних рішень, що
враховують матеріальні і фінансові можливості виробництва високоякісної
екологічно безпечної продукції та забезпечують відновлення родючості ґрунтів.
Ефективне використання можливостей інноваційного розвитку в аграрній
сфері дозволить прискорити темпи економічного зростання у сільському
господарстві, тоді як реалізація наукових розробок буде сприяти досягненню
конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і зовнішньому
ринках, гарантуватиме надійність і стабільність продовольчого забезпечення
населення та екологічну безпечність.
Формування сучасних науково–інноваційних підходів до організації
конкурентоспроможного агропромислового виробництва має відбуватися на
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основі врахування наявного економічного стану галузі сільського господарства і
науково–методичного обґрунтування та оцінки реальних можливостей і заходів
її впливу на його розвиток, зокрема через трансфер наукових розробок.
Важливою складовою трансферу наукоємної інноваційної продукції в
агропромислове виробництво є інформаційно–аналітичне його забезпечення.
На базі Інституту сільського господарства Степу НААН впродовж останніх
років формується нова концептуальна модель науково–методичного
забезпечення агропромислового виробництва і біоекономіки. У найближчій
перспективі її реалізації передбачатиме створення потужного інформаційно–
аналітичного Центру стратегічних досліджень сталого розвитку і біоекономіки,
що охоплюватиме та координуватиме такі важливі їх напрямки, як
рослинництво, тваринництво, аграрна економіка і інноваційний провайдинг.
При цьому до основних і найбільш значущих програмно–цільових завдань
його функціонування доцільно віднести просування наукових розробок та
сучасних технологій, які сприятимуть формуванню в регіонах степової зони
сучасної науково–інноваційної моделі сталого розвитку сільськогосподарського
виробництва і біоекономіки (рис. 1).
Інститут сільського господарства Степу НААН
Напрямки
досліджень

Рослинництво

Аграрна
економіка

Тваринництво
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дослідження

Стратегічна ціль

Формування науково-інноваційної моделі сталого розвитку
агропромислового виробництва і біоекономіки
Рис. 1. Науково-методичне забезпечення досліджень актуальних
проблем розвитку АПВ в Степу України

Наукові засади стратегії організації трансферу наукоємної інноваційної
продукції в агропромислове виробництво Степу мають передбачати:
- науково–аналітичне забезпечення обґрунтування шляхів розбудови
інноваційної інфраструктури сталого розвитку і біоекономіки;
554

- розробку пропозицій щодо підвищення інноваційної активності
сільськогосподарських підприємств, в тому числі на наукових засадах розвитку
кластерів і раціональної спеціалізації;
- наукові дослідження регіонального ринку наукоємної інноваційної
продукції та розробку пропозицій із підвищення частки господарств, що її
впроваджують;
- науково–методичне
забезпечення
обґрунтування
економічної
ефективності і конкурентоспроможності розвитку сільськогосподарського
виробництва на основі впровадження інноваційних розробок.
Зі сторони аграрної науки, на наш експертний погляд, науково–методичне
забезпечення повинно безпосередньо спрямовуватися на суттєве підвищення
конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції, що
реалізовуватиметься шляхом впровадження нових економічних управлінських
рішень та біоадаптивних технологій, використання яких є одним із основних
напрямів ефективної господарської діяльності.
Важливе значення, передусім, має приділятися питанням проведення
демонстраційних показів (проведення днів поля, демонстрацій), агротехнічних
заходів, технологій, наукових систем ведення господарства, сортів, гібридів,
порід тварин, техніки, добрив, кормів, засобів захисту рослин, передового
досвіду господарювання, досягнень аграрної науки та освіти.
Не повинні залишається поза увагою і питання щодо організації заходів
проведення навчальних семінарів з питань сільськогосподарських технологій,
агробізнесу, менеджменту, кластерів, диверсифікації і оптимальної спеціалізації
агропромислового виробництва.
Слід зосередити зусилля на поглибленні наукових досліджень проблем
регіонального аграрного розвитку на рівні окремих районів.
На це звертає увагу, зокрема, також і П. Т. Саблук та інші вітчизняні вчені,
які відзначають, що децентралізація управління економікою потребує
запровадження нових форм і методів управління соціальним та економічним
розвитком кожного адміністративного району. Це особливо важливо для
аграрних районів, потреби яких у ресурсах більші, а можливості менші [4, с. 7].
Саме в цьому напрямку науково–методичного забезпечення досліджень
актуальних проблем розвитку АПВ в Степу України повинен буде працювати
майбутній Центр стратегічних досліджень сталого розвитку і біоекономіки, що
координуватиметься групою науковців Інституту сільського господарства Степу
НААН, в тому числі в рамках виконання завдань за ПНД НААН «Аграрна
економіка».
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ВПЛИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
ҐРУНТІВ НА ВМІСТ ЗАГАЛЬНОГО ГУМУСУ
Козлова О.І.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
(п/в «Докучаєвське-2» Харківського району Харківської області)
Основною складовою частиною кожного ґрунту є органічна речовина, що
утворюється з решток рослин, тварин та інших організмів за активною участю
мікроорганізмів. Вивченню органічної частини ґрунту присвячено дуже багато
праць, і висунуто ряд гіпотез щодо походження гумусу в ґрунті.
Гумус – це складний динамічний комплекс специфічних органічних сполук
ґрунту кислотної природи, які утворилися внаслідок процесів розкладу та
гуміфікації органічних решток і вступили у тісний взаємозв’язок з мінеральними
компонентами ґрунту. Роль гумусу в процесі ґрунтоутворення велика і
багатогранна. Збагаченість ґрунту органічними речовинами є показником його
природної родючості.
Гумус, або органічна речовина, в значній мірі визначає напрямки процесів
ґрунтотворення, біологічні, хімічні та фізичні властивості ґрунтового
середовища і в кінцевому результаті – родючість ґрунтів.
За останні десятиріччя у багатьох країнах світу вміст і запаси гумусу в
ґрунтах, що використовуються під ріллю, зменшились на 15–25%, а в деяких
випадках — на 50% від попереднього вмісту. Абсолютне зниження вмісту
гумусу в ґрунті за 20–50 років його сільськогосподарського використання
становило у середньому від 0,6 (дерново–підзолисті ґрунти) до 3,6 (чорноземи
типові), тобто 18–36% від початкового вмісту.
Інтенсивність дегуміфікаційних процесів в Україні ще вища, адже нею
охоплено близько 39 млн га сільськогосподарських угідь. В богарних умовах
чорноземи типові західних областей Лісостепової зони України за 100 років
втратили близько 25, а в умовах зрошення на півдні до 60% гумусу. В
абсолютних величинах найбільших щорічних втрат (0,6–0,8 т/га) зазнали
чорноземи типові.
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва підвищила втрати
гумусу в усіх ґрунтово–кліматичних зонах України. Середньорічні втрати його
за останні десятиліття зросли в Лісостеповій зоні у 1,7 разу, Степовій — 2,4, на
Поліссі – у 8,4 разу. Прискорення темпів втрат гумусу за останні десятиліття
можна пояснити багатьма причинами.
–підсиленням мінералізації гумусу внаслідок інтенсифікації обробітку
ґрунту;
–необґрунтованим поглибленням орного шару;
–частим відчуженням з поля нетоварної частини врожаю;
–недостатнім надходженням у ґрунт післяжнивних решток та органічних
добрив;
–внесенням високих норм мінеральних добрив, незбалансованих за складом
та низьких норм органічних добрив;
–спалюванням стерні;
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–підсиленням процесів водної ерозії та дефляції;
–зміною структури посівних площ у бік підвищення частки просапних
культур.
У регіонах із сильною водною ерозією та дефляцією втрати гумусу ще
більші. Так, на Поліссі лише від водної ерозії середньорічні втрати гумусу
дорівнюють 2,4 млн т, у Лісостеповій зоні – 10,3, у Степовій – 11, в цілому по
Україні – 23,7 млн т. За часів незалежності України з 1991 р. різко зменшилось
використання органічних добрив. За умов економічної кризи господарства
виживають за рахунок експлуатації природної родючості ґрунтів, що негативно
позначається на вмісті гумусу [1].
Джерелом гумусу є органічні рештки вищих рослин, мікроорганізмів і
тварин, що живуть у ґрунті. Рештки зелених рослин надходять до ґрунту у
вигляді наземного опаду та відмерлої кореневої системи рослин. Кількість
органічної речовини, що надходить до ґрунту різна, і залежить від ґрунтово–
рослинної зони, складу, віку та густоти насаджень, а також від ступеня розвитку
трав’яного вкриття [2].
Втрати органічної речовини особливо збільшуються в ґрунтах з промивним
режимом і активними процесами розкладу або вимивання, таких як дерново–
підзолисті, сірі лісові, бурі, опідзолені та інші.
Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул стихій, природних та
посилених людиною, завдають ґрунтам величезної, інколи непоправної шкоди.
Це, насамперед, водна і вітрова ерозія, погіршення ґрунтової структури,
механічне руйнування та ущільнення ґрунту, постійне збіднення на гумус та
поживні речовини, забруднення ґрунту мінеральними добривами,
отрутохімікатами, мастилами та пальним, перезволоження та засоленість земель
[3].
Практичний досвід та ціла низка наукових досліджень свідчать, що , гумусу
в підвищенні родючості ґрунту важко переоцінити. Ця речовина є джерелом
багатьох поживних елементів для рослин, покращує фізичні та хімічні
властивості ґрунту, тому що характеризується більшою ємністю поглинання в
порівнянні з глинистими мінералами ґрунту. Гумус запобігає міграції по
профілю багатьох катіонів, що важливо для попередження забруднення
ґрунтових вод. Він також посилює біологічну активність ґрунту і також здатний
поглинати токсичні речовини і важкі метали, які потрапляють у ґрунт і, таким
чином, запобігти їх надходженню в ґрунтові води та рослини. Це має важливе
значення з точки зору якості сільськогосподарської продукції, що
використовується для харчування та приготування кормів. Гумус в якійсь мірі
виконує в даному випадку санітарно-гігієнічну функцію. Про важливу роль
гумусу, як чинника родючості, свідчать численні дані. Так, Б.С. Носко зазначає,
що збільшення вмісту гумусу на 0,1% сприяє збільшенню суми поглинутих
кальцію та магнію на ґрунтах, зв’язаних за гранулометричним складом, на 0,10–
0,18 мекв, а на легких – до 0,31–0,37 мекв на 100 г. ґрунту. Аналіз численних
експериментальних даних дає можливість зробити висновок, що високий врожай
сільськогосподарських культур можна одержати при вмісті гумусу в ґрунті в
межах від 1,8 до 2,1% [4].
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Результати наших досліджень з визначення умісту загального гумусу в
чорноземах типових малогумусованих на лесі навчально–дослідного
господарства «Докучаєвське» Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва за різних систем обробітку та під різними
сільськогосподарськими культурами дозволяють зробити наступні висновки:
1. Втручання людини в хід природних процесів гумусотвореня призводить
до втрат гумусу, за умов агрогенного використання ґрунтів кількість гумусу
зменшується, це пояснюється тим, що спостерігається щорічне переміщування
ґрунту в процесі обробітку, унаслідок чого посилюється процес мінералізації. У
процесі сільського використання відбувається відчуження рослинної маси з
урожаєм, органічні та мінеральні добрива не вносяться в потрібних кількостях,
тому надходження органічного матеріалу не комплексує темпи його
мінералізації.
2. У ґрунтах всіх варіантів відмічається невелике коливання вмісту
загального гумусу і спостерігається тенденція до поступового зниження з
глибиною, але коливання вмісту загального гумусу у ґрунтах за глибинами
відбору суттєво майже не відрізняються. Вміст загального гумусу є низьким, а в
деяких варіантах дуже низьким.
3. Результати дослідження впливу обробітку ґрунту на вміст та запаси
загального гумусу в чорноземних ґрунтах показують, що навіть в перший рік
досліджень, можна спостерігати зміни у вмісті загального гумусу та його
запасах. На даний момент найкращим варіантом обробітку ґрунту, по вмісту
загального гумусу в чорноземних ґрунтах є оранка на 20–22см, але досить хороші
результати ми отримали на варіанті 5, чизельний обробіток ПЧ–2,5 під озимою
пшеницею та житом, а також під соняшником.
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ПОПОВНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СОРТІВ ЗЕЛЕННИХ І
ПРЯНО-СМАКОВИХ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН
Позняк О.В., Касян О.І., Чабан Л.В.
Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН
(с. Крути Ніжинського району Чернігівської області)
Овочі займають надзвичайно важливе місце у харчуванні людини, оскільки
вони є основним і часто незамінним джерелом вітамінів, амінокислот,
мінеральних солей, мікроелементів, легкозасвоюваних вуглеводів, органічних
кислот, фітонцидів тощо. Широка гама-пряно смакових і ароматичних речовин
обумовлюють неперевершену цінність овочів за харчовими, лікувальними та
дієтичними якостями.
Однією з проблем розвитку вітчизняного овочівництва є слабка
асортиментна політика на національному ринку. Так, на сьогодні виробництво
зеленних культур в Україні є недостатнім і становить 2% від загальної кількості
овочів, тоді як у країнах Європи їх частка сягає 30% [1]. Проблемою залишається
також вузький асортимент створюваних вітчизняними науковими установами
нових сортів овочевих рослин, зокрема зеленних, малопоширених і багаторічних
видів [2]. Для її вирішення необхідно удосконалювати структуру вирощування і
споживання овочів за рахунок уведення в культуру нових цінних видів овочевих
рослин, створення сортів малопоширених видів рослин для різних зон
вирощування з метою розширення ареалу їх розповсюдження і освоєння у
виробництво.
Мета досліджень – створити сорти нові конкурентоспроможні сорти
малопоширених рослин: бугили кервелю, гісопу лікарського і дворядника
тонколистого для поповнення вітчизняного ринку сортів зеленних і пряно–
смакових овочевих культур.
Результати досліджень. До цінних пряно-смакових зеленних рослин
належить бугила кервель (Anthriscus cerefolium L.) – однорічна рослина родини
Селерові (Apiaceae). Листя соковите, з ніжним анісовим ароматом, що
обумовлений наявністю анетолу. Рослина скоростигла, споживається у свіжому
вигляді, придатна для вирощування з метою отримання зеленої маси з ранньої
весни до пізньої осені.
Сортимент бугили кервелю в Україні вкрай обмежений, оскільки до
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, станом
на 16.01.2019 р. не внесено жодного сорту цього виду [3].
На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН за результатами проведеної
селекційної роботи створено новий сорт бугили кервелю Жайворонок, який
передано до системи Державного сортовипробування для проведення
кваліфікаційної експертизи у 2018 р.
Новий сорт забезпечив приріст урожайності зеленої маси у порівнянні зі
стандартом 22,5% (21,2 т/га при 17,3 т/га у стандарту). Маса 10 розеток становила
75 г (у стандарту 61 г).
При визначенні біохімічного складу встановлено, що вміст сухої речовини
у листках нового сорту бугили кервелю Жайворонок становить 17,06%,
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загального цукру – 2,95%, аскорбінової кислоти 52,92 мг/100 г, нітратів 245 мг/кг
(за ГДК 2000 мг/кг). Смакові і ароматичні якості перспективного зразка 5 балів.
Рослина у фазі масового цвітіння 65–70 см. Забарвлення листків світло–
зелене. Довжина листкової пластинки перспективного зразка становить 12–14
см, ширина – 7–8 см, довжина черешка 6 см. Забарвлення листкової пластинки
світло–зелене. Забарвлення пелюсток біле.
Гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.) – багаторічна пряно–смакова
рослина родини Глухокропивні (Губоцвіті) (Lamiaceae). В період цвітіння в
надземній масі наявна ефірна олія (от 0,6 до 2%), флавоноїди, дубильні и гіркі
речовини, смоли, камедь, тритерпенові кислоты (урсолова и олеанолова).
Використовують сировину в кулінарії у свіжому і висушеному вигляді.
Вітчизняний ринок потребує сортів з поліпшеним біохімічним складом для
використання у кулінарії.
Новостворений сорт гісопу лікарського Небокрай забезпечив приріст
урожайності зеленої маси у період масового цвітіння у порівнянні зі стандартом
23,2% (28,7 т/га при 23,3 т/га у стандарту).
Біохімічний склад зеленої маси перспективного сортозразка у салатній
стадії : суха речовина 25,42%, загальний цукор 3,77%, аскорбінова кислота 15,67
мг/100 г, нітратів 286 мг/кг (за ГДК 2000); у фазі масового цвітіння: суха
речовина 36,08%, загальний цукор 3,76%, аскорбінова кислота 14,14 мг/100 г,
нітратів 274 мг/кг (за ГДК 2000).
За результатами визначення зимостійкості встановлено, що рослини нового
сорту у період перезимівлі за результатами комплексного вивчення у розсаднику
конкурсного сортовипробування (сезони 2016/2017 та 2017/2018 рр.) виявилися
високо зимостійкими зі ступенем зимостійкості 9 балів. Висота рослин у салатній
стадії (соковите, не здерев’яніле стебло) становить 45 см, діаметр куща 28 см.
Рослини у фазі «масового цвітіння», вирізняються однорідністю за габітусом і
морфолого-ідентифікаційними ознаками, за висотою 68–70 см, діаметр куща
100х68 см, кількість гілок І–го порядку – 20 штук, ІІ–го порядку – близько 160–
168 штук; довжина суцвіття протягом 2 років випробувань залишалася
стабільною і становила від 15 до 20 см, показник «кількість кілець у суцвітті»
також був стабільним і становив: мінімальне значення – 16, а максимальне – 20
штук.
В Україні в останнє десятиріччя значним попитом користується пряносмакова салатна рослина дворядник тонколистий (Diplotaxis tenuifolia (L.)
DC.). На Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН України створено вітчизняний
сорт дворядника тонколистого Молодість, який у 2018 р. переданий до
державного сортовипробування для проведення науково-технічної експертизи.
Сорт розсіченолистого типу. За результатами конкурсного виробування
протягом 2017–2018 рр. характеризується ранньостиглістю – 36 діб при
середньому значенні 40 діб у стандарту; подовженим періодом господарської
придатності – 17 діб при 15 діб у стандарту. Встановлено, що у період повного
розвитку розетки висота рослини новоствореного сорту становить 16 см, діаметр
розетки – 25 см, кількість листків у розетці 14–16, маса однієї розетки 60 г. За
даними табл. 1, урожайність зеленої маси сорту Молодість за схеми
560

вирощування 45х5 см становить 28,0 т/га, що на 3,8 т/га, або 15,7% більше за
стандарт.
Біохімічний склад листків нового сорту дворядника тонколистого
Молодість: суха речовина 10,64%, загальний цукор 0,50%, аскорбінова кислота
94,83 мг/100 г, нітратів 1340 мг/кг (за ГДК 2000). Встановлено, що зимостійкість
і ступінь відростання рослин новоствореного сорту за дворічного циклу
вирощування навесні – високі – 9 балів.
За результатами оцінки створеного сорту дворядника тонколистого
Молодість за відмітністю (ВОС–тест) у фазі збиральної стиглості (добре
розвиненої розетки) встановлено, що за морфолого–ідентифікаційними
ознаками рослина характеризується такими ознаками: положення листка у фазі
розетки близьке до горизонтального, забарвлення листкової пластинки зелене
помірної інтенсивності, розсіченість листкової пластинки сильна, за шириною
первинні частки листка вузькі, вторинне розчленування листка відсутнє або
слабке, інтенсивність жовтого забарвлення квітки – сильна.
Створені на Дослідній станції «Маяк» ІОБ НААН сорти малопоширених
овочевих рослин рекомендуються для освоєння агроформуваннями усіх форм
власності і господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України у
відкритому і у захищеному ґрунті.
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RURAL AREAS IN THE CONTEXT OF THE DECENTRALIZATION
REFORMS IMPLEMENTATION IN UKRAINE
Пронь Н.Б.
ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (м. Київ)
The Сoncept of Sustainable Development in Ukraine is a priority strategy and
orienting point of the effective state policy and decentralization reforms
implementation. The principal components of this Concept are the harmonious
combination of the three key components: economic, social and ecological. That’s why
the high development level of these indicators ensures high economic position of the
state, its food security and agrarian sector functioning, social protection of the
population and ecological security. While meeting these principles, the value of the
sustainable development index begins to increase significantly and the economic
welfare of the population improves consequently along with such indicators as health
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care, life expectancy, and education level, etc.
An integral part of the successful sustainable development of the country is
natural potential, in particular, the agrarian sector is one of the most competitive and
profitable branches of the Ukrainian economy. The agrarian sector in Ukraine is closely
associated with the rural areas that occupy a large part of the country and the number
of rural residents in some regions exceeds the urban population. It is worth noting that
in this article the rural area is considered as a part of agro–sphere, which is limited by
the administrative–territorial boundaries of the Village Councils and is characterized
by a certain ruralization level, where the main activity is the economic activity of local
residents associated with agricultural lands using [1]. In the context of this definition,
the success of the agrarian sector of the economy is closely related to the level of rural
areas development, as the fact remains that in Ukraine almost half of the agricultural
production is produced in private farm households or small farms.
However, the degradation tendency of the Ukrainian village has been observed
for a long period of time. Considering rural areas in the context of the priority
components of sustainable development, it should be noted that economic
(employment level and income of rural population), ecological (condition of soils,
drinking water and quality of agricultural products) and social (social infrastructure,
education of rural population, demographic situation) components in most cases have
negative development indicators.
Thus, a protracted crisis in rural areas is observed: land resources are used
inefficiently, a large number of chemical preparations introduced into the soil, rural
population have not possibilities to carry out the ecological assessment of soil,
agricultural products, potable water, etc, as the cost of these services is too high. In
addition, there is such a negative phenomenon as rural population reduction in the
result of migration processes intensification, deterioration of social infrastructure, low
educational and cultural development of the rural population, etc. In this regard, with
the support of international donors, Ukraine initiated the decentralization process and
implementation of a number of reforms aimed at improving the standard of living in
Ukraine. Particularly, these reforms concerned the improvement of living conditions
and the provision of qualitative services for the rural population.
In 2014 the Ukrainian government began implementing the reform, according to
which the changes in the first instance concerned the administrative–territorial
structure of the territory – formation of the amalgamated territorial
communities (hereinafter ATCs), which receive resources of the settlements, as well
as proper authorization, as from the state budget they directly receive money for
education, medicine, sports, culture, social protection, etc.
However, this reform, due to certain political and social factors, has only partially
realized. Data on monitoring the decentralization of power as of December 2018
indicate that 878 ATCs were created during 2015–2018. These ATCs include more
than 4,000 former Local Councils, were live 9 million people. According to the Law
of Ukraine «On the voluntary association of territorial communities» [2], also
introduced the Institute of a Village Chief in ATCs that represents the interests of rural
residents in the community council. There are already 786 Village Chiefs working in
the ATCs villages, and almost 1,7 thousand of them have the position of the acting
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Village Chiefs. By the way, in 2018, ATCs received in the communal ownership almost
1,5 million hectares of agricultural lands outside of settlements.
Within the framework of decentralization reforms, two sectoral reforms, namely
reform of education and health reform were expected to be realized. Let’s briefly
consider the key points of these transformational processes.
According to the State Statistics Service of Ukraine, 65% of Ukrainian schools
were concentrated in rural areas, but the number of children is only 32% of the total
number of Ukrainian students. However, education services for rural children are
usually low–quality and less accessible than for their peers in the town. That is why in
the ATCs planned the creation of so–called hub schools, where the number of pupils is
at least 360, which can boast of skilled teaching staff, modernly equipped classes, high–
speed internet and high level of educational services. Such hub school may have at
least two branches in its subordination (primary schools). Accordingly, those village
schools where the number of pupils is small should be closed, and pupils from these
settlements will be provided with free travel on new school buses. Moreover, this
reform has provision for roadway replacement of ATCs territory. Thus, as of February
2019, there are 767 hub schools in Ukraine with almost 335 thousands of students.
Moreover, international experience suggests the feasibility of such reforms, which are
particularly successful in rural areas [3]. Thus, «Education and information are
powerful factors in the process of people’s world–views formation in the modern
world» [4].
The next and no less important step of the transformational process was the
medical reform implementation, as in 2018 the Ukrainian government began to realize
concrete measures in order to raise the level of medicine in rural areas [5]. The Law of
Ukraine «On increasing the availability and quality of medical care in rural areas» of
November 14, 2017 No. 2206–VIII outlines the key directions of health care
development in rural areas, according to which the state ensures the implementation of
measures to improve the availability and quality of medical care in rural areas, in
particular by promoting the development of medical institutions of all forms of
ownership in rural areas, improving the network of health facilities and material and
technical basis of such institutions, creating special conditions for the doctors of
general practice – family doctors and doctors of other specialties that provide primary
health care.
Consequently, decentralization reforms in Ukraine are intended to open up
significant prospects for ensuring the proper condition of social and economic
development in the rural areas and in society as a whole, as well as the environmental
security. Under conditions of successful reforming, rural communities will be able to
decide independently the problematic issues of their own territory development and
deal with the matter of rational agricultural land using, the educational sector
functioning, health care support providing in the context of the Sustainable
Development Strategy realization.
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СТАН ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Радченко О.Д.
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН (м. Київ)
Центром наукового забезпечення ведення сільського господарства є
Національна академія аграрних наук України (НААН), яка відповідно до с. 6
свого Статуту [3] здійснює організацію проведення фундаментальних і
прикладних наукових досліджень з питань розвитку галузей агропромислового
комплексу, сприяння інтеграції вітчизняної аграрної науки у світовий науковий
простір, участі у формуванні державної політики у сфері наукової та науково–
технічної
діяльності,
надання
інформаційних
послуг
суб’єктам
агропромислового виробництва, підготовку наукових кадрів, використання та
охорони природних ресурсів і навколишнього середовища. Безпосередня
діяльність здійснюється підлеглими науково–дослідними установами і
державними підприємствами та дослідними господарствами, перелік яких
приведено у Постанові КМУ «Про базове фінансування науково–дослідних
установ з державного бюджету» від 29.06.1998 р. №1003. Станом на 2017 р.
кількість організацій, підпорядкованих НААН складає 86 одиниць, майже
третина яких розташовані у м. Києві.
Видатки на забезпечення виконання наукових досліджень НААН
здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, відповідно
до Закону «Про наукову і науково–технічну діяльність» № 8483 та коштів
установ, організацій, підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт,
грантів, інших джерел, не заборонених законом. Фінансування витрат по НААН
у складі національних академій за 2016–2017 рр. за джерелами приведено у
табл. 1.
1. Фінансування внутрішніх витрат на наукові дослідження академій наук
України за 2016–2017 рр., тис. грн.
У 2017 р. 21,9% загального обсягу витрат академії наук були спрямовані на
виконання фундаментальних наукових досліджень, які на 92,4% профінансовано
за рахунок коштів бюджету. Майже половина обсягу витрат, направленого на
виконання фундаментальних наукових досліджень, припадала на галузь
природничих наук, 25,5% – технічних, 9,4% – сільськогосподарських.
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Таблиця 1
коштів інших
джерел

коштів
організацій
сектору вищої
освіти
коштів
приватних
некомерційни
х
організацій
коштів
іноземних
джерел

коштів
організацій
підприємниць
кого сектору

коштів
організацій
державного
сектору

власних
коштів

у тому числі
державного
бюджету

Усього

коштів
бюджету

У тому числі за рахунок

2016
Усього
по
національних
академіях
Академія наук
Академія
аграрних наук

3154870,7
2259079,7

2428033,6
1851680,6

2345453,2
1779151,4

557866,1

293378,3

286609,4

Усього по
національних
академіях
Академія наук
Академія
аграрних наук

3986530,3
2873637,2

3141992,3
2362296,9

3067091,4
2354071,5

334641,6
100370,7

685569,7

408721,5

345449,2

234064,2

262065,7
52909,9

91419,6
85993,5

206588,7
110879,3

1837,8
1834,8

1540,5
1160,4

149061,1
141580,7

14323,7
13040,5

208837,0
1966,3
2017

51019,6

3,0

321,7

2153,9

186,3

143689,5
124085,0

186755,7
119336,0

2971,0
2824,7

940,6
558,5

171283,7
160827,3

4255,9
3338,1

16199,6

20251,0

146,3

286,0

5125,5

775,6

Джерело: Дані Державної служби статистики України/ URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
На виконання прикладних наукових досліджень спрямовано 44,3% витрат
галузі технічних наук, 20,4% – природничих, 12,3% – сільськогосподарських.
На 2015–2017 роки за бюджетною програмою за КПКВК 6591020 НААН,
метою якої є організація і координація наукових досліджень з проблем АПК,
ефективне управління майновим комплексом НААН, методичне забезпечення
наукової діяльності наукових установ було заплановано 90,684 млн грн, а
затверджено у загальній сумі 64,0 млн грн або 70% плану (у т. ч. за загальним
фондом – 62,3 млн грн, за спеціальним фондом – 1,7 млн гривень). За висновками
Аудиторської палати, НААН в цілому забезпечила продуктивне, результативне
та економне використання коштів державного бюджету, виділених на наукову і
організаційну діяльність щодо забезпечення функціонування наукових і
дослідних установ, виконання 38 статутних завдань та плану проведення понад
трьох тисяч наукових робіт [1].
Загальноприйнятим укрупненим оціночним критерієм значущості НДР на
макрорівні є питома вага витрат на виконання НДР у ВВП. За статистичними
даними, у 2017р. питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 0,45%,
у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 0,16%. У той же час,
частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС–28 у середньому складає 2,03%.
Однією з ключових цілей ЄС протягом останніх двох десятиліть було заохочення
збільшення обсягів інвестицій у дослідження, щоб забезпечити стимул до
конкурентоспроможності ЄС. Стратегія «Європа 2020», прийнята в 2010 році,
зберігає давню мету, а саме: ЄС присвячує 3,00% валового внутрішнього
продукту (ВВП) діяльності з НДДКР; це одна з п’яти основних цілей стратегії
«Європа 2020».
Як нами досліджено раніше, стан бюджетного фінансування наукового
забезпечення ведення сільського господарства України здійснюється за
залишковим принципом і не покриває навіть соціально захищені видатки [5, с.
343]. У останні роки бюджетне фінансування НДР в Україні зменшується
внаслідок економічного спаду, збільшення витрат на оборону [2]. Проте, як
вважають науковці, на відміну від інших галузевих академії, у розпорядженні
565

НААН ще збереглася потужна експериментальна і виробнича база – дослідні
господарства, за якими закріплено більше 400 тис. га земельних ресурсів, яка
спроможна, крім наукових завдань, на ринкових засадах нарощувати обсяги
реалізації конкурентного насіння, порід тварин та технологій і збільшувати
надходження фінансових ресурсів для досліджень [3].
Розроблена і очікує прийняття Концепція реформування аграрної науки на
основі інноваційної моделі [4], якою визначено, що розв’язання проблеми
можливе за умови реформування аграрної освіти та науки із застосуванням
інноваційних підходів, що дасть змогу підвищити їх якість та результативність,
ефективність використання кадрового та наукового потенціалу галузі,
забезпечити конкурентоспроможність агропромислового сектору національної
економіки та підвищити добробут населення.
У зв’язку зі зниженням фінансування науки, а також у рамках заходів,
присвячених 100 літтю академії наук, у наукових колах та владних структурах
обговорюються пропозиції щодо розширення джерел фінансування науки в
агропромисловому комплексі за прикладом інших держав. Як зазначають
дослідники, у США та в країнах Європи венчурний капітал є одним з важливих
інструментів фінансування НДР і розвитку високих технологій, підтримки
малого та середнього бізнесу [3]. Наразі, як захід стимулювання ефективної
передачі наукової розробки у виробничий сектор у структурі УААН створено
Інститут інноваційного провайдингу.
Уже зараз можна впроваджувати зміни, які не потребують
багатомільярдного фінансування, зокрема визначити пріоритетні галузі науки
для держави в довгостроковій перспективі. робити акцент на тих винаходах, які
допоможуть вирішити національні проблеми, ввести практику, коли запити на
розробку та дослідження формує бізнес, але фінансує ці дослідження держава
[6]. Тобто, в умовах дедалі обмеженішої держпідтримки науковці повинні
знаходити додаткові джерела фінансування і розширювати перелік платних
наукових послуг [3]. У відповідь на виклики створюються Центри для надання
допомоги з координації надання наукових послуг та пошуку механізмів
організацій співпраці учасників центру – наукових установ і закладів освіти із
органами місцевої влади і самоврядування та суб’єктами підприємництва.
Таким чином, аналіз стану фінансування наукового забезпечення ведення
сільського господарства України свідчить, що воно здійснюється переважно за
рахунок видатків бюджету. Оскільки країна несе непомірний тягар війни і
наслідків системної економічної кризи, фінансування здійснюється за
залишковим принципом і не покриває навіть соціально захищених витрат на
оплату праці. Частка загальних видатків на науку не перевищує 0,45 %, що
свідчить про те, що наука має не економічну, а соціальну спрямованість та не
справляє належного впливу на економіку. У цих видатках на НААН припадає
9,67 % (2017 р.), і тільки відносно збережена технічна база, особливо земельні
ділянки, дозволяють аграрній науці продовжувати наукову і організаційну
діяльність щодо забезпечення функціонування її наукових і дослідних установ.
Виникла і обговорюється на всіх рівнях проблема розширеного фінансування,
зокрема за рахунок самоокупності з різними формами комерціалізації наукової
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продукції, у тому числі за калькою наукового досвіду розвинених країн світу. У
цих умовах виходом із ситуації є реалізації заходів, передбачених проектом
Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі (2019).
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СТАЦОНАРНІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДИ ЯК УНІКАЛЬНЕ
ДЖЕРЕЛО РЕТРОСПЕКТИВНОЇ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ревтьє-Уварова А.В., Ніконенко В.М.
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»
(м. Харків)
В епоху інформатизацій всіх сфер діяльності, в тому числі й
сільськогосподарського виробництва, підвищується цінність науково–
інформаційного забезпечення, що підтверджує сказані в свій час У. Черчілем
слова: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».
В агрономічній справі репрезентативним джерелом отримання як
фундаментальних, так і прикладних знань є польові досліди, інформаційна
цінність яких зростає прямо пропорційною тривалості їх ведення за рахунок
наближення біогеоценозу дослідної ділянки до стійкого квазірівноважного
стану. В умовах стаціонару акумулюється в часі дія, взаємодія та післядія
агротехнічних заходів та змін у навколишньому середовищі [1]. Це дає змогу,
наприклад в ґрунтово–агрохімічних дослідженнях, простежити в ретроспективі
вплив та зміни певного набору агротехнічних прийомів вирощування
сільськогосподарських культур, погодно–кліматичних умов конкретної
території, фінансово–економічних можливостей господарства на врожайність
сільськогосподарських культур та якість отриманої продукції, на параметри
ґрунтових показників та загалом еволюцію ґрунтового покриву за
антропогенного навантаження. Отримана інформація щодо сумісної дії різних
комбінацій антропогенних та природних чинників є платформою для ґрунтово567

екологічного моніторингу, головним ресурсом для прогнозування якісного стану
ґрунтів, рівня можливих негативних наслідків, розробки стратегій
ресурсоощадного, екологічно спрямованого землекористування.
Накопичений десятиліттями досвід різних змодельованих систем ведення
землеробства лягає в основу розробки заходів з підвищення стійкості
агровиробництва до екстремальних та непередбачуваних погодних умов шляхом
раціонального управління ґрунтовими ресурсами. Наприклад, Каліфорнійський
департамент продовольства ініціював впровадження плану оздоровлення
ґрунтів, який спрямовано на покращення їх якості та оздоровлення, що в свою
чергу забезпечить стійкість агроекосистем до зовнішніх негативних чинників [2].
Крім того стаціонарні польові досліди мають виключне освітянське значення для
студентів та громадськості, яке полягає в активно-пізнавальній,
демонстраційній, мотиваційній, інтеграційній функціях, а головне показує
зв’язок теорії з практикою [3, 4].
В світовому розрізі масштабного поширення організація агрономічної
дослідної справи набула в кін. ХІХ ст. Фактично в кожній країні було створено
мережу або окремі дослідні станції, що займалися веденням польових дослідів.
Так, для розвитку сільськогосподарської науки в США, у 1887 р. Конгрес
прийняв закон Хетча, одним з пунктів якого була обов’язкова для кожного штату
вимога щодо відкриття при університеті дослідних станцій [5].
Відповідно до Міжнародної класифікації довготривалими вважаються
досліди, які ведуться не менше 20 років, короткострокові – до 3 років,
багаторічні – більше однієї ротації сівозміни (5–10 років). Стаціонари
тривалістю більше 50 років називають еталонними, зверх тривалими або
класичними. До найбільш відомих польових дослідів з тривалістю більше
100 років відносять досліди, закладені в 1843–1856 рр. на Ротамстедській
дослідній станції (Великобританія), досліди в Гриньоні (Франція, 1875 р.),
Іллінойсі (США, 1786 р.), Галле (Німеччина, 1878 р.), Аскові (Данія, 1894 р.),
Саскачевані (Канада, 1911 р.) та інші [1, 6]. На жаль, у цьому списку не
згадується 135–річний дослід з беззмінним посівом жита, закладений в 1884 р.
на Полтавському дослідному полі [7], з якого власне формально починається
побудова дослідництва в Україні [8].
Детально
ознайомитися
з
історією
становлення
вітчизняної
сільськогосподарської науки та дослідної справи можна в монографії
В. А. Вергунова «Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від
зародження до академічного існування: організаційний аспект» (2012), з віхами
розвитку ґрунтознавства в колективній монографії «Ґрунтознавство в Україні:
історія та сучасність» (2016), з нарисами про видатних вчених–агрохіміків в
книзі Б. С. Носка «Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні» (2015).
Відповідно до реєстру атестатів польових стаціонарних дослідів в Україні
(2014 р.) їх налічується 89 [9], які згруповано за тривалістю ведення та напрямом
досліджень. Одним з стаціонарних польових дослідів, які ведуться лабораторією
польових досліджень з добривами та управління якістю продукції ННЦ «ІҐА
імені О. Н. Соколовського» є дослід «Агроекологічний моніторинг», який
закладено в 1990 році на трьох полях з метою вивчення впливу різних рівнів
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навантажень хімізації на продуктивність агробіоценозу та основні показники
родючості чорнозему типового.
В період з 1991 р. до 2007 р. дослідження велися на чотирьох фонах: без
гною, 100 т/га гною за ротацію сівозміни, 100 т/га гною за ротацію + побічна
продукція, 50 т/га гною за ротацію + побічна продукція. З 2008 р., внаслідок
реконструкції досліду, що обумовлено дефіцитом органічних добрив, на другому
фоні виокремили резервні ділянки, де продовжили вносити гній у нормі 80 т/га
за ротацію, на іншій частині замість гною заорюється нетоварна частина
продукції стерньових культур сівозміни; на третьому фоні стали досліджувати
післядію як органічних, так і мінеральних добрив, четвертий – закрили.
Органічні добрива вносяться двічі за ротацію сівозміни: під соняшник – 40 т/га і
кукурудзу на силос – 40 т/га.
На зазначених фонах виокремлено 15 варіантів з різними комбінаціями
норм мінеральних добрив за трьома градаціями – 0 (без добрив) – 1 (одинарна) –
2 (подвійна), які диференційовано за культурами сівозміни. Наприклад у
2018 році під ячмінь ярий сорту «Геліос», дози мінеральних добрив, які внесені
під оранку, по трьох градаціях становили: N0–45–90, Р0–45–90, К0–45–90.
За період ведення досліду насиченість ґрунту мінеральними добривами за
одинарної норми становить N1305P1245K1080, за подвійної – N2610P2490K2160 (перший
та другий фон), на третьому фоні, де останній раз вносили добрив в 2008 році,
насиченість – N930P880K765 та N1860P1760K1530 відповідно.
За 26–річний період систематичного застосування мінеральних добрив на
чорноземі типовому (трете поле в натурі) зафіксовано зменшення загального
вмісту гумусу в орному шарі на 0,1 % порівняно з контролем, тоді як поєднання
їх внесення з гноєм в нормі 4,2–8,3 т на гектар сівозмінної площі або
заорюванням побічної рослинницької продукції сприяє стабілізації вмісту
гумусу на рівні 5,5–5,8 %. Встановлено суттєве зростання рівня обмінної
кислотності порівняно з відхідним станом ґрунту на 26–30 %, яке залежить від
норми внесених мінеральних добрив та насиченості ними ґрунту. Застосування
органічних добрив за органо-мінеральної системи удобрення сприяє зменшенню
здвигу кислотно-основної рівноваги, що проявляється також в їх десятирічній
післядії, на фоні продовження внесення мінеральних добрив. За припинення їх
внесення значення рН сольового через 10 років зростають на 17 % порівняно з
аналогічними, але удобрюваними варіантами.
Рівень забезпеченості рухомими формами фосфору та калію зростає з
середнього та високого до підвищеного та дуже високого відповідно, що
зберігається й десятирічній післядії, обумовлюючи формуванню високих
агрофонів, на яких підвищується врожайність сільськогосподарських культур
порівняно з неудобреною ріллею. В цілому, чим довше вносилися мінеральні
добрива та в більших об’ємах, тим тривалішою є їх дія та післядія на параметри
ґрунтових показників та продуктивність сільськогосподарських культур.
Таким чином, отримані в довготривалих стаціонарних дослідах результати,
мають виключне фундаментально–прикладне значення для встановлення
напряму еволюційних змін параметрів ґрунтових показників, для моделювання,
розробки альтернативних та адаптивних ресурсоощадних екологічно
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спрямованих та економічно доцільних систем удобрення.
Наукова спільнота визнає унікальність польових дослідів, акцентуючи увагу
на необхідності їх збереження в якості польових лабораторій, що доступні для
вчених усього світу [10]. Нажаль реалії сьогодення виносять на перший план
економічну складову будь–якої діяльності, в тому числі й аграрної науки.
Ведення довготривалих польових дослідів має свою специфічність, тому є
досить дорогим заходом, але за умови комплексних досліджень та
скоординованої оцінки вони представляють найбільш економічно ефективний
метод досліджень. Досвід германських колег свідчить, що впровадження знань,
отриманих в довготривалих польових дослідах, дало можливість подвоїти
врожайність сільськогосподарських культур, підвищити якість продукції та
забезпечити захист навколишнього середовища. Так, учасники міжнародної
конференції (14 країн), що була присвячена 60–ї річниці створення
довготривалого досліду в Тіроу (Німеччина), оголосили меморандум про
всебічне підтримання тривалих польових дослідів, які мають важливе значення
для сільськогосподарських та екологічних досліджень [6].
Наостанок зазначимо, що особливістю історії є її здатність повторюватись.
Так, в 20-х років ХХ ст., у перші післяреволюційні роки набуло важливості
питання відновлення дослідної справи, як необхідного елементу державної
розбудови [8]. Сьогодні, в 20–х роках ХХІ ст. перед аграрною наукою, в умовах
фінансового дефіциту та «рейдерського» пресингу на державні земельні ресурси,
гостро стоїть питання щодо збереження та продовження ведення стаціонарних
польових дослідів, які є унікальним джерелом ретроспективної наукової
інформації.
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ
Свіщова Я.О., Дубина О.М.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
(п/в «Докучаєвське-2» Харківського району Харківської області)
На сьогоднішній день великою проблемою в Україні є невідповідність
освіти вимогам ринку праці [1]. Так, дуже часто виробничники–аграрії
незадоволені якістю підготовки кадрів. У закладах вищої та середньої освіти
часто відсутня практична складова освітніх дисциплін, відповідно – випускники
потребують більшої кількості часу для адаптації [2].
Університетська освіта є однією з ланок ступеневої підготовки фахівців –
аграріїв і базується на знаннях з фундаментальних дисциплін (хімії, біології,
фізики, математики), здобутих на попередніх ступенях освіти (загальноосвітні
школи, ліцеї, коледжів, тощо). Фундаменталізація вищої освіти потребує
зміцнення та поглиблення природознавчого аспекту у навчальному процесі ВНЗ.
Хімічні дисципліни, що вивчаються в аграрному університеті, є необхідною
ланкою у підготовці агрохіміків, ґрунтознавців, агроекологів, агрономів різних
напрямків та фахівців інших агрономічних спеціальностей. Вивчення
теоретичних положень хімічних дисциплін, розвиток уміння аналізувати хімічні
явища та узагальнювати закономірності їх перебігу, оволодіння основними
методами та прийомами проведення хімічного експерименту та аналізу є
важливими складовими сучасної системи вищої аграрної освіти [3].
В останні роки в силу ряду обʼєктивних причин, серед яких можна виділити
економічні умови та складну демографічну ситуацію, завдання формування
якісного контингенту студентів для аграрних ВНЗ стає складною задачею.
Демографічна криза привела до того, що в сільських середніх закладах освіти (і
не тільки в сільських), які традиційно є основними постачальниками аграрних
університетів, у випускних класах стає все менше учнів. Умови прийому на
навчання в аграрних ВНЗ часто не вимагають атестації абітурієнтів в системі
ЗНО з хімії. Цей фактор є основною причиною того, що рівень базової підготовки
студентів-першокурсників не відповідає необхідному для реалізації освітніх
програм підготовки фахівця–аграрія. Деякі заходи для зняття гостроти даної
проблеми в останні роки проводяться кафедрою загальної хімії Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Розроблено програму
підготовки до ЗНО з «Хімії» для студентів підготовчого відділення. В який
ґрунтовно розглядуються усі основні положення загальної та неорганічної хімії.
Також при підготовці майбутніх абітурієнтів суттєву увагу приділяється
розв’язанню типових задач. Крім того, викладачі кафедри наголошують про
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необхідність високого рівня знань з хімії під час профорієнтаційних заходів з
майбутніми абітурієнтами.
Ускладнює ситуацію досить суттєве зменшення аудиторних годин з хімії у
навчальних планах підготовки фахівців-аграріїв з акцентом на їх самостійну
роботу. Такий перерозподіл був би логічним, на нашу думку, тільки у тому
випадку, коли рівень підготовки з хімії відповідав би університетським вимогам.
Так, ще до 2016–2017 н.р. при підготовці фахівців–аграріїв в ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва було передбачено вивчення окремих курсів: «Неорганічної
хімії», «Органічної хімії», «Фізичної та колоїдної хімії», «Аналітичної хімії».
Перші три з зазначених курсів складались з 56 годин аудиторних занять: 28 годин
лекційних, 28 годин лабораторно–практичних занять. Кожен з цих курсів мав
підсумкову форму контролю – іспит. Курс аналітичної хімії включав в себе 64
години аудиторної роботи у формі лабораторно–практичних занять, форма
підсумкового контролю залік. У зв’язку зі зниженням кількості кредитів, що
відводяться на вивчення однієї дисципліни, зменшенням кількості годин в
одному кредиті до 30 год., а також з обмеженням тижневого навантаження,
зниженням кількості форм підсумкового контролю на рік, навчальна дисципліна
з 2016–2017 н.р. має узагальнюючу назву «Хімія», а неорганічна, органічна,
аналітична, фізична та колоїдна хімії стали змістовними модулями. Але
незважаючи на всі зміни, що відбулися в навчальному плані, важливість знань
основних положень аналітичної хімії не знижується, а мабуть навпаки зростає.
Це пов’язано з розвитком та впровадженням інструментальних методів аналізу,
що
надають
можливість
експрес
контролю
якості
ґрунту
та
сільськогосподарської продукції безпосередньо в польових умовах або в
невеличких лабораторіях, що значно скорочує час визначення та зберігає кошти
аграрія. Для аналізу одного і того ж самого параметру різні виробники
пропонують цілий перелік обладнання. Саме знання з аналітичної хімії дозволять
правильно обрати прилад для вимірювання та суттєво зекономити час та гроші.
В теперішній час здебільшого класичні методи кількісного аналізу набувають
інструментального оформлення для спрощення отримання результатів. Фахівцю
необхідно знати основні фактори, що впливають на точність вимірювання та
правильність отриманих результатів.
Для поліпшення вивчення аналітичної хімії в умовах зменшення годин
аудиторної роботи та збільшення годин самостійної роботи пропонуються
наступні заходи, що не лише будуть сприяти засвоєнню теоретичних основ
дисципліни, а й максимально забезпечувати отримання практичних навичок для
проведення дослідження та оцінки правильності отриманих результатів:
1.
Принципи на яких базуються методи, діапазон визначення, фактори,
що можуть занижувати або завищувати отримані результати виносити на
самостійний розгляд студентам. Для координації самостійної роботи студентів
розробити відповідні методичні вказівки з наведеними прикладами розв’язання
типових задач.
2.
Підвищенню
засвоєння
теоретичного
матеріалу
сприяють
індивідуальні розрахункові задачи до кожної теми.
3.
Для вивчення певного методу необхідно проводити мінімум дві
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лабораторні роботи. На першій з них відбувається ознайомлення з
особливостями методу за допомогою аналіза модельного об’єкта. Це дає також
змогу розібратися з можливими причинами виникнення похибок та шляхами їх
усунення. На другій лабораторній роботі студент повинен мати змогу самостійно
описати хід досліду та провести аналіз природного об’єкта.
4.
По завершенню кожної лабораторної роботи необхідно проводити
статистичну обробку та обговорення результатів дослідження.
5.
Продовжити ознайомлення з методами дослідження та набувати
навичок аналізу реальних об’єктів сільськогосподарської продукції та ґрунтів
студенти можуть в студентських наукових гуртках.
Таким чином, виконуючи вище зазначені поради можна компенсувати брак
аудиторного часу, що відводиться для вивчення модулю аналітичної хімії, та
суттєво підвищити якість засвоєння матеріалу, та набуття практичних навичок
проведення кількісного аналізу.
Звичайно, що усі перелічені, а також не названі заходи потребують
відповідного матеріального забезпечення, але іншої альтернати на сучасному
етапі для університету, що хоче вижити, практично не існує. Рівень вимог до
абітурієнтів ні в якому разі не повинен знижуватися, а усі зусилля мають бути
спрямовані на досягнення абітурієнтами необхідного для навчання в
агроуніверситеті базового рівня.
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ВПЛИВ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СОЛОМИ І СИДЕРАТІВ
НА РОДЮЧІСТЬ ГРУНТІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ
НА ЗЕРНО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
Сендецький В.М.
Подільський державний аграрно-технічний університет
(м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області)
Підвищення родючості грунту – важлива умова розширеного відтворення
для підприємств аграрного сектору, оскільки воно є основою збільшення
виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення її якості. Для цього
необхідно створювати умови для продуктивного використання угідь,
відновлювати і поповнювати вміст поживних речовин у грунті.
Недостатнє внесення органічних добрив, застосування інтенсивного
обробітку ґрунту, висока інтенсивність мікробіологічних процесів, які сприяють
швидкій мінералізації свіжої органічної речовини, викликали значне посилення
навантаження на гумус в процесі виробництва сільськогосподарської продукції,
внаслідок чого різко зросли темпи його мінералізації. На сьогодні практично у
всіх ґрунтах України, що використовуються в сільському господарстві, склався
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від’ємний баланс гумусу.
Ефективним агроприйомом, що сприяє активізації процесів гуміфікації
органічної речовини, може бути поєднання застосування соломи з сидератами.
Висока швидкість мінералізації свіжої сидеральної маси забезпечує ґрунтові
мікроорганізми вуглецем. При цьому в ґрунті зберігаються запаси гумусу, але
обмежується перебіг процесів його синтезу. Це пояснюється відсутністю у
сидеральній масі достатньої кількості лігніну й окремих ароматичних сполук
(субстратних попередників гумусу). Особливо низьким є вміст зазначених
речовин при використанні сидеральних культур у фазах, що передують цвітінню.
Фактично, при цьому сидерація активно впливає на ефективну родючість
ґрунту, забезпечуючи підвищення урожайності лише першої після застосування
культури. Тому, для оптимізації процесів синтезу гумусу (і, відповідно,
підсилення потенційної родючості) перспективним є внесення рослинних
решток, у т.ч. подрібненої соломи, із наступним вирощуванням сидеральної
культури. За цих умов ініціюється розвиток мікроорганізмів і відбувається
забезпечення їх субстратом для синтезу гумусових сполук, тобто, формується як
ефективна, так і ттотенційна родючість ґрунту [1, 2, 3].
Необхідно відзначити велике значення рослинних решток в інтенсивному
землеробстві: по–перше, вони щороку удобрюють ґрунт після збирання врожаю;
по–друге, не потрібні додаткові витрати на їх внесення; по–третє, рослинні
рештки розподіляються в ґрунті найбільш рівномірно [3].
Основна теоретична передумова успішного вирощування проміжних
культур на зелене добриво – це наявність теплого періоду після збирання озимих
та ярих культур протягом 60–80 днів із сумою температур 700–800°С і кількістю
опадів понад 100 мм. До 20 жовтня (дата настання стійкого похолодання)
проміжні культури здатні наростити досить високу біомасу: 250–350 ц/га, або
40–50 ц/га сухої речовини.
При інтенсивному землеробстві найбільш доречна проміжна культура
сидератів, яка дозволяє використовувати зелені добрива в існуючих сівозмінах,
не змінюючи структуру посівних площ.
До переваг сидератів відносять їхню здатність очищати поля від бур’янів та
зменшувати кількість фітопатогенних мікроорганізмів, в чому полягає їх
фітосанітарне значення. На теперішній час в якості зеленого добрива
використовують насамперед бобові – люпин, буркун, еспарцет, конюшина,
горох, вика, тощо. За допомогою бульбочкових бактерій вони фіксують із
повітря азот і збагачують ним ґрунт: так, наприклад, конюшина накопичує
приблизно 250 кг/га, люцерна – 200, люпин 120–150, горох – 50–70 кг/га. Крім
цього , корені бобових, проникаючи вглиб на 2–3 і навіть до 10 метрів піднімають
у поверхневі шари ґрунту макро– і мікроелементи.
Ефективними в якості зеленого добрива виявились також хрестоцвіті –
гірчиця біла, суріпка, редька олійна, озимий і ярий ріпак та інші. Посіяні
наприкінці липня – у першій декаді серпня, вони швидко нарощують зелену масу
і вже через 45–60 днів вегетації забезпечують врожай у 200–350, а разом з
підземною частиною – до 250–450 ц/га. Ці сидерати витримують осінні
приморозки. Найбільш доцільно використовувати сидерати в зоні стабільної
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вологозабезпеченості. Сидерати покращують структуру малогумусних ґрунтів,
підвищують вбирну здатність, буферність , вологоємність та водопроникність
ґрунту [4, 5].
В останні роки в багатьох країнах світу та в Україні широко впроваджують
технології пришвидшеної деструкції соломи і рослиних рештків за допомогою
біодеструкторів, зокрема біодеструктором «Вермистим–Д» виробництва ПП
«Біоконверсія» [1].
В зв’язку з тим, що в умовах Лісостепу Західного досліджень з вивчення
впливу сумісного застосування деструкції соломи в поєднанні із посівом
сидератів на родючість грунтів і урожайність кукурудзи на зерно проведено
недостатньо нами на протязі 2013–2018 рр. проведені дослідження з цієї
проблеми в ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області.
Дослідженнями встановлено, що сумісне застосування соломи і сидератів
значно поліпшило агрофізичні, агрохімічні та біологічні властивості дерново–
підзолистих грунтів.
Результати наших досліджень структурного складу ґрунту під посівом
кукурудзи гібриду НК Термо та визначення коефіцієнта структурності показали
досить високу оструктуреність під впливом застосування соломи та сидератів.
Зокрема, порівняно до контролю, зменшувалась кількість брилистих (>10 мм) і
мілких (<0,25мм) фракцій відповідно на 9,3–8,9 та 9,0–9,2 % і підвищувався вміст
агрономічно–цінних агрегатів (розмір 0,25 – 10 мм) на 3,0–4,6 %. Це в свою чергу
обумовило вищий коефіцієнт структурності на даних варіантах на час сівби
порівняно з контролем на 0,3 % та відповідно на 0,34 на час збирання.
Застосування соломи сумісно із сидератами покращувало водотривкість
ґрунтових агрегатів. Так, на варіантах використання соломи сумісно із
сидератами водотривкість структурних агрегатів орного шару ґрунту за роки
дослідження була вищою на 5–9 відносних %, порівняно до контролю.
На всіх варіантах, де проводили деструкцію соломи «Вермистим–Д» в
поєднанні із посівом сидератів щільність орного шару 0–10 см була на 0,08–0,10
г/см3 меншою до контролю на час посіву кукурудзи і на 0,10–0,12 г/см3 на час
збирання кукурудзи. Сумісне застосування соломи та сидератів забезпечило
збільшення вмісту гумусу в ґрунті на 0,13–0,18 % порівняно до контролю.
Найбільше збільшення вмісту гумусу на 0,18 % в дерново–підзолистих ґрунтах
було на варіанті за сумісного використання соломи та суміші сидератів (гірчиця
біла + олійна редька).
Сумісне використання соломи та сидератів сприяло зменшенню кислотності
дерново–підзолистого ґрунту. Так, на варіантах, де проводили деструкцію
соломи «Вермистим–Д», а після зароблення її в ґрунт соломи проводили сівбу
на сидерат суміші гірчиці білої та редьки олійної зменшення кислотності ґрунтів
було на 0,4–0,7 рНсол порівняно з контролем. Найбільше зменшення кислотності
на 0,7 рНсол було на варіанті, де проводили деструкцію соломи «Вермистимом–
Д» (6 л/га) та посів суміші білої гірчиці з олійною редькою.
На варіантах, де проводили деструкцію соломи в поєднанні із зеленою
масою гірчиці білої та олійної редьки збільшувалося продукування вуглекислого
газу ґрунтом протягом всього вегетаційного періоду.
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Дослідженнями встановлено, що на варіантах де проводили сумісне
внесення соломи та сидератів мало значний вплив на формування величини
асимилітивної поверхні на протязі всього вегетаційного періоду кукурудзи. Так,
при деструкції соломи «Вермистимом–Д» (6 л/га) із посівом на сидерат гірчиці
білої, асиміляційна площа поверхні рослин кукурудзи гібриду Термо у фазу
викидання волотей була порівняно до контролю більшою на 4,45 тис. м2/га, у
фазу цвітіння на 8,29 тис. м2/га порівняно до контролю та гібриду НК Лемеро
відповідно на 5,94 та 3,10 тис. м2/га більше до контролю.
На варіанті, де проводили деструкцію соломи препаратом «Вермистим – Д»
6 л/га і проводили сівбу суміші сидератів (біла гірчиця 6 кг/га + олійна редька
10 кг/га) спостерігалось збільшення фотосинтетичного потенціалу посівів
гібридів НК Термо та НК Лемеро у міжфазні періоди.
Встановлено, що на всіх варіантах, де застосовували деструкцію соломи
“Вермистимом–Д» (6 л/га) в поєднанні з посівом сидератів, забезпечено
збільшення урожайності кукурудзи гібридів НК Термо та НК Лемеро.
Так на варіанті, де застосовували деструкцію соломи і посів сидератів (біла
гірчиця + олійна редька), приріст урожайності кукурудзи НК Термо становив
3,20 т/га порівняно до контролю, у гібриду НК Лемеро приріст до контролю
становив 3,09 т/га.
Результати, отримані нами на дослідному полі кафедри рослинництва,
селекції та насінництва ПДАТУ, в ПФ «Богдан і К» Івано–Франківської, у ТзОВ
«Агрофірма «Колос» Київської, корпорації «Колос ВС» Тернопільської областей
та на інших агропідприємствах свідчать про високу ефективність комплексного
використання соломи і сидератів. На практиці доведено, що в умовах України,
особливо в регіонах достатнього зволоження, унаслідок сумісного використання
на добриво соломи та сидерату можна отримувати високі й сталі врожаї
сільськогосподарських культур і екологічно чисту продукцію.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОЦЕНОЗУ ОЗИМОГО РІПАКУ ЗАЛЕЖНО ВІД
ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ І НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ
ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
Сендецький І.В.
Подільський державний аграрно-технічний університет
(м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області)
Насіння ріпаку в даний час – одне з найважливіших джерел отримання
рослинного масла як харчового, так і технічного призначення, а також
високобілкових кормів.[1,2]
Ґрунтово–кліматичні умови України сприятливі для нормального росту та
розвитку рослин озимого ріпаку та відповідають його біологічним вимогам. При
дотриманні чергування культур в сівозмінах і необхідних агротехнологічних
заходів вирощування цієї культури можна отримувати 4–5 т/насіння. Цим
вимогам відповідає більшість занесених в Державний реєстр вітчизняних та
іноземних сортів і гібридів ріпаку озимого, однак за останні роки урожайність
його в багатьох господарствах не перевищує 1,7–2,8 т/га.
Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва цієї культури є
впровадження сучасних технологій його вирощування які передбачають
застосуванням регуляторів росту та оптимальних норм висіву.
Однак для швидкого впровадження нових сортів у виробництво потрібна
наукова організація робіт у розробленні удосконалених елементів технології
вирощування насіння зокрема застосування регуляторів росту та норм висіву[2].
При виборі оптимальної норми висіву необхідно враховувати слідуючі
фактори: місце вирощування, строк посіву, якість передпосівного обробітку
ґрунту, техніку посіву, погодні умови і сортовий тип. Густота стояння рослин
ріпаку озимого істотно впливає на винесення рослинами точки росту в осінній
період і розвиток кореневої системи, а це має пряме відношення до зимостійкості
та продуктивності рослин [2].
Враховуючи біологічні особливості сортів і гібридів, а також зміну
кліматичних умов, вивчення норм висіву озимого ріпаку в умовах Західного
Лісостепу України є актуальним.
В Україні, Росії, Прибалтиці, Білорусії та інших країнах виробляється цілий
ряд гумінових біопрепаратів. Серед них найбільш ефективні гумінові
біопрепарати виробництва ПП "Біоконверсія" (м. Івано–Франківськ) зокрема
регулятори росту «Вермийодіс».
Дослідженнями наукових установ та виробничою практикою підтверджено
їх високу ефективність.
Однак досліджень по вивченню впливу регулятор росту «Вермийодіс» за
різних норм висіву в технології вирощування озимого ріпаку в умовах Західного
Лісостепу не проводилося.
Вплив регуляторів росту рослин за різних способів застосування, на ріст,
розвиток і урожайність сільськогосподарських культур висвітлено в працях
вітчизняних та зарубіжних вчених С.П. Пономаренка, І.П. Мельник,
О.Б. Тимофійчука, І.І. Клименка, Ю.С. Огурцова, Ю.І. Буряка, І.М. Титова,
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В. Новикова, Л.А. Покопцева, Г.В. Романова, М.І. Маслова та інші [5,6].
Регулятори росту дозволяють не тільки підвищити врожай, поліпшити його
якість, але й прискорити строки дозрівання, підвищити стійкість рослин до
несприятливих факторів середовища, зменшити і кількість використання
пестицидів та добрив, значно покращити екологічний стан ґрунтів та
навколишнього середовища, знизити вплив радіонуклідів.
Листяне підживлення рослин «Вермийодісом» або «Вермимагом»
забезпечує живлення молодих рослин макро- і мікроелементами, особливо
магнієм і сіркою та гумінами. Внесенням їх через листя за коефіцієнта засвоєння
азоту 85–90% порівняно з 30–40% засвоєнням його із добрив можна знизити
затрати на азотні добрива в 2–3 рази. Листяне підживлення сприяє виробленню
в рослині специфічних функціональних протеїнів, які значно збільшують її
стійкість до стресових умов вирощування, таких як посуха, висока температура,
що спричиняє розкладання білків; низький рівень рН, висока засоленість ґрунту;
токсичний рівень амонію в ґрунті; гербіциди та їхня післядія, пошкодження
шкідниками, вітром, градом, ураження хворобами, включаючи вірусні.
Найвищої ефективності біостимулятори росту й розвитку рослин досягають
від допосівного оброблення насіння та дво- і триразового обприскування рослин
під час вегетації за умов дотримання елементів технологій, рекомендованих для
вирощування культур.
Сучасні стимулятори росту рослин – це синтетичні й природні органічні
речовини, яким властива значна біологічна активність і, які у невеликих
кількостях, позитивні зміни фізіологічних і біологічних процесів під час росту,
розвитку й формування продуктивності сільськогосподарських культур [5].
За своїми техніко–екологічними показниками вітчизняні біостимулятори
росту рослин перевищують світові аналоги та ефективно збільшують енергію
проростання насіння озимого ріпаку і підвищують польову схожість на 11,5–12,5
%.
На
протязі
2017–2018 рр.
у
Прикарпатській
державній
сільськогосподарській дослідній станції ІСГ Карпатського регіону НААН на
дерново–опідзолених поверхнево оглеєних важкосуглинкових ґрунтах були
проведенні дослідження по вивченню ефективності застосування регулятора
росту «Вермийодіс» при різних нормах висіву озимого ріпаку сорту Черемош
(оригінатор ПДСДС ІСГ Карпатського регіону НААН).
Вивчалися норми висіву – 0,6; 0,8; 1,0 млн/га схожих насінин та способи
внесення регулятора росту «Вермийодіс» – допосівне оброблення насіння (5 л/т),
одноразове обприскування 4 л/га та дворазове обприскування по 4 л/га.
Для формування високих врожаїв зерна озимого ріпаку важливе значення
має отримання дружніх і своєчасних сходів. У більшості випадків існує пряма
залежність між польовою схожістю насіння та урожайністю посівів.
Дослідженнями встановлено, що передпосівне оброблення насіння
регулятором росту «Вермийодіс» (5л/т) забезпечило збільшення лабораторної
схожості насіння озимого ріпаку сорту Черемош на 1,5%, що впливало на густоту
стояння, польову схожість та виживання рослин при нормах висіву – 0,6;0,8;1,0
млн/га всхожих насінин.
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Досліджено, що найкращі показники – польова схожість 87,7%, виживаність
– 97,2% були на варіанті, де проводили допосівне оброблення насіння
регулятором росту Вермийодіс (5л/т) та дворазове обприскування рослин під час
вегетації рослин озимого ріпаку Черемош при нормі висіву 0,8 млн/га.
Дослідженнями встановлено, що допосівне оброблення насіння озимого
ріпаку сорту Черемош регулятором росту «Вермийодіс»(5л/т) та одно –
дворазове обприскування рослин під час вегетації рослин регулятором росту
«Вермийодіс» за норм висіву 0,6;0,8;1,0 млн/га всхожих насінин на протязі
всього вегетаційного періоду мало значний вплив на формування асиміляційної
поверхні. Площа листків збільшувалася залежно від фази розвитку. На початку
вона зростала повільно, досягала свого максимуму в період бутонізації–цвітіння,
а потім площа листків знову знижувалася. Так на варіанті, де проводили
допосівне оброблення насіння регулятором росту «Вермийодіс»(5л/т) та
дворазове внесення під час вегетації по 4л/га за норми висіву 0,8 млн/га всхожих
насінин у фазу стеблування приріст площі листкової поверхні до контролю
становило 3,6тис. м2/га, у фазу бутонізації – 6,2 6тис. м2/га, у фазу цвітіння – 4,5–
6тис. м2/га.
Дослідженнями встановлено, що застосування регулятора росту
«Вермийодіс» для допосівного оброблення насіння (5 л/т), одноразового
обприскування рослин «Вермийодіс» (4 л/га) та дворазового обприскування
«Вермийодісом» по 4 л/га рослин озимого ріпаку сорту Черемош під час вегетації
забезпечило збільшення польової схожості, сприяло добрій перезимівлі рослин,
впливало на величину листкової поверхні рослин озимого ріпаку, тривалість і
продуктивність її фотосинтетичної активності в агроценозі, що забезпечило на
всіх варіантах (при різних нормах висіву), де застосовували регулятор росту
«Вермийодіс» одержання приросту урожайності насіння на 7,4–17,8 %.
Результати досліджень показали, що найвища урожайність – 4,43 т/га або на
0,67 т/га більше контролю, насіння озимого ріпаку сорту Черемош була на
варіанті, де проводили посів озимого ріпаку з нормою висіву 0,8 млн/га схожих
насінин та проводило допосівне оброблення насіння озимого ріпаку регулятором
росту «Вермийодіс» (5 л/т) і проводили під час вегетації дворазове
обприскування рослин регулятором росту «Вермийодіс» в дозі по 4 л/га.
Отже, застосування регулятора росту «Вермийодіс» при нормі висіву 0,8
млн/га насінин дозволяє повніше реалізувати потенційні можливості рослин,
закладені природою та селекцією, поліпшувати якість продукції та підвищувати
врожаї озимого ріпаку.
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СЕЛЕКЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ З КРУПНИМ НАСІННЯМ,
ТОЛЕРАНТНИХ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ СОРТІВ НУТУ,
АДАПТОВАНИХ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
Ситнікова А.С.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
В умовах Степу та Південного Лісостепу України у літній період часто
спостерігаються посухи та суховії, що суттєво впливає на урожай найбільш
розповсюджених вологолюбних зернобобових культур гороху та сої, тому
особливу увагу тут придбає нут. Ця культура неперевершена за посухостійкістю
серед зернобобових культур, крім того має ще багато позитивних характеристик.
Насіння цієї культури містить до 30% білка, який за якістю наближається до
яєчного, до 8% олії, яка має протиракову дію, до 7% клітковини, до 60%
вуглеводів, мінеральні речовини, вітаміни А, В1, В2, В3, С, В6, РР. Біологічна
цінність білку нуту досягає 78%, а коефіцієнт перетравності – 80–83%. У
симбіозі з азотфіксуючими бактеріями рослини нуту за вегетацію накопичують
до 150 кг/га і залишають у ґрунті для наступних культур до 50 кг/га біологічного
азоту [1].
Як зернобобова культура, нут у симбіозі з азотфіксуючими бактеріями
спроможний засвоювати азот з атмосфери, задовольняючи себе цим елементом і
залишаючи послідуючим культурам через рослинні рештки велику кількість
біологічно засвоєного азоту. Урожайність, найбільш цінної зернової культури,
озимої пшениці після нуту така ж як після чорного пару, а у деякі роки навіть
набагато більша.
У світовому землеробстві нут посідає третє місце серед зернобобових
культур за посівними площами, поступаючи лише сої та квасолі. Загальносвітова
площа посіву щороку досягає понад 10 млн. га, основними виробниками є Індія,
Туреччина, Пакистан та Афганістан, а також посушливі райони Європи,
Америки, Австралії та Африки. В Україні, особливо у південній частині,
спостерігаються цілком сприятливі умови для вирощування цієї культури. Нут
тут здавна відома сільськогосподарська культура, але здебільшого як городня.
Починаючи з 90 років минулого сторіччя посівні площі під нутом на півдні
України поступово збільшуються й культура придбає свою так звану нішу.
Особливо високий попит на насіння нуту в Україні спостерігається останнім
часом, завдяки високому та сталому попиту на світовому ринку. Тому питання
створення для виробництва нових високоадаптованих сортів цієї культури є
вкрай актуальним [2].
Для виведення технологічних, добре адаптованих до умов довкілля з
високим рівнем продуктивності та вмістом білка сортів нуту створюється та
вивчається принципово новий вихідний матеріал. За останній період нами
створений досить різноманітний за морфологією селекційний матеріал, який
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випробовується на різних етапах селекційного процесу.
Селекційна робота з нутом ведеться за загальноприйнятою для
самозапильних культур схемою. Розсадники вихідного матеріалу включають в
себе колекційний, гібридний 1–3 років і селекційний. У процесі досліджень для
добору батьківських форм вивчалась колекція зразків нуту різного генетичного і
географічного походження, які були виділені у попередні роки. Зразки
вивчаються впродовж останніх трьох років за схемою колекційного розсадника.
Сівба проводиться однорядочковими двометровими ділянками в одній
повторності, з міжряддям 0,45 м, через кожні двадцять номерів встановлюється
стандарт. Всього за звітний період вивчено 322 сортозразків нуту колекційного
розсаднику. Епіфітотія 2016 і 2017 роках надала можливість докорінно вивчити
генотипи нуту щодо стійкості–сприйнятливості до захворювань, нестійкі форми
уразилися на 100% із повною загибеллю. За результатами 2016 року виділено за
продуктивністю, стійкістю до основних фітозахворювань, крупністю насіння та
тривалістю вегетаційного періоду 35 колекційних зразків (17,5%), які були
включені в гібридизацію з гібридним матеріалом F2 та лініями селекційного
розсадника та конкурсного сортовипробування. Всього було проведено 75
комбінацій схрещування. Лінії конкурсного випробування слугували джерелами
високої продуктивності і стійкості до хвороб. Найбільшу увагу при доборі,
особливо у цьому році, ми приділяли стійким до хвороб, посухи та високих
температур крупнонасінним та двобобовим формам [3].
Мікологічний аналіз уражених рослин, проведений у відділі фітопатології
та ентомології СГІ–НЦНС, показав, що епіфітотія аскохітозу розвинулася на
фоні послаблення рослин нуту збудниками фузаріозу та настання сприятливих
умов для розвитку хвороб.
Епіфітотія 2016 року надала можливість всебічно оцінити весь селекційний
матеріал нуту щодо стійкості до захворювань. Більшість нестійкого матеріалу
загинуло під час вегетації не уторивши урожай. У той же час нами виділено ряд
форм із високим рівнем толерантності до хвороб. Так найбільш толерантними
до хвороб виявилися сортозразки із дрібним насінням коричневого кольору.
Сортозразки BG–1, C–49, F–240, G543, GL–599, L–345, NO.42, No.55, NO.296,
RS–11 (Індія), NEC 2140, NEC 2189 (Іран) і Р–9828 (Туреччина) найменш зі всіх
мали ознаки ураження хворобами і сформували добрий урожай якісного насіння.
Вищеназвані колекційні номери у подальшому залучили до гібридизації, як
джерела стійкості.
Сортозразки NEC 1862, Р 1842, Р 3239, Р 2600 (Іран), Р 7897 (Туреччина), Р
1628–1, RPSP 775 (Індія), SL 1329A, RFA 189–1 (Ефіопія), Flip 85–54c (Сирія)
були використані в поточному році в якості донорів скоростиглості, однак
жодного гібридного насіння у цих комбінація схрещування не отримали.
Гібридний розсадник F1–F3 включав 259 гібридну популяції попередніх
років схрещування. Із найбільш перспективних комбінацій F3 були виконані
індивідуальні добори рослин.
Селекційний розсадник включав 2300 ліній F3–F5, які створені на базі 95
гібридних комбінацій. Традиційні підходи добору кращих ліній у звітному році
доповнено оцінкою і браковкою матеріалу за стійкістю до хвороб. Фактично всі
581

номери, які проявили ознаки ураження були вибракувані, тому з урахуванням
цієї особливості та комплексу інших ознак відібрано в селекційному розсаднику
426. Найефективніший добір було здійснено на матеріалі з гібридних комбінацій
за участю сортів Розанна, Александрит, Пам’ять, Пегас, та NEC 2212.
Щорічно нами виконується 60–120 комбінацій схрещування за різними
схемами. В 2017 році проведено гібридизацію у 78 комбінаціях. Нажаль,
епіфітотія та надмірна вологість в період цвітіння, спричинили низький рівень
зав’язування гібридного насіння. Слід зауважити, що батьківські форми
підбираємо так щоб у F1 виявити істинні гібриди і відбракувати зайвий баласт.
Подальша відбраківка гібридів на рівні популяцій в F2–F3 проводиться за
ознаками форми куща, крупності насіння, враження хворобами, тут щорічно
вибраковці підлягає 25–70% гібридних комбінацій. [4].
Селекційна робота з нутом ведеться за загальноприйнятою для
самозапильних культур схемою. Розсадники вихідного матеріалу включають в
себе колекційний, гібридний 1–3 років і селекційний. У процесі досліджень для
добору батьківських форм у 2017 році вивчалась колекція зразків нуту різного
генетичного і географічного походження, які були виділені у попередні роки.
Зразки вивчаються впродовж останніх трьох років за схемою колекційного
розсадника. Сівба проводиться однорядочковими двометровими ділянками в
одній повторності, з міжряддям 0,45 м, через кожні двадцять номерів
встановлюється стандарт. Всього у 2017 році було вивчено 349 сортозразків нуту
колекційного розсаднику. Кращі зразки були включені в гібридизацію з
гібридним матеріалом F2 та лініями селекційного розсадника та конкурсного
сортовипробування. Всього було проведено 70 комбінацій схрещування. Лінії
конкурсного випробування слугували джерелами високої продуктивності і
стійкості до хвороб. Найбільшу увагу при доборі, особливо у цьому році, ми
приділяли стійким до хвороб, посухи та високих температур крупнонасінним та
двобобовим формам. Особливу увагу серед колекційних сортозразків
приділяють до себе P 774 HR (YCRYSAT) маса 1000 насінин якого дорівнює 446
г, а продуктивність 208 г/м2 [5].
Встановлено, що суттєвий вплив на тривалість вегетаційного періоду нуту
мають метеорологічні умови. Особливо кількість опадів та температура повітря.
Мікологічний аналіз уражених рослин, проведений у відділі фітопатології
та ентомології СГІ–НЦНС, показав, що епіфітотія аскохітозу розвинулася на
фоні послаблення рослин нуту збудниками фузаріозу та настання сприятливих
умов для розвитку хвороб.
Епіфітотія 2016 і 2017 роках надала можливість докорінно вивчити
генотипи нуту щодо стійкості–сприйнятливості до захворювань, нестійкі форми
уразилися на 100% із повною загибеллю. Слід зазначити, що відбір стійкого
матеріалу в минулому році показав високу спадкоємність щодо стійкості до
хвороб. Якщо в 2016 році нами виділено тільки 15 і 22% із ознакою толерантності
та стійкості, то в 2017 році майже 55% селекційного матеріалу було оцінено як
стійкий та толерантний. Так найбільш толерантними до хвороб виявилися
сортозразки із дрібним насінням коричневого кольору. Сортозразки BG–1, C–
49, F–240, G543, GL–599, L–345, NO.42, No.55, NO.296, RS–11 (Індія), NEC 2140,
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NEC 2189 (Іран) і Р–9828 (Туреччина) найменш зі всіх мали ознаки ураження
хворобами і сформували добрий урожай якісного насіння. Вищеназвані
колекційні номери у подальшому плануємо залучити до гібридизації, як джерела
стійкості.
Сортозразки NEC 1862, Р 1842, Р 3239, Р 2600 (Іран), Р 7897 (Туреччина), Р
1628–1, RPSP 775 (Індія), SL 1329A, RFA 189–1 (Ефіопія), Flip 85–54c (Сирія)
були використані в поточному році в якості донорів скоростиглості.
Гібридний розсадник F1–F3 включав 265 гібридну популяції попередніх
років схрещування. Із найбільш перспективних комбінацій F3 були виконані
індивідуальні добори рослин.
Селекційний розсадник включав 2300 ліній F3–F5, які створені на базі 90
гібридних комбінацій. Традиційні підходи добору кращих ліній за
продуктивністю доповнено оцінкою матеріалу за стійкістю до хвороб. Фактично
всі номери, які проявили ознаки ураження були вибракувані, тому з урахуванням
цієї особливості та комплексу інших ознак відібрано в селекційному розсаднику
758. Найефективніший добір було здійснено на матеріалі з гібридних комбінацій
за участю сортів NEC 2212, Розанна, Александрит, Пам’ять, Пегас.
З метою вивчення впливу материнської рослини на успадкування ознак
короткого періоду сходи–цвітіння, високої продуктивності та стійкості до
фузаріозу проводили зворотні схрещування у наступних комбінаціях: P–2774 HR
/ Тарас Бульба, Boa CH / Еспаньол, EfacBold / Буджак, Р 9809 / КСВ 16, NEC
2434 / КСВ 68, NEC 2423 / КСВ 107, Flip 85–1320 / Belaynoder 23, MexicanSel. /
КСВ 20, CRYC 34905 / Антей, б/н (Італія) / Буджак.
За 2016–2018 роки у гібридному розсаднику вивчили сумарно біля 20 тис.
сімей попередніх років схрещування. Особливу увагу при доборах елітних
рослин приділяли формам з крупним насінням, стислою формою куща,
високорослим та високою продуктивністю, а також двобобовим. Як показують
наші попередні досліди, введенням гену двобобовості у сорти нуту можна
отримати підвищення урожайності на 10–15%. Однак ген двобобовості,
знайдений нами серед колекційних сортозразків, був пов’язаний з рядом
негативних ознак (дрібне насіння темного кольору, низькорослість, низьке
прикріплення нижнього бобу), тому для отримання високопродуктивних
крупнонасінних двобобових форм з комплексом господарсько цінних ознак
потрібна кропітка та довготривала робота. На сьогоднішній день ми шляхом
багатоступінчастої гібридизації отримали двобобові форми, які наближаються за
характеристиками до комерційних сортів. І ми сподіваємось, що після вивчення
у сортовипробуванні інституту будуть виділені форми, які зможуть стати
повноцінними сортами.
Щорічно нами виконується 60–120 комбінацій схрещування за різними
схемами. Слід зауважити, що батьківські форми підбираємо так щоб у F1 виявити
істинні гібриди і відбракувати зайвий баласт. Подальша відбраківка гібридів на
рівні популяцій в F2–F3 проводиться за ознаками форми куща, крупності насіння,
враження хворобами, тут щорічно вибраковці підлягає 25–70% гібридних
комбінацій.
Встановлено, що у гібридів нуту першого покоління переважає позитивне
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зверхдомінування, а також має місце проміжне та відмінне домінування за
основними господарсько цінними ознаками. Так збиральний індекс перевищував
у нащадків F1 Тарас Бульба х Розанна – 0,36 та F1 CRYC 34905 х Антей – 0,50.
Серед нащадків F2 за показником збиральний індекс виділили 5 ліній, а
максимальний виявився у нащадків від комбінації схрещування Flip85–1320 х
Belay noble–23 – 0,56.
Джерела та література
1. Чекалов В.А., Волкова Н.Е., Бушулян О.В. Генетичне різноманіття нуту звичайного
(Cicer arietinum L.) за молекулярними маркерами генів стійкості до збудника фузаріозного
в’янення. Селекційно–генетична наука і освіта :матеріали міжнародної наукової конференції,
м. Умань, 16–18 березня 2016 р. Умань, Видавець «Сочінський М.М.» 2016. С. 347–349.
2. Пасічник С.М., Бушулян О.В., Січкар В.І. Результати гібридизації нуту за різних умов
вирощування. Селекція та насінництво. Вип. 109. 2016. С. 111–118.
3. Бушулян О.В. Нут на Півдні України. Зерно. 2016. №1. С. 15–16.
4. Бєлоусов А.О., Бушулян О.В., Вареник Б.Ф., Гамандій В.Л. та інші. Каталог сортів та
гібридів 2016. Науково-методичні рекомендації / за ред. чл.-кор. НААН Соколова В.М.
Селекційно-генетичний інститут – НЦНС, Одеса. 2016. 172 с.
5. Пасічник С. М., Бушулян О. В., Січкар В. І. Результати гібридизації нуту за різних
умов вирощування. Селекція і насінництво. 2016. Випуск 109. С. 111–117

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР НА ОСУШУВАНИХ
ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТАХ
Соляник О.П.
ННЦ «Інститут землеробства НААН» (смт Чабани Київської області)
Останнім часом в Україні через велику кількість різних об’єктивних та
суб’єктивних причин, є тенденція до зниження ефективності використання
меліорованих земель. В окремих випадках до 50 % землі взагалі не
використовується, заростає чагарниками, ще близько 30 % використовуються, як
малопродуктивні луки і пасовища, без належного догляду, що призводить до
деградації цих сільськогосподарських угідь.
З метою ефективного екологічно збалансованого використання осушуваних
земель, доцільно і економічно вигідно вирощувати там різні види деревних та
трав’янистих енергетичних культури для отримання твердого, рідкого чи
газоподібного біопалива. Розрахунки показують, що 1 га осушуваних торфовищ
може забезпечити щорічно 25–30 і більше тон умовного палива, що майже в 10
раз вище, ніж може дати гектар олійних культур за перероблення їхнього врожаю
на рідке біопаливо. Проте, досліджень з цього напрямку вітчизняної науки
недостатньо [1, 2]. Розроблені раніше технології вирощування для окремих
культур розраховані на отримання якісного корму для тваринництва. В нашому
проекті передбачалося вирощування біомаси для отримання твердого палива,
тобто максимального біологічного врожаю, що потребувало значного уточнення
окремих елементів та, в цілому, технології вирощування перспективних
енергетичних культур [5].
На основі попередніх досліджень з плантаційного вирощування
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високопродуктивних видів деревної рослинності в умовах гумідної зони для
виробництва твердого біопалива на осушуваних органогенних ґрунтах
визначено найбільш перспективні культури: Верба тритичинкова, Верба
прутовидна (енергетична) та Верба попеляста. Дослідження проводилися у
стаціонарних польових дослідах на глибокому осушуваному староорному
карбонатному торфовищі, виведеному з інтенсивного обробітку, у зоні Лісостепу
в межах Супійської осушувально–зволожувальної меліоративної мережі
(Панфильська досл. ст. ННЦ “Інститут землеробства НААН” Яготинського р–ну
Київської обл.).
Важливим чинником успішного плантаційного вирощування верби, через
неефективність насіннєвого розмноження деревних культур, є рівень
приживлюваності пагонів за вегетативного розмноження та відсоток загибелі
рослин і випадання з деревостою внаслідок травмування через часте скошування
[3, 4]. Нами виявлено, що найстійкішою до періодичного зрізування була верба
тритичинкова, а найбільший відсоток загибелі рослин мала верба попеляста.
Темпи лінійного росту, кущистість, а також темпи приросту стебла в
товщину – основні показники, які характеризують здатність видів до
накопичення біомаси та обумовлює перспективність виду для плантаційного
вирощування. Приріст рослин верби тритичинкової у висоту досягав близько
3,5–5 см за добу, а верби прутовидної до 6 см. У червні–липні темпи приросту
різко зменшувались (до 1,5–2 см на добу). З вересня лінійний приріст усіх видів
верб був мінімальний (близько 0,5 см за добу).
Найбільшу висоту рослини спостерігали у верби прутовидної дворічного
віку у 2016 та 2018 роках – 5,72–5,85 м, що були на 0,30–0,50 м вищими, ніж у
верби тритичинкової і на 2,50–3,10 м, ніж у верби попелястої, у 2017 році ці
показники були дещо нижчими. Для більшості варіантів досліду залежність
висоти рослини від площі живлення була незначною і коливалася в межах 20–30
см.
Вищі показники кількості пагонів на одну рослину на всіх ділянках
належать вербі прутовидній, які зростають зі збільшенням площі живлення.
Найбільший показник відзначали на ділянках за щорічного скошування з
площею живлення 2,52 м² та повного удобрення (15,9 пагонів на 1 рослину).
Одним з чинників, які визначають рівень урожайності, є площа живлення.
Так, загущення насаджень верби тритичинкової з 2,52 м² до 0,63 м² на одну
рослину збільшувало урожай з 41 т на 1 га до 83 т у 2016 році та з 37 до 74 т на 1
га у 2017 році за дворічний приріст. Урожайність верби прутовидної
збільшувалася на 52 %, верби попелястої на 105 %. Найпродуктивнішим видом
виявилась верба прутовидна. Вона забезпечила збільшення урожайності
плантації на 8 %, порівняно з вербою тритичинковою і на 58 % – з вербою
попелястою на ділянках з площею живлення 1,26 м2 і 2,52 м2.
Важливим показником, який характеризує наростання біомаси верби і
формує загальну врожайність енергетичної плантації, є вага однієї рослини, яка
істотно залежить від внесених добрив. За фосфорнокалійного удобрення приріст
урожаю верби складає 5–7 %, а за додавання азотного удобрення – 5,5–11,0 %
проти показників на ділянках без внесення добрив. Приріст сухої маси з 1 га
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складав близько 10 %, тобто приріст біомаси мали не лише за рахунок більшої
маси однієї рослини, а й за рахунок додаткових пагонів, на які розростається
удобрений кущ верби та потужності пагонів (товщини та висоти пагонів рослин).
Основним критерієм оцінки рівня продуктивності плантацій є вихід сухої маси з
1 га та енергетична продуктивність. З трьох видів верб найпродуктивнішою, як
середня вага однієї рослини, так і урожайність біомаси з 1 га, виявилась верба
прутовидна. Найурожайніший вид складав 51,7 т на 1 га сухої речовини (табл. 1),
або 878 Гдж на 1 га енергії за скошування один раз на два роки, що відповідає
приблизно 27 тис. м³ природного газу. Високу продуктивність забезпечила також
і верба тритичинкова, її максимальна врожайність за дворічного використання
склала 38,6 т на 1 га сухої маси (655 Гдж/га). У середньому за два роки
продуктивність верби прутовидної переважала продуктивність верби
тритичинкової майже на 10–20 %, а верби попелястої в 2–3 рази.
Найдоцільніша за нашими даними періодичність збору урожаю верби –
кожні два–три роки, починаючи з четвертого від закладання. На час збирання
біомаса має достатньо велику вологість (до 50 %), тому у розрахунках
використовують показник відносно сухої деревини (10–12 %) або абсолютно
сухої речовини. Вихід продукції розраховували на рік і переводили в тони
умовного палива.
Таблиця 1
Урожайність сухої маси та енергетична продуктивність верби, залежно від виду та
площі живлення, середнє за 2016–2018 рр.
Енергетична
Щільність
Урожай сухої маси,
Вид верби
продуктивність,
посадки, м
т/га
Гдж/га
0,9 х 0,7
38,6
655
Верба тритичинкова
1,8 х 0,7
31,3
532
1,8 х 1,4
19,5
331
0,9 х 0,7
51,7
878
Верба прутовидна
1,8 х 0,7
32,7
555
1,8 х 1,4
23,1
670
0,9 х 0,7
23,7
402
Верба попеляста
1,8 х 0,7
14,8
251
1,8 х 1,4
9,5
160
НІР05
0,49

Для економічних розрахунків окупності затрат на технологію вирощування
деревних культур на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу взято за
приклад вирощування верби прутовидної, спосіб обробітку ґрунту –
борознування, схема посадки – 0,9х0, 7 м.
На основі досліджень та їхнього аналізу встановлено, що всього витрат на 1
га (вирощування, скошування та досушування до 25 % вологості тріски без
урахування податків та орендної плати за землю) становило 29 295 грн. деревної
плантації. Вартість виробленої продукції у стані тріски становить на четвертий
рік 18700 грн./т. Отже, окупність витрат на вирощування 1 га енергетичної
плантації верби прутовидної відбувається на п’ятий рік.
Аналізуючи досвід попередніх досліджень слід зауважити, що за
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проведення економічної оцінки вирощування деревних культур на енергетичні
цілі, слід враховувати загальні витрати за весь період вирощування цих культур,
оскільки на етапі закладання плантації та початковій експлуатації, великі
витрати необхідно зробити на передсадивну підготовку ґрунту, добрива,
садивний матеріал та саму посадку, захист насаджень від бур’янів та шкідників
у перший–другий роки вирощування тощо.
Витрати на вирощування, скошування, подрібнення верби прутовидної до
тріски, перевезення на відстань 10 км та досушування складає в цінах на кінець
2018 року близько 30 тис. грн./га, вартість вирощеної продукції на цей же період
– близько 19 тис. грн./га, що забезпечує окупність загальних витрат на
вирощування верби на кінець п’ятого року без урахування податків та вартості
оренди землі.
Таким чином, розглянуті елементи технології вирощування енергетичних
деревних культур на виведених з інтенсивного обробітку осушуваних землях
показують, що створення плантацій енергетичної верби сприятиме значному
підвищенню ефективності використання цих угідь. До того ж, цей захід є
важливим природоохоронним елементом проти надмірної мінералізації
торфовищ та забруднення ґрунтових і річкових вод біогенними елементами.
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НАПРЯМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІННОВАЦІЙ У КРАЇНАХ ЄС
Столярчук Н.М.
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН (м. Київ)
Особливістю відносин інноваційної сфери в ЄС та державах–членах є те, що
основний вплив на розвиток інноваційної діяльності на рівні ЄС здійснюється
через повідомлення Європейської комісії, що визначають важливі орієнтири та
заходи загальноєвропейського виміру, які реалізуються через прийняття планів
розвитку досліджень, розробок та інновацій держав–членів із фінансуванням за
рахунок фондів ЄС і національних бюджетів. Основну цінність при цьому
становить практичний досвід держав–членів ЄС із застосуванням різних
механізмів підтримки інноваційної діяльності.
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У більшості держав–членів акти законодавства у сфері інноваційної
діяльності та досліджень не утворюють консолідовану правову систему.
Існуючий стан справ є результатом заходів, що здійснюються національними
урядами у відповідь на національні чинники (рівень економічних показників,
підприємницьке середовище тощо) або зовнішні чинники (конкуренція,
передовий досвід інших країн, регламенти ЄС тощо).
Загалом можна сказати, що майже в усіх країнах ЄС традиційно
регулюються правовідносини, а отже, встигло сформуватись суттєве
законодавство тощо: діяльності університетів та інших закладів вищої освіти;
діяльності компаній; охорони прав інтелектуальної власності; трансферу
технологій.
Крім того, у більшості країн конкретні правові норми стосовно фінансової
підтримки, грантів, податкового стимулювання частіше за все містяться в рамках
бюджетних законів чи поправок до законів про діяльність компаній чи правил
конкуренції тощо. Країн, де були ухвалені закони чи акти уряду з регулювання
проведення досліджень і розробок, меншість. Ці акти головним чином
спрямовані на регулювання державного сектора досліджень.
Варто зазначити, що у більшості випадків загальні принципи
встановлюються на рівні законів. Основні практичні питання вирішуються
уповноваженими міністерствами та агентствами з прийняттям відповідних
розпоряджень і регламентів. Але законодавство не може охопити всі аспекти,
тому суттєвою у сфері досліджень і інновацій є роль кваліфікованого
адміністративного потенціалу.
Основного значення для розвитку законодавства держав–членів із 2005–
2007 років набувають національні стратегії, плани розвитку ДРІ. Приклади
національних стратегій, політики і планів (крім планів Лісабонської стратегії,
Європа 2020, планів структурних фондів, а також відповідних оперативних
планів) включали:
– Стратегію ФРН у сфері високих технологій;
– Операційну програму «Інноваційна економіка» Польщі;
– Національний план Іспанії з наукових досліджень, розвитку і
технологічних інновацій;
– Національну політику Чеської Республіки в галузі досліджень, розробок
та інновацій;
– Рамкової програми інвестицій у науку та інновації Великої Британії;
– Національної стратегії у галузі науки, технологій та інновацій Австрії;
– Національної інноваційної стратегії Фінляндії;
– Національного плану «Інтернаціоналізація освіти, науки досліджень та
інновацій».
Національні плани поєднують визначення пріоритетів та інструментів для
їхнього втілення, що включають:
– опис ситуації в країні щодо розвитку науково–дослідної та інноваційної
сфери;
– цілі і пріоритети;
– основні програми щодо проведення фундаментальних досліджень,
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розробок, програм трансферу технологій, розвитку інноваційної інфраструктури,
людських ресурсів із зазначенням механізмів реалізації та схем фінансування;
– програми в галузевих сферах, таких як охорона здоров’я, технології
безпеки, нові матеріали, технології у сфері енергетики, технології, пов’язані з
довкіллям, інформаційні та комунікаційні технології, аерокосмічні технології,
нанотехнології, біотехнології тощо;
– інтернаціоналізація досліджень, внесок та участь в європейських і
міжнародних програмах досліджень (ESA, CERN);
– механізми координації політики та реалізації національного плану;
– у деяких випадках регіональні плани;
– суми фінансування та його розподіл на виконання програм;
– визначення змін до законодавства, котрі необхідно ухвалити (до бюджету,
податкового, кредитного законодавства);
– механізм моніторингу виконання національного плану, індикатори, за
якими ведеться спостереження, порядок оцінки результатів тощо.
Ці документи прийняті або схвалені урядом країни, в більшості випадків є
безпосередньою підставою для бюджетних асигнувань і реалізується через
проведення агентствами конкурсів, проектів.
Деякі країни прийняли спеціальне законодавство з досліджень та розвитку,
спрямоване на регулювання державного сектора досліджень. Такі законодавчі
акти включають норми щодо людських ресурсів і кар’єри, управління сектором
досліджень та інновацій, створення спеціалізованих органів і рад, акредитації або
критеріїв для реєстрації науково–дослідних установ, принципів державного
фінансування наукових досліджень, порядку оцінки результатів досліджень,
охорони та використання результатів науково–дослідних робіт, принципів
співпраці між державними дослідницькими центрами та приватним сектором
тощо. Указані стратегії і плани є основним чинником розвитку законодавства на
національному рівні та реалізуються через прийняття актів урядових агентств із
проведення конкурсів під пріоритети та із застосуванням механізмів, визначених
планами та стратегіями.

MODERN PERSONNEL AND SCIENTIFIC SUPPLY
OF AGRICULTURAL BUSINESS
Chaikovska O.V., Kobyletska M.
1
State Agrarian and Engineering University in Podillia (Kamianets-Podilskyi)
Since the time Ukraine was proclaimed an independent state, there is an urgent
need to improve scientific support, and to reform higher education, to increase its role
in preparing a new generation of specialists able to work in a market economy.
Scientific support for the development of agrarian production, creation of
knowledge and innovations in the field of agriculture is a key factor for reforming and
full development of the industry. Its development is characterized by first of all, the
availability of scientific potential, which is determined by a number of scientific
institutions in the industry and their structure, staff, legislative provision, the financial
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support for fundamental and applied research in the industry; second of all, the level
and effectiveness of applying the research results into production, the degree of their
commercialization.
The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine provides the scientific
support for agricultural production. 86 scientific institutions, including 11 national
scientific centres, 41 institutes, 3 state regional and 4 branch research stations are
subordinated to the Academy. The experimental base covers 152 experimental farms,
12,8 thousand workers, 465,3 thousand hectares of agricultural land in the country.
The experimental farms of UAAS and universities contribute to solving a number
of important problems. Firstly, more than 40 thousand rural residents are involved in
their work. Almost 28% of the experts in mechanization, mechanical engineers, 39%
work in livestock, 16% work in cultivation, 8% work in construction departments, 4%
are specialists, 3% are top managers (directors, their deputies, heads of subdivisions of
the middle level), 1% work in servicing structures. Secondly, in 1992–1999, Ukrainian
Academy of Agrarian Sciences and research enterprises financed the building,
improving certain settlements (share deposits for the construction of gas pipelines,
roads with hardcover). The full functioning and realization of the scientific potential of
agrarian science, the successful commercialization of innovative products as a result
of scientific activity is impossible without adequate financial support.
World experience shows that science can fully realize its functions only if the
amount of spending on science exceeds 0.9% of GDP. The average indicator of world
GDP intensity is 1.9%. In some countries, it is 5%. According to Eurostat, the share of
expenditures for research and development of EU–28 in GDP was 2.01%. In 2014, the
share of science and technology in Ukraine was up to 0.27% of GDP. And it was the
lowest indicator of science financing since the independence of Ukraine. In 2015 it was
0.39% of GDP. The same tendencies are noticed in agricultural sciences. Since the
scientific institutions and organizations are exclusively state–owned, about 70–75% of
the costs for their functioning are financed by the state budget. The total amount of
funds received from all sources during the last 10 years has decreased at 53% (at a
significant level of inflation), the amount of received funds does not exceed 50% of the
need. This situation leads to the fact that the implementation of strategic research
programs started earlier cannot be completed. Therefore the investments made in
previous years didn’t give a positive effect. The state lacks a mechanism for assessing
the effectiveness of using funds invested in the scientific sphere, which, in its turn, does
not allow to concentrate the resources on the most effective areas.
The overwhelming part of the cost of scientific and technical work (about 45%)
is aimed at the implementation of applied research, that is, the development of new
types of technical means, plant protection products, varieties and hybrids of
agricultural crops, technologies and technological methods, methodological
recommendations, etc.
The lack of scientific research financing, the reduction of organizations engaged
in scientific research in the agrarian sector, and the reduction of personal potential, low
wages. Over the ten–year period, the total number of scientific research was reduced
by 39%, the rate of their number is observed only in terms of plant varieties, animal
breeds, methods and theories. Such tendencies are explained by the fact that they
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present long–term stages of development and testing of fundamental research in the
field of crops that have the maximum return in 15–20 years from the beginning of
financing of each particular branch of scientific work, as well as breeding animals in
20–30 years. The high efficiency of scientific activity in the first decade of this century
was achieved due to public financing of science in the 1970–1980s. The dynamics of
several performing scientific and research work in the process of analysis is explained
by the fact that the reduction of budget payments is carried out with the help of funds
from other sources. This is explained by the tendency that foreign organizations are
eager to participate in research financing. This situation leads to the fact that more and
more scientists work for foreign companies. In addition, scientific institutions are
forced to intensify the commercialization of their research work, to present and sell
scientific achievements within the world market.
Besides, scientific activities in the field of agriculture are conducted in
educational centres at High Schools. The number of such institutions and scientific
staff is reduced every year (in the last decade at almost 30%). During the past ten years,
the number of employees in scientific organizations is reduced by 1.9 times, when the
growing demand for scientific production leads to poor scientific research. However,
a general decline in the number of scientific personnel is determined by the
predominance of older workers (e.g. There were 145 Doctors in the field of agriculture
over the age of 60 in 2015 and 40 persons at the age of 30–50 years old). The future of
Agricultural Science is in danger. Successful functioning and realization of the
scientific potential in Agricultural Science, commercialization of innovative products
as a result of scientific activity are impossible without the adequate financial support
of Agricultural Sciences.
The Law «On Education» (June 1991) identifies the main activities carried out by
the educational institution, prepares specialists of various qualifications. Reforms in
the agricultural and industrial complex have led to serious changes in the social and
occupational content of its employees. The staff of specialists in the early 1990s
showed that more than 68% of them graduated from universities in the late 1970s and
the first half of the 1980s, 31% in 1985–1989. More than two–thirds of them did not
improve their qualifications after graduating the university. By the beginning of the
‘90s, most agricultural farms in Ukraine were preparing specialists for one or several
branches of agricultural production. This was determined by the needs of former large
farms, collective farms and state farms. The most important disadvantage of the
training of specialists was that in the curriculum and programs the disciplines of a
market economy, world agricultural development in the processing and storage of
agricultural products, legal and environmental support of technologies, etc. are very
poorly represented (or completely absent).
In 1991, there were 385,504 specialists (heads of households and their deputies –
19922, directors of agricultural enterprises and their deputies – 69770, chief specialists
– 65 382, specialists – 214590). 16.8% of the specialists were under the age of 30, 56%
– at the age of 31–49, 23.2% – more than 50 years old. Almost 4% were retirement age
specialists, 48.3% were at the age of 31–58. Only 38% of specialists had higher
education, and 62% had secondary special education. Among specialists with higher
and secondary education, 41.5% were women. Among the economists, accountants,
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and agricultural chemists, this indicator was more than 63%.
We can conclude that a significant potential of Agricultural Science is used
insufficiently and is gradually lost. Scientific support is an extremely important part of
agricultural market infrastructure and the basis for the innovative development of
agricultural and industrial production. To solve the problem of providing scientific
innovative development of agrarian production depends, primarily, on correct financial
support. Our further research will be focused on the development of approaches to the
formation and implementation of mechanisms for preserving and increasing the
potential of Agricultural Science, motivating highly productive work of scientists, and
developing their intellectual potential. We’ll try to determine the further improvement
of the forms and methods in the activities of educational, scientific and consulting
institutions to train competitive specialists in the agricultural and industrial complex.
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МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН
Узбек І.Х.
ДВНЗ «Дніпровський державний аграрно-економічний університет» (м. Дніпро)
Вивчення кореневих систем рослин має велике значення не тільки з
теоретичної точки зору, але і для розвязання цілого ряду практичних питань,
наприклад, пов’язаних з обробітком грунту, його родючості, удобренням тощо.
Прийнято вважати, що в товщі природно створених грунтів коренева
система рослин не зазнає такого великого впливу навколишнього середовища, як
їх надземна частина. Деякі автори пояснюють це тим, що корені функціонують у
порівняно стабільних грунтових умовах і в меншому ступені схильні до впливу
різноманітних екологічних чинників. Наприклад, Н.З. Станков (1964) дійшов
висновку, що це надає підстави вважати корінь більш прімитивним органом
порівнянно з надземними частинами рослин. Такі думки є дуже суперечливими
тому, що на еродованих ділянках і, особливо, на ділянках рекультивації, кореневі
системи, наприклад, бобових рослин, забезпечують одержання високих урожаїв
надземної маси (навіть без добрив) і характеризуються сильнодіючими
середовищеперетворюючими властивостями. Зрозуміло, що такі складні функції
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примітивним органам рослин не властиві.
Наші багаторічні дослідження, які проведені на різних ділянках
рекультивації, надають можливість стверджувати, що рослини проявляють всі
свої генетичні можливості лише тоді, коли їх кореневі системи функціонують в
екстремальних грунтово-екологічних умовах. Наприклад, на рекультивованих
землях ріст, розвиток і навіть зовнішній вигляд рослин повністю залежать від
того, в якому ступені відповідають екологічні умови середовища існування
біологічним можливостям рослин, зокрема можливостям їх кореневих систем.
До тепер найпоширенішими методами вивчення підземної частини рослин
є вагові методи, які полягають у відборі грунтових монолітів із невеликої
глибини. Після відмивання коренів від грунту визначається їхня маса і тільки на
одній цій підставі робиться висновок про розвиток усієї кореневої системи.
Насамперед відзначимо метод грунтового моноліту Н.А. Качинського (1930).
Надалі Н.З. Станков (1951) поліпшив цей метод і запропонував рамковий спосіб,
що дає змогу відібрати грунт з коріннями, але тільки до глибини 50 см. Існують
і інші методи. Це, зокрема, траншейний метод, метод горизонтального
розкопування, метод «кубиків», метод «брусків», метод «складного» обліку
коренів і інші. Проте ці методи не відбивають еколого-біологічних характеристик
кореневих систем, які мають різні особливості при зростанні у товщі
різноманітних за якісними показниками грунтів.
Через це ми пропонуємо свій, апробований, рамковий спосіб відбору
грунтових монолітів для вивчення кореневих систем рослин. Нааш спосіб надає
можливість одержати більш точну і детальну еколого-біологічну характеристику
кореневих систем на всю глибину поширення коренів. Наприклад, при вивченні
кореневих систем люцерни або еспарцету ми вибирали майданчик з типовим і
рівним травостоєм. У цьому місці закладали основний грунтовий розріз,
лицьовий бік якого розміщували вздовж рядків досліджуваних рослин. На
лицьовому боці відзначали товщину всіх шарів і глибину, зумовлену схемою
дослідження.
Для відбору монолітів користувалися металевою рамкою 32 х 32 см,
внутрішні боки якої охоплювали два рядки рослин площею 0,1 м2. Дуже важливо,
що грунтові розрізи дають змогу оглянути, описати, замалювати і
сфотографувати грунтову товщу на всю досліджувану глибину.
Рамку встановлювали на поверхні грунту так, щоб один її бік був
рівнобіжним лицьовому боку розрізу. Обгороджені рамкою рослини люцерни
або еспарцету підраховували і зрізали біля кореневої шийки для наступного
вивчення структури надземної частини.
Ножем або добре загостреною лопатою робили надрізи уздовж зовнішніх
меж рамки. З боку лицьової стінки грунтового розрізу брали моноліт 10сантиметрової товщини і вкладали в двошаровий марлевий мішечок розміром 25
х 50 см. Потім виїмку підчищали, а рамку опускали вниз для одержання контура
наступного шару і так далі до зазначеної дослідами глибини.
Корені відмивали від частинок грунту доти, поки в мішочку не залишалися
тільки корінці. Потім залежно від мети досліджень, корені з кожного шару
доводили до повітряно-сухого стану, що відповідає 16%-й вологості. В
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лабораторних умовах, у зручний для дослідника час, розподіляли корені за
товщиною на 4 фракції: більше 5 мм, 5-1, 1-0,5 і менше 0,5 мм. Корені кожної
фракції окремо зважували на вагах. Одержані результати вже дають уявлення
про будову і поширення кореневої системи в товщі грунту. У цьому випадку
з’являється можливість визначити і ту частину кореневої системи, через яку
здійснюється найбільше поглинання води та поживних речовин.
Ще Н.А. Качінський поділяв корені на 2 групи: тонкі, що поглинають
поживні речовини, і товсті, що не мають такої функції. На його думку
поглинання виконують тонкі корені або корені, що покриті кореневими
волосками. Можна припустити, що і за нашим методом основна роль у
поглинанні поживних речовин і вологи припадає на частку корінців діаметром
тонше 1 мм. Отже, поверхня тонких коренів фракцій 1-0,5 і тонше 0,5 мм може
вважатися робочою поверхнею, що поглинає поживні речовини і спрямовує їх до
товщих судин кореня.
Для визначення поверхні кореневої системи, її довжини і насиченості
грунтів коренями зручніше користуватися не обємом і діаметром коренів після
повторного їх намочування, а даними їхньої щільності у абсолютно сухому стані.
З цієї метою ми визначили щільність коренів для кожної фракції окремо і
встановили, що щільність коренів залежить від їхнього діаметру: чим він менше,
тим більше їхня щільність, тобто цей показник залежить від віку коренів та
структури їхніх тканин (табл. 1). До того ж, істотний вплив на будову,
поширення та розподіл кореневої системи в товщі ґрунту мають умови живлення
і специфічні властивості окремих шарів досліджуваної товщі. Зокрема, на
бідність ґрунту поживними речовинами рослини реагують збільшенням
довжини і поверхні коренів, тобто у пошуках елементів живлення створюють
більше корінців фракції менше 0,5 мм.
Таблиця 1
Товщина коренів і їх щільність
Фракція
> 5мм
5-1мм
1-0,5мм
(усереднений діаметр коренів)
(7 мм)
(3 мм) (0,75 мм)
Щільність коренів, г/см3
0,640
0,663
0,850
3
HІP05 = 0,009 г/см ;
HІP01= 0,012 г/см3

< 0,5мм
(0,25 мм)
0,909

Якщо прийняти корені за циліндри, то перетворення загальновідомих
формул дає коефіцієнти (табл. 2), за допомогою яких можна легко і швидко
розрахувати поверхню кореневої системи, її довжину і насиченість грунту
коренями по кожній фракції окремо, а при підсумовуванні - про всю кореневу
систему рослини.
Таблиця 2
Коефіцієнти для розрахунку еколого-біологічних
характеристик кореневих систем
Поверхня коренів
Довжина коренів
Насиченість
Фракції, мм
2
(S), см
(L), см
коренями (Н), %
Понад 5
Р. 8,93
S : 2,20
Р : 640
.
5-1
Р 20,11
S : 0,94
Р : 663
1-0,5
Р. 62,79
S : 0,23
Р : 850
.
тонше 0,5
Р 176,21
S : 0,078
Р : 909
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Запропонований нами метод дослідження кореневих систем рослин має такі
переваги:
1) скорочує час на визначення поверхні і довжини коренів, насиченості
ними порід або грунтів за рахунок виключення додаткових робіт для проведення
численних, дуже незручних і не точних вимірів об’ємів коренів у мірних
циліндрах;
2) простий у використанні, оскільки користуються установленими
фракціями коренів, що мають постійні коефіцієнти для розрахунків екологобіологічних характеристик;
3) забезпечує велику надійність і точність досліджень, оскільки надає
можливість при необхідності здійснити контроль достовірності одержаних
результатів, тобто провести повторний розрахунок;
4) збільшує кількість досліджуваних грунтових монолітів, тому що в
польових умовах проводиться тільки їхній відбір і відмивання коренів, а всі інші
роботи можна виконувати в лабораторних умовах у будь-який, зручний для
дослідника, час;
5) надає реальну еколого-біологічну інформацію про будову та
розповсюдження кореневої системи, яка функціонує в конкретних грунтовоекологічних умовах;
6) надає можливість одержати докладну інформацію і про фізико-хімічні
властивості навіть окремих шарів грунту;;
7) надає можливість створити банк даних про особливості розвитку
кореневих систем рослин і рекомендувати найбільше прийнятний спосіб
використання конкретної місцевості.
ДЕЯКІ СОРТИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ПОЛТАВСЬКОЇ
СЕЛЕКЦІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ЛЕКТИНОВМІСНА СИРОВИНА
Чеботарьова Л.В.
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (м. Полтава)
Серед селекційних установ України Науково–дослідний селекційний центр
Полтавської державної аграрної академії (ПДАА) під керівництвом доктора
сільськогосподарських наук, професора В.М. Тищенка вирізняється особливими
підходами у створенні сортів пшениці м’якої озимої. Успіхи в селекції пшениці
пов’язані зі збільшенням частки біомаси, зосередженої в зерні. Тому, в науковій
лабораторії працюють над забезпеченням максимального перерозподілу
пластичних
речовин
на
користь
господарсько–корисних
органів,
використовуючи збільшення до певної величини таких індексів, як збиральний,
атракції, мікророзподілу та ін., скорочення кількості і розмірів вегетативних
органів, що не працюють на продуктивність – підгони, пасинки, непродуктивні
пагони та ін. Лабораторія центру працює над проблемами зимостійкості сортів
пшениці м’якої озимої [7]. Створені сорти володіють найвищою зимостійкістю
серед інших культиварів включених до Реєстру сортів рослин України, що
багаторазово було перевірено жорсткими умовами перезимівлі. Так, в
595

несприятливих для врожаю озимої пшениці 2003, 2006, 2010, 2012 рр. сорти
Левада, Диканька, Українка полтавська, Сагайдак, Вільшана селекції ПДАА у
ряді господарств Полтавської (Полтавський, Гадяцький, Карлівський та інші
райони), Дніпропетровської (Томаківський район), Запорізької, Миколаївської
областях забезпечили найвищі врожаї і якість порівняно з сортами інших
селекційних установ [3].
На сьогодні з лабораторій селекційного центру вийшло 14 сортів, які
внесено до Державного реєстру сортів рослин України, і вісім – проходять
сортовипробування. Наймолодшими за часом створення (2012–2014 рр.)
вважаються Кармелюк, Оржиця, Соната. Дані сорти за різновидом –
еритроспермум, інтенсивного типу, віднесені до групи сильних пшениць. В
завдання селекційного центру не входить вивчення вмісту лектинів та їх
активності у сортах пшениці. Одним із завдань наших досліджень, в рамках
написання дисертації, було виявлення активності лектинів у надземній масі
пшениці полтавських сортів пшениці м’якої озимої. Гемаглютинацію білка
визначали в різних частинах рослини в різні етапи онтогенезу за відомою
методикою [2, 5]. Дані представлені за три вегетаційних періоди з 2010 по
2013 рр. у вигляді середнього балу аглютинації (СБА), який розраховували як
середнє арифметичне в указаному діапазоні рН 4,0–8,0 по кожному сорту [4, 5].
Поширення лектинів та їх значний вміст, особливо в репродуктивних та
запасаючих органах рослин, обумовлюють задачу вивчення їх фізіологічних
функцій в рослинному організмі. У зрілих зародках пшениці гемаглютиніни
локалізовані у периферичних пластах клітин зародкового корінця, первинних
адвентивних коренях, колеоптилі та щитку. Активність лектинів у зернівках
підвищується по мірі його дозрівання. Лектини зародків пшениці як найбільш
типові регулятори процесів розвитку і формування зародку здійснюють двояку
дію. З одного боку, вони здатні активізувати ділення клітин на ранніх етапах
ембріогенезу, з іншого боку, накопичуючись в тканинах, що формуються,
інгібувати цей процес та вводити у відносний спокій дозрілий зародок, при
наступному проростанні якого кількісний рівень лектинів швидко падає, і
автоматично падає його «інгібуюча» дія [6]. На рисунку 1 представлена динаміка
активності лектинів у трьох сортах пшениці м’якої озимої. Відмічена суттєва
мінливість цього показника на рівні сорту. У сім’янках сорту Кармелюк
спостерігався високий рівень активності лектинів і дорівнював 4,2 бали,
найнижче значення СБА зафіксоване в екстрактах сорту Оржиця (СБА = 0,4). У
сорту Соната середній рівень СБА – 1,4.
Для вивчення аглютинуючої активності екстрактів тридобових рослин
пшениці ми використовували перший, не згорнутий листок, що відповідало І–ІІ
етапу онтогенезу. Найбільший середній бал активності лектинів у цей період
спостерігався у сорту Кармелюк, де він складав 5,4 при розведенні 1:256, у
діапазоні рН 6,5–8,0. У сорту Соната СБА = 1,9, це найнижче значення. У семи
добових рослин найбільше значення СБА було характерне знову для сорту
Кармелюк (4,9 бали), середнє для сорту Соната (4,6 бали), найменше для сорту
Оржиця (4,3 бали). На десяту добу активність лектинів залишалася високою з
незначними коливаннями на рівні сорту.
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Рис. 1. Динаміка активності лектинів в онтогенезі сортів пшениці м’якої озимої
селекції Полтавської державної аграрної академії (середнє за 2010–2013 рр.)

У фазу третього листка у рослин пшениці відбувається диференціація
конусу на зачаткові вузли і міжвузля стебла, починають формуватися стеблові
листки. Метаболічні процеси знаходяться на високому рівні, адже цей етап
характеризується якісними перетвореннями у рослини. Означені процеси
припадають на дванадцяту добу життя рослин пшениці [1]. Визначення
активності аглютинації екстрактів в цей період також свідчить про певні зміни
біохімічних характеристик. Найвищий середній бал аглютинації у цей період
відмічений був у сорту Кармелюк – СБА = 3,6 при розведенні 1:128, що значно
перевищувало значення інших двох сортів. Але загалом активність знижувалась
для всіх трьох сортів.
У фазі 3–4–х листків на підземній частині стебла пшениці м’якої озимої
утворюється вузол кущіння, силою розвитку якого програмується потенціал
кущіння рослини. Центрами регенерації і новоутворення органів є меристема
вузлів кущіння із запасом енергетичних й активних речовин [1]. Лектини
синтезуються і локалізуються саме в меристемах, наявність їх у вузлі кущіння
свідчить про безпосередню участь їх у ростових і регенераційних процесах. У
рослин осіннього відбору рівень активності аглютинації був нижчим порівняно
з більш ранніми фазами розвитку, у досліджуваних сортів коливався в межах 1,8–
2,2. У весняних відборах сортів середній бал аглютинації був більшим за СБА
осіннього відбору, з максимальним значенням для сорту Кармелюк.
Однією із важливих періодів онтогенезу пшениці м’якої озимої є фаза
колосіння, яка відповідає VIII етапу органогенезу та триває 5–7 діб. Вона
характеризується появою колосу з верхнього міжвузля і в цей період
завершується формування усіх органів суцвіть [3]. Вивчення активності лектинів
у колосі показало, що вона була найнижчою у порівнянні з іншими етапами
онтогенезу і коливалася в межах 0,3–0,6 балів. У фазу колосіння відбувається
інтенсивний ріст пагонів, особливо верхнього міжвузля [1]. Як свідчать наші
дослідження, активність лектинів у апікальній частині стебла на цьому етапі була
більшою ніж у колосі, причому змінювалась стрибкоподібно. СБА лектинів
коливався в межах 2,1–2,6. Визначення активності гемаглютинуючої здатності
білків у базальній частині пагона свідчить про більш низькі значення відносно
апікальної частини, СБА змінювався в межах 2 балів.
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Дослідження на предмет вмісту у соломі і полові лектинів раніше не
проводили, як свідчить аналіз чисельних літературних джерел. З діаграми на
рисунку 1 видно, що СБА лектинів досліджуваних сортів мав досить високі
значення в цій побічній продукції, і коливалися в межах 2,2–3,4, причому у сортів
Кармелюк і Оржиця вони були дещо вищими ніж у сорту Соната.
Отже, аналіз наймолодших за часом створення сортів селекції ПДАА за
рівнем активності лектинів показав, що вона змінюється протягом етапів
онтогенезу і на рівні сорту. Серед представлених сортів найвищі значення
середнього балу аглютинації лектинів були виявлені у сорту Кармелюк.
Сортова варіабельність за досліджуваною ознакою може бути використана
в селекційних програмах як маркерна ознака.
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НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Чугрій Н.А., Вінюков О.О., Бондарева О.Б.
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
(м. Покровськ Донецької області)
Серед стратегічних державних пріоритетів інноваційного розвитку України
на 2011–2021 роки вагоме місце посідає технологічне оновлення та розвиток
агропромислового комплексу, широке застосування технологій екологічного
безпечного виробництва [5].
Одними із найважливіших завдань агропромислового комплексу на
сьогодні є досягнення стійкого розвитку сільського господарства та збільшення
обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Для того, щоб наповнити
реальним змістом новий статус сільськогосподарського виробника, необхідно
привести у відповідність з вимогами ринкових відносин організаційно–
економічний механізм інноваційного забезпечення аграрного виробництва,
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тобто систему відповідних форм і методів впливу на виробництво для
досягнення поставлених цілей [3].
Інноваційна діяльність включає в себе весь інноваційний процес – від
виникнення нових ідей та знань до розповсюдження наукового продукту у
практичній діяльності. Інноваційна модель розвитку агропромислового
комплексу передбачає використання нових прогресивних технологій (елементів
технологій), високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур, нових
порід і типів худоби, ветеринарних препаратів тощо [2]. Важливою умовою
розвитку і підвищення ефективності функціонування агропромислового
комплексу є посилення інтеграції науки з виробництвом, широке впровадження
наукових досягнень у практику роботи аграрних підприємств і організацій.
Україна має розвинену систему науки, здатну забезпечити складний процес
трансформації результатів завершених наукових досліджень в об’єкти
економічних відносин [1]. На переконання науковців Національної академії
аграрних
наук
України,
забезпечення
ефективного
розвитку
сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах можливе за умов
переходу галузі на інноваційну модель розвитку, нарощування обсягів
інвестицій та інноваційних реінвестицій, побудови інтегрованої ринкової
інфраструктури, що створює підґрунтя для функціонування науки і
підприємництва в єдиному збалансованому комплексі.
Модель розвитку аграрного сектора економіки передбачає створення
наукоємного середовища на ринкових засадах, яке спроможне забезпечити
наукову розробку, освоєння прогресивних, стратегічно конкурентоспроможних
технологій, впровадження їх у наукоємне виробництво і реалізацію якісної
наукоємної продукції на товарно–споживчому ринку. Основою наукоємного
ринку інновацій держави є її науково–технічна сфера — головний продуцент
наукового продукту, який реалізується на ринку у вигляді інновацій. Якщо
вважати науку однією із галузей економіки, то можна стверджувати, що від
економічного стану та динаміки її розвитку залежить інноваційний потенціал
усієї економіки [4].
До практичного вирішення завдань діяльності у сфері наукового
забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства залучені
насамперед регіональні наукові установи. У Донецькій області зараз функціонує
одна багатопрофільна наукова установа аграрного профілю – Донецька державна
сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук
України (ДДСДС НААН). Пріоритетними напрямами досліджень дослідної
станції є: фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку науково–технічного, соціально–економічного,
суспільно–політичного,
людського
потенціалу
для
забезпечення
конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави, а саме: в землеробстві і агроекології – раціональне
природокористування, збереження та відновлення родючості ґрунтів; в
рослинництві – створення нових генотипів рослин з господарсько цінними
властивостями, стійких до стресових факторів та екстремальних умов довкілля;
стабілізація фітосанітарного стану посівів і насаджень сільськогосподарських
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культур, розроблення та вдосконалення ресурсозберігаючих, екологічно
безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур шляхом
мобілізації генетичних ресурсів рослин; в тваринництві – розробка та
вдосконалення
технологічних
прийомів
утримання
та
годівлі
сільськогосподарських тварин та птиці.
Науковцями установи створено «Аналітично–інформаційний банк
замовлень інноваційної продукції», вихідною базою для побудови якого були
результати анкетного опитування сільськогосподарських товаровиробників в
Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях.
Крім виявлення пріоритетних інноваційних розробок, якими зацікавлені
товаровиробники, особливої уваги потребує питання виявлення позитивних та
негативних наслідків впровадження передових агротехнологій. Тому
науковцями були проаналізовані можливості використання, переваги тієї чи
іншої інноваційної продукції, а також виявленні проблеми адаптації та
впровадження інновацій у виробництво в теперішніх економічних умовах.
Аналіз стану розвитку агроформувань, використання ресурсного
потенціалу, їх виробничо–господарської діяльності засвідчує, що з
реформуванням АПК, появою господарств приватної власності значно
погіршилась культура землеробства, знижується родючість грунтів, бо значно
зменшилась кількість висококваліфікованих спеціалістів на селі, до керівництва
сільгосппідприємствами прийшло багато людей без відповідної освіти [6].
Самотужки оволодівати секретами агротехніки важко, тому особливо
проявилась потреба в наукових рекомендаціях і розповсюдженні передового
досвіду. Це потребує здійснення наукового супроводження інноваційних
проектів, проведення постійно діючих тренінгів та тимчасових курсів навчання
фахівців системи АПК, створення інформаційно–консультаційної мережі в
області.
У 2017 р. проведено наукові дослідження, що дозволили систематизувати
науково–технічні розробки Донецького регіонального центру, які є комерційно
цінними для освоєння в умовах Донецької області. Сформований банк науково–
технічних розробок, які мають комерційну цінність і рекомендовані для освоєння
в умовах Донецької області. Впровадження розробок дозволило отримати
економічний ефект у розмірі 2593,5 тис.грн/рік. Маркетингові дослідження
виявили, що з найбільш затребуваних інновацій є сорти рослин та інтенсивні
технології їх вирощування. 72% товаровиробників виявили зацікавленість до
консультування з питань технологій вирощування сільськогосподарських
культур.
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН здійснює
своєчасне і достовірне інформаційне забезпечення виробничих і управлінських
структур; надання консультаційних послуг; накопичення банків даних і знань за
результатами завершених науково–дослідних робіт; організацію виробничої
перевірки і експертної оцінки нових технологій і технологічних прийомів в
грунтово–кліматичних умовах регіону; організацію показового впровадження
(демонстраційні полігони, ферми, виставки, семінари, тощо); консультативно–
навчальне обслуговування виробників сільськогосподарської продукції;
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налагодження виробництва насіння високих репродукцій та посадкового
матеріалу високоврожайних сортів та гібридів сільськогосподарських культур.
Науковцями постійно ведеться пошук нових шляхів та методів пропаганди
передового досвіду та наукових досягнень, забезпечується організація науково–
консультаційних послуг, розповсюдження даних про інноваційні розробки,
науково-технічної, кон’юнктуро–економічної та патентної інформації,
пропаганда досягнень НТП та передового досвіду з метою підвищення рівня
знань сільськогосподарських виробників.
Традиційна схема завершення науково–дослідних робіт передбачає
передачу завершених науково–технічних розробок науковими установами для
апробації та впровадження у виробництво. У 2018 р. проводилося випробування
10 наукових розробок, в т. ч. в галузі землеробства – 2, рослинництва – 6,
зоотехнії – 2. В тому числі технологій в: рослинництві – 2, зоотехнії – 1.
Впроваджувалося 15 розробок в 13 агроформуваннях регіонів, в тому числі
технологій в: рослинництві 13, зоотехнії 2. Укладено 57 договорів (з них 45 –
ліцензійних) на суму 2617,8 тис. грн.
Впровадження результатів досліджень сприяє мобілізації інноваційного
потенціалу наукових установ НААН України на проривних напрямах розвитку
агропромислового
комплексу,
створенню
конкурентоспроможної
підприємницької системи трансферу інновацій з інвестиційним забезпеченням та
інтеграційним супроводом, розвитку державно–приватного партнерства в
системі аграрної науки шляхом реалізації самоокупних бізнес–проектів
інноваційно–інвестиційного розвитку пріоритетних об’єктів АПК з дольовою
участю держави, приватного капіталу та об’єктів прав на науково–технічну
продукцію, залученню сучасних технологій та капіталу до участі в
інвестиційному розвитку інноваційної інфраструктури аграрної науки,
підвищенню конкурентоспроможності наукових установ на наукоємному
аграрному ринку.
Тому одним з головних напрямів діяльності Станції є також трансфер
комплексних технологій в АПВ, формування і реалізація інноваційних проектів,
здійснення наукового супроводу; проведення маркетингових досліджень з
метою визначення попиту суб’єктів аграрного сектору на наукові розробки,
моніторинг ринку технологій в АПВ. У рамках виконання завдань проводяться
маркетингові дослідження та аналізується попит на наукові розробки установи,
доведені до рівня інновацій, вивчається ринкова ситуація в аграрному
виробництві, аналізуються вже розроблені інноваційно-інвестиційні проекти та
формуються нові, розробляються науково-технологічні програми розвитку
галузей агропромислового виробництва та здійснюється їх впровадження у
галузях рослинництва, землеробства, тваринництва, ветеринарної медицини в
агроформуваннях різних форм власності Донецької області.
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РОЛЬ СОЦІАДЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Щепова Д.Р.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро)
Проблемами аграрної освіти в різний час опікувалася велика кількість
науковців, але в своїх дослідженнях вони поєднували розвиток аграрної освіти з
розвитком сільськогосподарської праці в Україні взагалі, вважаючи Україну
державою з великою часткою аграрного виробництва. Тому, потреба
українського суспільства у висококваліфікованих сільськогосподарських кадрах
і визначає провідну тенденцією професійної аграрної підготовки.
У цьому контексті актуальним є питання формування професійних
цінностей майбутніх фахівців аграрної галузі в межах підготовки до майбутньої
діяльності. Неабияку роль у цьому мають відігравати соціально–гуманітарні
дисципліни, оскільки саме завдяки їм майбутній аграрій усвідомлює свої
професійні цінності, а для цього його власна система життєвих цінностей та
орієнтацій повинна бути достатньо сформована вже на час закінчення вищого
навчального закладу.
Сучасне українське село потребує ерудованого господаря–професіонала з
глибоким розумінням своїх обов’язків, високим рівнем професіоналізму.
Всебічно освічений і розвинений фахівець здатний бути конкурентоспроможним
на сучасному та майбутньому ринках праці, успішно вирішувати професійні
проблеми [1, с.68]. На сьогоднішній день, в наслідок не сформованості у процесі
навчання професійних цінностей фахівці–аграрники потерпають від
невпевненості при вирішенні виробничих задач, безпорадності при прийнятті
важливих рішень, унаслідок чого не можуть скласти гідну конкуренцію на ринку
праці і потерпають від безробіття. Саме через соціально–гуманітарні дисципліни
майбутній аграрник формує свої професійні цінності, а для цього його власна
система життєвих цінностей та орієнтацій повинна бути достатньо сформована
вже на час закінчення вищого навчального закладу. Отже, підготовка
майбутнього фахівця агарної галузі потребує формування професійних
цінностей та розвитку професійних якостей, необхідних для більш ефективної
роботи у галузі сільського господарства.
Як показав аналіз проблеми підготовки майбутнього фахівця аграрної
галузі, значна увага приділяється лише вивченню профільних предметів та
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професійній підготовці. Натомість не приділяється достатньо уваги соціально–
гуманітарним дисциплінам, які відповідають за входження майбутнього фахівця
до трудового колективу, за здійснення ціннісного ставлення до набутої професії
та використання одержаних знань у процесі професійної діяльності, за ціннісне
ставлення до інших людей, до роботи, що виконується. На наш погляд,
сформувати ціннісне ставлення до обраної професії без суттєвих змін процесу
соціально–гуманітарної підготовки майбутнього аграрника, практично
неможливо. Таким чином, вивчення соціально–гуманітарних дисциплін значно
полегшить їм входження до професійно–виробничого та соціального–
економічного оточення.
Усвідомлення майбутніми аграрниками завдань та вимог професії, а також
своїх особистісних характеристик та їх відповідність вимогам діяльності
виступають важливою умовою особистісно–професійного зростання студента
аграрного ВЗО. Процес вибору майбутньої професії, а тому й навчання у вищому
начальному закладі сьогодні для багатьох студентів стали прагматичними та
цілеспрямованими. Інтерес до професії та її опанування – це одні з
найважливіших факторів успішного навчання студентів та майбутнього
професійного самовдосконалення. Студент, у процесі професійного визначення,
віддає перевагу певним видам діяльності, в яких найповніше може реалізувати
свої здібності, потреби і життєві плани.
Практика сільськогосподарської праці показує, що фахівець аграрної галузі
не здатний використовувати соціально–гуманітарні знання на практиці, вони
здаються йому непотрібними ще у процесі навчання у вищому навчальному
закладі, а це в свою чергу призводить до труднощів в організації виробничого
процесу. На сьогоднішній день у аграрників нашої країни не сформоване
відповідальне
та
шанобливе
ставлення
до
головних
ресурсів
сільськогосподарського виробництва – землі, природи, довкілля.
Соціально–гуманітарні дисципліни в повній мірі здатні розкрити перед
студентами як певні соціальні вимоги, так і гуманістичну спрямованість
професійної підготовки, оскільки дають знання про соціальні процеси, що
відбуваються у суспільстві, формуючи світоглядну позицію, стійкий інтерес до
освітнього процесу в цілому, національну та громадянську позицію [3, с. 50].
Соціально–гуманітарні дисципліни є стрижневими у процесі формування
професійних цінностей майбутніх аграрників, ціннісного ставлення до обраної
професії, що в свою чергу призводить до зростанні професійної зрілості
особистості. Знання, отримані у процесі вивчення соціально–гуманітарних
дисциплін формують такі професійні якості особистості як: доброзичливе,
шанобливе ставлення до землі, природи, повага до обраної професії,
відповідальність за себе та інших людей, орієнтують на здобуття знань протягом
всього
життя,
оскільки
професія
аграрія
потребує
постійного
самовдосконалення, розвитку не лише професійних якостей, але і особистісних.
Гуманітарно освічена людина є такою, що самовизначається у суспільстві за
допомогою системоутворюючих знань про моральні та духовні цінності,
різноманітні культурні практики, що виводять людину за межі конкретного
предмета, забезпечують відкритість до пізнання та самопізнання власне
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особистості.
Для молоді, яка здобуває професію аграрника, найважливішою є професійна
зорієнтованість, а для змісту професійної цінності – це джерело інтенсивного
розвитку. Ціннісне відношення студента аграрного ВЗО до професійної
діяльності явище діалектичне, воно не постійне і змінюється в залежності від
низки суб’єктивних та об’єктивних факторів. Об’єктивними факторами є
положення в сільському господарстві у сучасній Україні, відношення до
аграрних спеціальностей, що вже склалася у суспільстві. Суб’єктивними
факторами є формування інтересу студентів до професії аграрника, розуміння
ними соціальної значущості сільськогосподарських спеціальностей. І саме вищі
навчальні заклади можуть збільшити ефективність впливу суб’єктивних
факторів за рахунок посилення виховного пливу, реалізації цілісної програми
професійного виховання студента-аграрника [2,с. 75].
Специфікою вищої аграрної освіти є те, що викладачі ВЗО в більшості своїй
мають фахову сільськогосподарську освіту, ставлячись до педагогічної
діяльності як до виробничої сфери. В організації навчально–виховного процесу
в зв’язку з таким іноді однобоким розумінням освітньої діяльності виникають
певні труднощі [3, с. 53]. Тому, на наш погляд, необхідно приділяти більше уваги
до вивчення соціально–гуманітарних дисциплін, які мають психолого–
педагогічний вплив як на формування професійної спрямованості майбутнього
фахівця агропромислового комплексу, так і на компетентність викладача
аграрного вищого навчального закладу.
У сучасній аграрній освіті при підготовці майбутніх фахівців аграрної галузі
значна увага приділяється формуванню спеціаліста, що буде спроможний
орієнтуватися на ринкову економіку, ефективно впроваджувати у
сільськогосподарське виробництво новітні технології. Разом з тим, не
приділяється належної уваги питанням формування професійних цінностей
особистості, які б дали змогу відроджувати найкращі традиції української
сільськогосподарської праці; формувати такого фахівця аграрної галузі, який би
усвідомлював значущість і важливість своєї професії для суспільства взагалі і
кожної людини зокрема. У зв’язку з цим, навчально–виховний процес в аграрних
вищих навчальних закладах потребує впровадження сучасних методів та форм
викладання перш за все соціально-гуманітарних дисциплін, використанні
передового досвіду вітчизняних і зарубіжних науковців в організації
позааудиторної діяльності студентів.
Проблема підготовки висококваліфікованого фахівця аграрної галузі – одна
з тих, що інтегрує науково-методичну роботу, пов’язану з викладанням
соціально-гуманітарних дисциплін у навчальних закладах аграрної освіти. У
процесі її дослідження органічно поєднуються філософсько-світоглядні
положення про людину, людську індивідуальність та особистість, з одного боку,
а з іншого, – знання, що представляють необхідні професійні риси особистості
майбутнього фахівця аграрної галузі . Вищі навчальні аграрні заклади освіти
формують спеціалістів, науковців, вони мають бути особистостями, відзначатися
високою культурою, національно-ідейним світоглядом, різноманіттям
суспільствознавчих та природничо-наукових знань. Для фахівця аграрної галузі
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соціально–гуманітарні знання повинні служити чинником для синтезу
різноманітних знань і формування культури професійного мислення.
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СЕКЦІЯ 5
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ
НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ГАЛУЗЕВОГО ПРОЦЕСУ

ВИКОРИСТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В
БІБЛІОТЕЧНІЙ СИСТЕМІ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Бородін С.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека (м. Київ)
Наростаючим трендом інформаційного суспільства, або «суспільства
знань», «digital society» та ін. є факторизація щодо використання сучасних,
актуалізованих інформацій, баз даних, інновацій та технологій, в першу чергу
інформаційно-комунікативних, на основі принципів міждисциплінарності,
синергетики та ефективності. Такий підхід можливий за умов, як зазначає
Гусельникова С.В., «активного використання, збору, зберігання та обробки
інформації, залучення засобів приватного та масового, професійного
спілкування у повсякденній життєдіяльності людини», щодо інформаційної
компетентності (ІК) автор наголошує на тому, що «до проблеми інформаційної
компетентності звернулися дослідники різних галузей...» [1].
Серед вчених з розробки міждисциплінарного підходу та особливостей його
використання в математичній історії зокрема, можна назвати лауреатів
Нобелівської премії Б. Артура, Р.У. Фогеля, французького вченого Фернана
Броделя (засновник кліометрії), важливий внесок зробили російські вчені
С.Я. Капіца, С.Я. Курдюмов, П.В. Турчин, Г.Г. Малинецький, А.В. Коротаєв,
С.Ю. Малков, А.В. Бочаров, Д.С. Чернавський та інші. В Україні
міждисциплінарні дослідження набувають обертів, в першу чергу в
дослідженнях
з
«цифрової»
економіки,
соціології,
інформаційнокомунікативних технологій, в аграрній сфері(смарт-фармінг, дрони, та ін). Для
прикладу зазначимо, що отримані результати з міждисциплінарних досліджень
(МД) російських вчених були використані в наступних галузях : вибір вектора
технологічної політики, визначення галузей-локомотивів в економіці, а також
способів переведення економіки країни на інноваційний шлях, оцінка
альтернативних освітніх стратегій і політик та завдань з вирішення проблем в
історичній перспективі, оцінки взаємного впливу нестабільностей в природній,
техногенній, соціальній сферах, дослідження процесу глобалізації сценаріїв
сталого розвитку в аграрній сфері тощо.
У вітчизняній бібліотечній справі в дослідженнях В.М. Горового ,
Т.Ю. Гранчак, Г. В. Шемаєвої, А.А. Соляник, К.В. Лобузіної, Т.В. Добко,
В.І. Попика, та ін.[2] висвітлюється проблематика пошуку інноваційних підходів
в методології та методах розвитку сучасної бібліотечної системи з позицій
глобальних перетворень та всебічної цифровізації, а важливими напрямами
досліджень з точки зору міждисциплінарності, розглядаються динамічні відкриті
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системи, здатні до саморозвитку, стратегії окремих напрямів бібліотечноінформаційної діяльності в умовах суспільних трансформацій початку ХХІ ст.,
порушуються актуальні для розвитку питання стратегічного інноваційного
розвитку, бібліотечної політології в контексті взаємодії бібліотеки з сучасною
політичною системою та громадянським суспільством, інформаційноаналітичного забезпечення стратегічного управління розвитком бібліотек тощо.
Предметом пошукового дослідження є залучення міждисциплінарного
підходу до формування інформаційної компетентності галузевої наукової
бібліотеки аграрного спрямування та надання відповідних послуг користувачам.
Мета пошуку – розробити ефективний підхід до формування сучасної
інформаційної бази та відповідних послуг наукової бібліотеки на основі аналізу
міждисциплінарних підходів до інформаційної компетентності.
Аналізом встановлено, що ІК визначають як здатність знаходити, оцінювати
та використовувати інформацію у всіх її можливих форматах (Каліфорнійський
академічний сенат). ІК об’єднує бібліотечну грамотність, технологічну та
методологічну грамотність, застосування критичного мислення та навичок
застосування (Американська асоціація наукових бібліотек та бібліотек
коледжів), а її особливістю є вміння створювати та адекватно застосовувати
інформаційні послуги на основі знань про етичні та правові наслідки дій, які при
наданні послуг користувачам бібліотеки повинні спиратись на вітчизняну
нормативно-правову базу(законодавство) з питань інтелектуальної власності та
авторських прав.
Звертаючись до категорії міждисциплінарності, професор А. Колот
пропонує розглядати категорію з дев’яти позицій [3, с.18], які в узагальненому
вигляді можна звести до : - розширення сфери дослідження та
взаємопроникнення окремих наук; - залучення в дослідженнях підходів, методів,
інструментарію різних наук та їх взаємодію; - встановлення нових властивостей
об’єктів та досягнення синергетичного ефекту. Таким чином, міждисциплінарні
підходи й методи пізнання виникають на межі різних наукових дисциплін, вони
притаманні сучасним науковим дослідженням, відображають інтегративні
тенденції в розвитку науки, а їх використання дає можливість отримати нове
знання. До інструментарію МП належать широкий перелік підходів, в цьому
дослідженні в основному використані джерелознавчий, наукометричний,
історичний, інформаційний, статистичний.
В розвиток інформаційної комунікації у відділі впровадження наукових
розробок ННСГБ останніми роками використовується наукознавчий
(підвищення ефективності наукових досліджень…), наукометричний (якість
наукових робіт та досліджень…) та статистичний (кількісні показники оцінки
інформаційних одиниць) підходи на основі яких вдалося виконати комплекс
досліджень та прикладних новацій, завдяки чому отримані позитивні результати
з впровадження актуальних технологій, які підвищили можливості бібліотеки в
наданні послуг користувачам. Наприклад, за результатами статистичних та
джерелознавчого підходів були виконані дослідження, результатом яких стало
впровадження системи оцифровки стародруків з власного Фонду національного
надбання бібліотеки на основі міжнародного гранту. Ефект від впровадження
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полягає у розширенні можливостей використання стародруків та їх частин
шляхом надання в користування цифрових копій , включаючи віддалений
доступ.
Проблеми плагіату в наукових роботах та освітянському процесі загалом за
останній час сформували стійкий попит на пошук технічних засобів та
механізмів виявлення плагіату та порушень академічної доброчесності в
науковому середовищі та закладах освіти. Увага державних закладів до
моніторингу, оцінки та дотримання принципів наукової доброчесності та
системні заходи щодо покращення законодавчої бази з питань інтелектуальної
власності, авторського права та захисту авторських прав надав поштовх в
пошуку інструментарію для контролю та оцінки наукових робіт на плагіат та
кількісної оцінки запозичень в наукових роботах, статтях, монографіях,
дипломних та курсових роботах у вищих навчальних закладах. Вирішення
проблеми в системі НААН розглядалось за використання статистичного,
наукометричного та аналітичного підходів, були виконані відповідні пошукові
дослідження, отримані статистичні показники кількості наукових статей,
дисертаційних досліджень (кандидатських та докторських) за спеціальностями
ВАК аграрного спрямування на протязі 2001–2017рр. На основі отриманих
результатів та розрахунків щорічної необхідної перевірки наукових робіт на
плагіат, аналізу існуючих технічних та програмних комплексів було вибрано
варіант використання програмного комплексу польської компанії «Plagiat.pl» і
доведено розрахункову ефективність його використання в НААН шляхом
запровадження в мережі аграрних бібліотек НААН з методичним та
провайдерським центром в ННСГБ. Поряд з цим, було встановлено і ряд
критичних питань модернізації бібліотеки, які стосувались необхідності
створення додаткового каналу інтернету, часткового оновлення парку ПК,
формування репозитарію наукових робіт провідних науковців НААН за
галузями знань (мається на увазі 7 спеціальностей ВАК аграрного спрямування)
з включенням його до баз даних з перевірки наукових робіт на плагіат,
необхідності оновлення серверного комплексу. Роботи зі створення репозитарію
наукових робіт НААН почали виконуватися з 2019 року.
Виконання дослідження з міждисциплінарного підходу також спонукають
до поглибленої уваги до категоріального апарату щодо характеристики
працівників інформаційної служби, які, на додаток до існуючих стандартних
вимог( професійність, коректність, знання предмету, точність, та ін.), повинні
мати додаткові, необхідні за сучасних умов, характеристики, такі як «цифрове»
мислення/ерудиція, полікодовість (робота з текстами різних галузей знань),
емпатія (вміння поставити себе на місце користувача або науковця),
експрезентність (вміння розрізняти сенси за словами).
Міждисциплінарний підхід до формування інформаційної компетентності
бібліотечного закладу вже реалізовується у ході модернізації системи ІКТ
ННСГБ. Він є дієвим засобом для розширення функціональних можливостей
бібліотеки та підвищення ефективності надання послуг, потребує подальшої
детальної методологічної розробки.
Висновки. 1. Ефективність надання сучасних інформаційних послуг
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повинна базуватись на інформаційній компетентності яка включає пошук, оцінку
та використання необхідних, актуальних інформаційних ресурсів. 2. Важливим
інструментом досягнення результативності є використання міждисциплінарного
підходу в досягненні інформаційної компетентності, який дозволяє формувати
нове знання та нові змісти, включаючи досягнення синергетичного ефекту.
3. Запровадження міждисциплінарного підходу є необхідною умовою
формування актуальних послуг обслуговування користувачів в бібліотеці (вебковоркінгу, наприклад), який повинен базуватись на реально функціонуючій
внутрішній інформаційно-комунікативній системі сучасного технічного рівня.
4. Використання МП для роботи з інформаційними джерелами загалом, та
контенту іншомовного походження, зокрема, потребує від спеціалістів
бібліотеки додаткових знань та навичок (доступ до інформації, її використання)
застосування вітчизняних законодавчих норм з інтелектуальної власності та
авторського права.
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ФОРМУВАННЯ АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНОГО ПОКАЖЧИКА
В ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ НБУВ
Галицька С.В.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (м. Київ)
Розвиток високоефективних автоматизованих технологій оброблення,
зберігання і використання інформації викликає докорінні зміни в сфері
бібліотечної справи, зокрема, змінює суспільний статус сучасної бібліотеки,
перетворює її на інформаційний центр – складну інформаційну систему,
розширює межі її функцій та завдань.
Постійне зростання обсягу ресурсної бази та розширення діапазону
інформаційних запитів користувачів зумовлює необхідність забезпечення
ефективності пошукових процедур в інформаційному масиві бібліотеки,
удосконалення лінгвістичних засобів, важливіших системотвірних елементів її
інформаційно-пошукової системи, які впливають на якість тематичного пошуку
та зумовлюють рівень ефективності роботи системи загалом.
Основними пошуковими елементами, які застосовує користувач під час
самостійного інформаційного пошуку в бібліотечних базах даних, є назва, автор,
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змістові ознаки документа: розділ знань, класифікаційні індекси, ключові слова,
предметні рубрики тощо. Важливо надати користувачеві можливість
скористатися будь-якою з цих ознак, самостійно обрати найзручніші пошукові
механізми та раціональні пошукові операції, за необхідності – активно
використовувати для поглибленого багатоаспектного тематичного пошуку увесь
комплекс пошукових методів і засобів, усі функціональні можливості
інформаційної системи бібліотеки.
Мова класифікаційних індексів є контрольованою мовою індексування,
здатною забезпечити ефективний доступ до класифікаційної ієрархії, необхідний
для швидкої та зручної навігації у величезному масиві інформації, а також
застосування системного підходу в інтелектуальному пошуку і релевантність
його результатів. В електронному каталозі класифікаційні індекси дозволяють
здійснювати автоматичний перехід до тематичних рубрик систематичного
каталогу та формувати переліки документів певної тематики.
Стосовно пошуку за класифікаційним індексом, бажано мати можливість
ознайомитися зі структурою, ієрархічною будовою та змістом класифікаційної
системи та обрати класифікаційний індекс, відповідний запиту, або знайти
класифікаційний індекс за алфавітно-предметним покажчиком (АПП), який
виконує функцію навігатора пошуку за систематичною частиною. Знайдений
індекс є ключем для формування переліку бібліографічних записів необхідної
тематики.
АПП містить поняття, відображені саме в документах фондів бібліотеки, а
не тільки в назвах творів або у заголовках рубрик. Він значно полегшує роботу з
систематичною частиною скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ під час
наукового опрацювання документів: допомагає розшукати необхідні поняття, які
в АПП наведено в прямому та інверсованому вигляді, визначити їх розташування
в робочих таблицях з урахуванням аспектів розгляду теми або предмета,
допомагає вирішувати певні питання систематизації документів і розмежування
тем між розділами та рубриками.
Словник АПП містить упорядкований перелік термінів для
багатоаспектного тематичного пошуку. Терміни, які зустрічаються у різних
рубриках, підрозділах і розділах, доповнено поясненнями аспектів розглядання
певних предметів, процесів, явищ тощо. Наприклад, під рубрикою «Україна»
згруповано 23 предметні підрубрики, серед яких:
Україна – історія
Україна – внутрішня політика
Україна – географія
Україна – графіка
Україна – драматичний театр
Україна – живопис
Україна – краєзнавство
Україна – література
Україна – музична культура
Україна – національна політика
Україна – незалежність
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Україна – політична система
Україна – філософія
Україна – фольклор
АПП збирає під терміном «Україна» усі характеристики країни,
розосереджені у класифікаційних схемах по галузях знань, тобто встановлює
зв’язки між різними поняттями, темами та проблемами, які мають відношення до
України. Комплекс підрубрик АПП, які містять інформацію про певні аспекти
розглядання країни, надає можливість вільно орієнтуватися у класифікаційних
ієрархіях, здійснювати пошук за класифікаційними індексами з наступним
доступом до документної бази даних і одержанням переліку бібліографічних
записів необхідних документів.
Вербальні терміни АПП спрощують орієнтування в деталях і аспектах
змістового наповнення кожної рубрики. Це важливий компонент лінгвістичного
забезпечення тематичного пошуку за класифікаційною ієрархією, який дозволяє
конкретизувати запит і, таким чином, зменшити «інформаційний шум» або
уникнути його.
Терміни АПП (слова і стійкі словосполучення, іноді абревіатури) – лексичні
одиниці, які несуть змістове навантаження: перелік термінів АПП до рубрики
розкриває і пояснює її зміст, тобто певну тему, її окремі питання і аспекти її
розглядання. Словник термінів АПП дозволяє формувати список предметних
заголовків і рубрик, укладати предметний рубрикатор тощо. Доповнення описів
рубрик переліком термінів АПП збільшує кількість точок доступу до кожного
інформаційного ресурсу і значно підвищує вірогідність віднайдення документів
певної тематики, тобто створює максимально сприятливі умови для
використання будь-якої бібліотечної бази даних як під час інформаційного
пошуку документів, так і у виконанні бібліотечних процесів. В результаті
пошуку за термінами АПП і/або класифікаційними індексами користувач
отримує весь масив документів (виданих будь-якою мовою) певної тематики і
уникає небажаного «інформаційного шуму». Саме відсутність «інформаційного
шуму» говорить на користь ієрархічних класифікаційних систем як
найважливіших засобів систематизації, структурування і упорядкування
інформаційних ресурсів, способів моделювання різних предметних галузей,
представлення і організації знань в умовах електронного середовища. Детально
розроблена класифікація є не лише атрибутом внутрішньобібліотечної
технології, це – потужний засіб навігації, який дозволяє оперативно
орієнтуватися у будь-якій предметній галузі.
Застосування АПП зумовлює повноцінне використання класифікаційної
ієрархії в інтелектуальному пошуку. Він виконує пошукову, а також
інтегративну функцію, яка забезпечує визначення взаємозв’язків між певними
темами, поняттями, предметами, явищами тощо. Крім того, кожний термін АПП
визначає зв’язки між Рубрикатором НБУВ і УДК, які дозволяють, за
необхідності, окреслити напрямки подальшого пошуку за ієрархічною
структурою будь-якої з цих класифікаційних схем.
Інформаційно-пошукова система бібліотеки дозволяє доповнювати рубрики
новими термінами АПП, що є актуальним для максимально точного і всебічного
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відображення змісту рубрики, для фіксування прийнятих методичних рішень,
пов’язаних з появою нових напрямів наукових досліджень, розробленням нових
технологій, науковими відкриттями та зміною інформаційних потреб
користувачів, а також у складних випадках індексування. Кількість термінів
АПП до однієї рубрики не обмежена, що зумовлює можливість додаткового
внесення важливих понять, які окреслюють змістове наповнення рубрик і які
доцільно використовувати як пошукові елементи.
Свою базову, інформаційну функцію бібліотека виконує за допомогою
пошукового апарату, реалізованого в автоматизованій бібліотечноінформаційній системі як сукупність пошукових словників. При цьому різні
способи пошуку не є альтернативними, вони доповнюють один одного.
Найякісніший багатоаспектний інтелектуальний пошук в електронному каталозі
забезпечується саме інформаційно-пошуковою мовою ієрархічного типу за
підтримки словника АПП.
Мова предметних рубрик АПП є зрозумілою для всіх користувачів, а пошук
за змістовими ознаками документів за АПП — зручний та доступний, адже для
роботи зі словником термінів АПП користувачу не потрібні спеціальна
бібліографічна підготовка і розуміння ієрархії таблиць класифікації ББК або
УДК, він може самостійно відшукати потрібну інформацію. Тому створення
контрольованого словника предметних рубрик АПП і застосування його на
практиці сприяє оптимізації пошукових процедур, удосконаленню оперативного
тематичного доступу до електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів,
підвищує технологічний рівень комплексного пошукового апарату електронного
каталогу бібліотеки, забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів
у повному обсязі та зумовлює продуктивність і релевантність інформаційного
пошуку.
Джерела та література
1. Лобузіна К. В., Клочок А. Г. Електронний каталог НБУВ : проблеми адаптації до умов
сучасного інформаційного середовища. Бібліотечний вісник, 2011. № 4. С. 3–10.
2. Лобузіна К. В. Сучасні підходи до інтеграції електронних бібліотечних інформаційних
ресурсів. Вісник Книжкової палати, 2012. № 12. С. 24–28.
3. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Орєшина Н. В. Удосконалення рубрикатора наукової
бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи. Наукові
праці НБУВ, 2016. Вип. 44. С. 448–460.
4. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Зайченко Н. Я., Медвідь Т. С., Орєшина Н. В.,
Перенесієнко І. П., Сандул О. Г. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант. НАН України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 570 с.

НА ВАРТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ
Грищенко Т.Р., Таранцова Т.О.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
У листопаді 2018 р. до сектору архівів Інституту історії аграрної науки,
освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Національної академії аграрних наук України звернувся голова Ради Наукового
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товариства істориків-аграрників А.Г. Морозов із проханням передати на
зберігання їх творчий доробок. Відтак був створений новий фонд – «Наукові
товариства».
Із 1980 р. науково-педагогічна громадськість Черкащини системно
долучилася до вивчення історії селянства. Як наслідок, 3 березня 2000 р. було
зареєстровано Наукове товариство істориків-аграрників і затверджено його
Статут. Воно позиціонує себе як громадсько-наукова організація, метою роботи
якого є сприяння в організації і проведенні наукових розробок вчених-істориків
з проблем історії селянства та сільського господарства, а також досліджень,
спрямованих на підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських
підприємств й організації в умовах ринкової економіки, та захист спільних
інтересів членів товариства. Географічні межі охоплюють територію Черкаської
області. До новоствореного товариства увійшли історики, науковців, члени
трудових колективів сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
Наукове товариство істориків-аграрників з 2000 р. очолює доктор
історичних наук, професор А.Г. Морозов. На його переконання: «Саме історія
селянства, як основної соціальної групи та рушійної сили національного
державотворення потребує ґрунтовного вивчення та неупередженого аналізу» [1,
c. 1].
У березні 2015 р. Наукове товариство істориків-аграрників відзначило своє
15-річчя. За цей час йому вдалося вивчити чимало маловідомих аспектів аграрної
історії України. Сформована структура творчого об’єднання дозволила системно
підійти до вивчення аграрної проблематики на селі:
 секція соціальної активності сільського населення досліджує соціальні
процеси другої половини ХІХ – перших десятиліть ХХ ст.;
 секція гендерних досліджень здійснює вивчення жіноцтва як
самодостатню соціальну категорію, дієвий фактор української історії;
 студентська секція вивчає актуальні теми історичної науки –події
Першої світової війни, антропологічний підхід в історичній науці та ін.;
 секція Черкаського державного технологічного університету
досліджує проблеми селянської заможності та становлення фермерства в
українському селі в добу непу; повсякденне життя селян в роки німецької
окупації під час Другої світової війни; питання зернового експорту, фермерства
та громадського життя селянства. Члени секції стали ініціаторами видання серії
«Черкаський край в особах (1941−2001)».
 секція аграрної історії Черкащини студіює проблематику аграрної
історії регіону з подальшим виданням монографій, наукових публікацій,
здійснює просвітницьку роботу серед населення краю тощо;
 Уманська секція об’єднує науково-педагогічних працівників
Уманського національного університету садівництва та Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, які спеціалізуються на історикоаграрному напрямі [2, c. 19];
 Київська секція представлена провідними істориками, співробітниками
Інституту історії України НАН України, які у своїх наукових пошуках
торкаються різних галузей українського селянствознавства;
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 Тернопільська секція консолідувала науково-педагогічних працівників
кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В.І. Гнатюка, які пріоритетним напрямом обрали підготовку
навчальних матеріалів та формування інтересу студентської молоді до проблем
села та аграрної історії [3, c. 12].
Результати наукових розробок членів Наукового товариства істориківаграрників висвітлюються у збірнику «Український селянин», індивідуальних
монографіях, а громадсько-наукового життя – на сторінках друкованого органу
товариства – «Історико-аграрні обрії». Товариство виступає ініціатором
проведення фахових заходів, присвячених особистостям чи подіям в історії
аграрної науки Черкащини.
Новостворений архівний фонд «Наукові товариства» в описі 1 «Наукове
товариство істориків-аграрників» містить такі справи:
1. Комплект газети «Історико-аграрні обрії: інформаційний вісник
Наукового товариства істориків-аграрників» (2004–2015 рр., вип. 1–32).
2. Брошура: Наукове товариство істориків-аграрників на 10-ту річницю
діяльності. Черкаси: Вертикаль, 2010. 32 с.
3. Брошура: Фареній І.А. Про артільного батька Миколу Левитського:
Доповідь на урочистому засіданні Секції соціальної активності сільського
населення з нагоди 150-річчя з дня народження Миколи Васильовича
Левитського. Черкаси: Вертикаль, 2010. 36 с.
4. Монографія: Фареній І.А. «Національний український трест»:
споживча кооперація України в роки революції та громадянської війни (1917–
1920). Черкаси: Вертикаль, 2014. 164 с.
5. Комплект значків, які належать Науковому товариству істориківаграрників:
 П’ята річниця Наукового товариства істориків-аграрників. Черкаси
2000.
 VI Всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії. Черкаси, 2006
/ Інститут історії України; Черкаський національний університет; Наукове
товариство істориків-аграрників.
 VIІ Міжнародний симпозіум з проблем аграрної історії. Черкаси, 2008/
Інститут історії України; Черкаський національний університет; Наукове
товариство істориків-аграрників.
 Читання в Секції проблем соціальної активності сільського населення:
Микола Левитський. 150 років з дня народження. Черкаси, 2009.
 Наукове товариства істориків-аграрників. 10 років діяльності: 2000–
2010. Черкаська область.
 VIІІ Міжнародний симпозіум з аграрної історії. З нагоди 10-ї річниці
Наукового товариства істориків-аграрників. Черкаси, 2010.
 Український селянин: збірник наукових праць. 10 років у науковоісторичному просторі: 2000–2010.
 Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-річчя скасування
кріпосного права «Велика реформа 1861». Черкаси, 2011/ Інститут історії
України Національної академії наук України; Черкаська обласна державна
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адміністрація; Черкаська обласна рада; Черкаський національний університет ім.
Богдана Хмельницького; Науково-дослідний інститут селянства; Наукове
товариство істориків-аграрників.
 10-й Всеукраїнський симпозіум з аграрної історії. Черкаси, 2014 /
Інститут історії України НАН України; Черкаський національний університет;
Наукове товариство істориків-аграрників.
 11-й Всеукраїнський симпозіум з аграрної історії. До 100-річчя
Української національної революції. Черкаси, 2017 / Інститут історії України
НАН України; Черкаський національний університет; Наукове товариство
істориків-аграрників.
Запрошуємо ознайомитися з новим фондом і долучитися до формування
джерельної бази з історії вивчення аграрної науки, освіти та техніки.
Джерела та література
1. Аграрні обрії. 2005. № 3. 4 с.
2. Наукове товариство істориків-аграрників на 10-ту річницю діяльності. 2000–2010 /
наук. ред. А.Г. Морозов; упоряд. І.А. Фареній. Черкаси : Вертикаль, 2010. 32 с.
3. Історико-аграрні обрії. 2015. № 32. 12 с.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ КРАЇН ЄВРОПИ
Каштанова Т.В.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Всім відомо, що найдавнішу (5000 років тому) з відомих бібліотек було
знайдено археологами на території колишньої Месопотамії (сучасний Ірак). Їх
називали «Будинок мудрості», «Будинок науки», «Аптека для душі». Доступ до
фондів був обмежений, а служити дозволялось тільки обраним і чоловічої статі.
Першу книгу надруковано в Китаї в 868 році в одному примірнику. У 40-х роках
ХV століття в Німеччині Йоганн Гутенберг створив перший прес для друку книг.
І саме завдяки цьому винаходу з 1500 року в Європі книги почали друкуватися
тисячними накладами. За даними Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій
та установ International Federation of Library Associations and Institutions, у світі
налічується понад 569,6 тис. бібліотек. Найбільш «бібліотечні» континенти –
Європа (більше 40 тис. бібліотек, їх філій і Північна Америка (більше 125 тис.).
Найменше бібліотек в Африці – всього 1,2 тис. бібліотечних відділень. У
бібліотеках світу працюють близько 807 тис. осіб. Світ витрачає на утримання
бібліотек приблизно $ 8,7 трлн. в рік.
У розвинених країнах інформація є найважливішим об’єктом виробничої
діяльності та споживання, оскільки значно впливає на напрями й результати
прогресу в науковій, технічній, культурній та інших сферах життя цих країн.
Тому інформація стала одним з найзначніших ресурсів суспільства та
розглядається на державному рівні як стратегічний ресурс. Збереження, розвиток
і раціональне використання цього стратегічного ресурсу має велике значення для
кожного суспільства та держави. При цьому гігантські обсяги вже накопиченої
інформації (зокрема в Інтернеті) і постійне їх зростання створюють істотні
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проблеми ефективного використання (за даними британської компанії Netcraft,
загальна кількість сайтів у світі перевищила 100 млн.). Усвідомлення зазначених
проблем призвела до необхідності пошуку нових підходів до вирішення проблем
створення їх сховищ, забезпечення їх організації, засобів і способів доступу до
них користувачів.
З точки зору основних концептуальних засад формування цифрових фондів,
можна відзначити ряд характерних проектів, що заклали основи створення
цілісних інформаційних продуктів на основі оцифрування архівних та
бібліотечних фондів. Основними тенденціями тут є створення порталів
національної історико-культурної та наукової спадщини або міжнародні проекти
з віртуальної реконструкції цілісних колекцій. Розглянемо більш детально деякі
приклади світового досвіду створення електронних бібліотек на основі
оцифрованих матеріалів.
Європейська Електронна Бібліотека (The European Library (TEL),
www.theeuropeanlibrary.org) – це інтернет-портал, що відкриває доступ до
ресурсів національних бібліотек Європи. Портал дає можливість пошуку як
бібліографічних записів, так і цифрових об’єктів (доступ до яких, за деякими
винятками, безкоштовний). Інтеграція інформаційних ресурсів на пошуковому
порталі проекту TEL реалізована на основі протоколу SRU, який дає змогу
створити єдине вікно доступу до інформації незалежно від того, який протокол
обміну даними підтримує АБІС конкретної національної бібліотеки (Z39.50 або
OAI-PHM).
Наступна електронна бібліотека Europeana задумана як скарбниця
європейської культури, яка відкриє для публіки мільйони цифрових об’єктів від
бібліотек, музеїв та архівів, Europeana була запущена в 2008 році. В даний
момент вона існує як незалежний проект, проте тісно співпрацює з The European
Library.
The European Library виступає як агрегатор цифрового контенту від
національних бібліотек і щомісяця поставляє його в Europeana. У 2012 році The
European Library був найбільшим провайдером для Europeana, які внесли
3,45 млн артефактів в її базу даних. 10% документів від загальної кількості, що
зберігається у європейських бібліотеках оцифровані це не тільки книги, а й
картини, фотографії, листи, відео- і аудіозаписи. І лише третя частина
оцифрованого надбання доступна онлайн.
The European Library (TEL) і Europeana – результат послідовного розвитку
попередніх проектів, які пов’язали європейські бібліотеки в єдину цифрову
мережу. Ще в 1997 році портал GABRIEL об’єднав бібліотечні каталоги
основних національних бібліотек Європи і надав онлайн-доступ до їх метаданих.
У 2005 році був запущений портал The European Library.org., який в даний час
являє собою пошукову машину по колекціях бібліотек майже 50 країн Ради
Європи.
Також Google Books – заслужено визнана найбільшою електронною
бібліотекою. Вона створена як проект Google. Оцифрування піддалося більше
ста тридцяти мільйонів книг, причому всі вони переведені на чотириста
вісімдесят мов. Намір Google – продовжити роботу з оцифрування, поки всі
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книги на світі не будуть мати електронного варіанту. В Америці і Європі
переведення в електронний формат здійснюється без отримання дозволу у
авторів, так реалізовується право кожного на отримання інформації.
Всесвітня Цифрова Бібліотека (World Digital Library, http://www.wdl.org).
Веб-сайт Всесвітньої цифрової бібліотеки створений з метою сприяння
дослідженню і вивченню світових історичних цінностей із різних країн. З точки
зору технології основними принципами, прийнятими під час створення WDL,
були : високоякісний одноманітний бібліографічний опис всіх цифрових
об’єктів; переклад всіх описів на мови учасників проекту, високоякісні
зображення; наділення ключовими словами всі цифрові об’єкти за однією
методикою; контроль якості (здійснюється силами співробітників Бібліотеки
Конгресу США). Всі об’єкти та їхні описи збираються в одному місці у
централізованому сховищі, всією обробкою займається штат проекту, і від
партнерів вимагається тільки передавати матеріали.
Щодо Національних цифрових проектів та програм. Наприклад,
Великобританія. Ключовими організаціями із створення цифрових ресурсів
Великобританії є Британська бібліотека (British Library, BL) та Центр цифрового
кураторства (Digital Curation Center, DCC). Британська бібліотека співпрацює з
іншими британськими відомствами з приводу розробки національної
електронної інфраструктури. Одним з елементів цієї інфраструктури буде
Національна цифрова бібліотека: спеціально побудоване цифрове сховище
електронних публікацій і цифрових об’єктів. Чистиною цих проектів є розробка
системи управління цифровими об’єктами (Digital Object Management, DOM),
яка передбачає впровадження цілої системи заходів з цифрового кураторства.
Головні принципи створення цифрових ресурсів Британської бібліотеки
ґрунтуються на засадах технологічної якості цифрових матеріалів та метаданих,
міжнародних стандартах, стратегіях цифрового збереження та надання широкого
доступу до оцифрованих матеріалів.
Франція. Головною національною цифровою ініціативою у Франції є
інформаційний ресурс «Галліка» («Gallica»), створений під егідою Національної
бібліотеки Франції (Bibliothèque nationale de France, BnF). Оцифровка колекцій
почалась у 1992 році і включає матеріали з Національної бібліотеки Франції та
пов’язані з ними колекції інших бібліотек. В межах виконання цього проекту
також були напрацьовані значні технологічні досягнення у напрямі створення
інструментів веб-пошуку орієнтованих на користувача. У тому числі було
розроблено модель структурованих даних, яка має на меті супровід
бібліографічних записів традиційних бібліотечних каталогів спеціальною
системою метаданих, які якісно індексуються пошуковими системами Інтернету.
Німеччина. Основним проектом, реалізованим у Німеччині в напрямку
оцифрування історико-культурної спадщини є Цифрова бібліотека Німеччини
(Deutsche Digitale Bibliothek, DDB). Результатом реалізації цього проекту має
стати комплексний науковий та історико-культурний портал доступу до
цифрових книг, зображень та музики, який буде представляти оцифровані
ресурси близько 30 тис. культурних установ Німеччини (архівів, бібліотек,
музеїв тощо). Технологічна платформа проекту передбачає швидкий і зручний
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доступ до цифрових інформаційних ресурсів, у тому числі, у 3D-форматі,
фотоматеріалів та фільмів.
Польща. Проект онлайн-бібліотека Polona дає всім бажаючим можливість
познайомитися з зібраннями Національної бібліотеки та інших культурних
інститутів Польщі.
Польська інтернет бібліотека (PBI – Polska Biblioteka Internetowa) є основою
для створення польських освітніх та культурних ресурсів Інтернету, відсутність
яких є однією з головних перешкод на шляху розвитку інформаційного
суспільства в Республіці Польща.
Що стосується галузевих бібліотек, то більшість з них, це бібліотеки
навчальних закладів, вузів, академій. Зі статусом Національна в Угорщині є
Національна сільськогосподарська бібліотека і документаційний центр, й у Данії
– Національна ветеринарна і сільськогосподарська бібліотека.
Електронні бібліотеки, це розподілені (за темами) інформаційні системи, які
дозволяють надійно зберігати та ефективно використовувати різнорідні колекції
електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео та ін.), доступні в зручному
для читача вигляді. Електронні бібліотеки передбачають колективний доступ до
інформаційних ресурсів шляхом створення локальної мережі окремих бібліотек
з перспективою об`єднання їх єдину, глобальну мережу інформаційних ресурсів.
Обмін даними між різними бібліотечними системами здійснюється за
допомогою
спеціальних
форматів
обміну
даними
(UNIMARS|USMARS|RUSMARS).
З огляду на сказане зауважимо, шо найбільші бібліотеки Європейського
континенту вже зробили для себе висновок: фонди бібліотек не можна
приховувати, а навпаки, необхідно надавати вільний доступ (безкоштовний або
умовно платний) до їх електронних копій через мережу Інтернет. Такий підхід,
на нашу думку, створює сприятливі умови для розширення світогляду молоді,
підтримки досліджень науковців, підняття престижу та популярності самої
бібліотеки, поширення інформації про культурні цінності країни, підвищення
статусу країни у світі.
БІБЛІОМЕТРИКА СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ НААН
Коломієць Н.Д.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
На шляху до євроінтеграції необхідною умовою є гідна репрезентативність
аграрної науки України в світовому інформаційному суспільстві та
представлення результатів її діяльності на міжнародних платформах. У 2014 р.
спеціалісти НБУВ розробили систему «Бібліометрика української
науки», призначену для надання суспільству цілісного уявлення про наукове
середовище України [1]. Сервіс генерує актуальний реєстр бібліометричних
профілів науковців, окремих періодичних видань та дослідницьких організацій,
створених на платформі Google Scholar. Система збирає та систематизує
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аналітичну інформацію про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки
України, є джерельною базою для проведення об’єктивного експертного
оцінювання результативності наукової діяльності. Інформаційний тезаурус
сервісу формується за рахунок таких ресурсів:
 наукометричних профілів вчених, створених на платформі Google Scholar;
 даних про публікаційну активність та рівень цитованості з реферативних
та бібліографічних баз Scopus і Web of Science.
Тому Президія НААН видала Постанову від 30 червня 2015 р. (протокол
№ 7) «Про організацію запровадження бібліометричних профілів вченихаграріїв, наукових установ та періодичних видань НААН в системі Google
Scholar» [2], у відповідності до якої були прийняті рекомендації щодо створення
наукометричної бази даних аграрної науки із запровадженням бібліометричних
профілів учених-аграріїв, наукових установ та періодичних видань НААН у
системі Google Scholar під методичним супроводом ННСГБ НААН.
Рекомендовано при проведенні атестації науково-дослідних установ НААН
запровадити оцінювання їх наукового потенціалу з урахуванням показників
цитованості в наукометричних базах даних. Створення бібліометричних
профілів та користування пошуковою системою «Бібліометрика української
науки» здійснювалось відповідно до методичних рекомендацій «Механізм
створення бібліометричних профілів у наукометричній системі Google Scholar»
[3].
Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН було
започатковано наукометричний супровід аграрної науки України через
постійний моніторинг показників діяльності мережі установ НААН. На сайті
ННСГБ НААН на головній сторінці dnsgb.com.ua створений розділ
«Бібліометрика української науки», який висвітлює профілі вчених-аграріїв,
наукових установ та періодичних видань НААН та сторінка «Наукометрія» для
ознайомлення вчених з методиками входження в різні міжнародні наукометричні
бази даних.
Наукометричний моніторинг аграрної науки України ННСГБ НААН
проводить з 2015 р. За цей час кількість створених бібліометричних профілів
зросла на 30 %. Станом на 2019 р. в системі Google Scholar зареєстровано 1111
профілів наукових працівників мережі установ НААН, з яких h-індекс≥10 мають
50 вчених або 4,5 %.
Національна академія аграрних наук України складається з шести відділень,
до яких входить 51 наукова і науково-дослідна установа. В системі Google
Академія свої профілі створили 47 установ. h-індекс≥10 мають 20 установ
НААН, 30 установ h-індекс=1-9, 7 установ h-індекс=0.
Індекс Хірша науково-дослідних установ системи НААН протягом 20152019 рр. значно зріс у всіх організаціях, окрім Закарпатської ДСД (h-index=1),
Інституту рису НААН (h-index=2), де індекси залишились на попередніх рівнях
[4]. Найвищий h-index у Google Scholar в ННЦ «Інституту аграрної економіки»,
який за досліджуваний період зріс від 30 до 40. На другому місці – Інститут
розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця – має індекс цитування 31, Інститут
біології тварин НААН – 27, Президія НААН – 21, Інститут кормів та сільського
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господарства Поділля – 18.
Для визначення цитованості вчених використовують індекс цитування (ІЦ),
який показує, скільки разів статті цього автора було процитовано в працях інших
вчених протягом відповідного року.
Найбільш цитованим серед науковців у системі Google Scholar є академік
НААН Саблук Петро Трохимович (ННЦ «Інститут аграрної економіки»), який
має 7285 цитувань.
У системі Scopus найчастіше цитуються статті вчених : Стельмаха Адольфа
Фомича (Селекційно-генетичний інститут) – кількість цитувань становить 194,
Кушкевича Івана Васильовича (Інститут біології тварин) – 127, Янсе Лілії
Амінівни (Президія НААН) – 100.
Найвищий h-index=8 в системі Scopus має Кушкевич Іван Васильович
(Інститут біології тварин).
НДУ НААН випускають 61 друковане та електронне видання. 11 НДУ
НААН не мають власного видання. 23 НДУ створили власні профілі своїх
видань.
У Рейтингу періодичних видань установ НААН (за h-індексом Google
Scholar) перше місце посідає «Економіка АПК» з індексом 38, потім «Облік і
фінанси» – 23, «Інноваційна економіка» – 15.
На міжнародних платформах періодичні видання установ системи НААН
представлені наступним чином: у системі Google Scholar – 23 видання, Index
Copernicus – 15, РИНЦ – 34, DOAJ – 2, Open Academic Journals Index – 4,
EBSCOhost – 2 журнали, Academic Resource Index Research Bible – 1, RePЕc – 3,
Web of Science – 1. Сільськогосподарська періодика в Scopus не представлена.
На основі проведеного аналізу інтегрованості наукового потенціалу НААН
України у світовому інформаційному просторі встановлено, що аграрна наука
системи НААН має достатній науковий потенціал, який гідно представлений в
міжнародному науковому співтоваристві. Постійний наукометричний
моніторинг результатів діяльності та представлення здобутків українських
вчених-аграріїв у світових наукометричних базах даних сприятиме підвищенню
ефективності діяльності аграрної науки на шляху до євроінтеграції.
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науки». Бюлетень ННСГБ НААН. Вип. 1. 2015. С. 189-190.
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Додаток до Постанови Президії НААН від 30 червня 2015 р. (протокол № 7)
«Механізм створення бібліометричних профілів у наукометричній системі Google Scholar»
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Вергунов В. А., Коломієць Н. Д. Науково-технологічний потенціал аграрної науки
в рамках стратегії інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції:
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2018. 132 с.

620

ФОНД ВИДАНЬ XIX ст. З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕМАТИКИ
ННСГБ НААН – ДЖЕРЕЛО БЕЗЦІННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ДОСЛІДНИКІВ ІСТОРІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
Коломієць Н.Д.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
18 вересня 2019 року виповнюється 10 років з часу заснування «Фонду
видань, випущених у XIX ст. з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН»,
який згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 1038р було включених до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять
національне надбання» (свідоцтво Міністерства освіти і науки України від 18
вересня 2009 р. № 117, серія АА). Наш фонд налічує 10302 примірники. Це книги
та періодичні російськомовні видання, надруковані на теренах колишньої
Російської імперії, які охоплюють період з 1825 по 1900 рік включно. Іноземні
видання VIII-XIX ст. представлені на дев’яти мовах світу: англійській,
німецькій, французькій, італійській, голландській, латині, польській, чеській,
фінській. Найбільший масив літератури складає періодика, яка налічує 58
найменувань російськомовних та 18 найменувань іноземних газет і журналів.
Серед матеріалів фонду є фундаментальні видання з природничих,
сільськогосподарських, лісотехнічних, ветеринарних наук, довідники та
енциклопедії, альбоми, атласи, зібрання періодики, що видавалися в Російській
імперії, на території сучасної України, Польщі, Німеччині, Франції, Чехії, Італії,
США, Англії.
Серед колекцій Фонду є стародруки; видання, друковані гражданським
шрифтом; прижиттєві видання видатних діячів з аграрної науки (А. В. Совєтова,
В. В. Докучаєва,
П. А. Костичева,
В. Р. Вільямса,
Д. М. Прянішнікова,
А. І. Воєйкова, Г. М. Висоцького та інших); колекції сільськогосподарських
видань XIX ст., пов’язані з подіями або життєвими традиціями, ідеями або
поглядами, що є видатним всесвітнім надбанням; сільськогосподарські
періодичні видання; колекції сільськогосподарських видань XIX ст. про головні
етапи історії розвитку Землі; видання з історії розвитку сільськогосподарської
думки XIX ст.; видання з автографами авторів (М. Вознесенського,
М. Сибірцева, В. Дейча, Е. Брандта, Ростовцева); колекції знаменитих
видавництв та друкарень (А. Ф. Деврієна, В. Демакова, І. Н. Кушнерьова,
С. В. Кульженко); видання незвичних форматів.
Доступність «Фонду» забезпечується створенням установою її власного
електронного каталогу «УкрАгротека» в системі автоматизації бібліотек АБІС
ІРБІС. На його базі створені інформаційні ресурси: база D19V-Документи 19 ст.;
база SET19V-Документи 19 ст. з бібліотек мережі; IK19V-Іноземна книга 19 ст.
[1]. Для повноти інформативності й відображення змісту періодики фонду
проводиться аналітичний розпис статей російськомовних періодичних видань у
автоматизованій системі «ІРБІС».
На сайті ННСГБ НААН (http://dnsgb.com.ua) щомісяця представлені
матеріали тематичних віртуальних виставок, де відзначені вагомі події з історії
розвитку аграрної науки України та знаменні дати з біографій відомих вчених.
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Для популяризації фонду було видано покажчик «Фонд видань, випущених
у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН, включених до
Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання
(1802–1900)» (вийшов у 2011 р.) [2].
За час роботи фонду було оцифровано 101 (43025 стор.) документ, що дає
змогу відвідувачам бібліотеки користуватись ними в електронному вигляді для
своїх наукових досліджень.
Наш фонд відкритий і доступний для всіх науковців, аспірантів, студентів
різних сільськогосподарських галузей знань, дослідників історичних наук,
книгознавців та працівників бібліотек. За 10 років на основі документів Фонду
було написано і захищено 39 дисертацій, з них на звання доктора історичних
наук – 2, на звання кандидата історичних наук – 31, на звання кандидата
сільськогосподарських наук – 6. Тематичне спрямування історичних досліджень
різноманітне: ветеринарія – 3, мікробіологія – 1, сільське господарство – 1,
сільськогосподарська дослідна справа – 12, селекція – 2, бджільництво – 2,
ґрунтознавство – 1, тваринництво – 2, ландшафтний дизайн –1, рослинництво –
3, природознавство – 1, статистика – 2, метеорологія – 1, землеробство – 2,
аграрна наука – 1, насінництво – 1, переробка органічної продукції – 1, біохімія
– 1, лісівництво – 1. За допомогою документів Фонду видань ХІХ ст. ННСГБ
НААН були підняті із забуття імена вчених-аграріїв або відновлені прогалини в
біографії відомих постатей: академіка М. В. Рево, академіка К. К. Гедройца,
академіка Г. М. Висоцького, академіка Б. М. Рожественського, академіка
Р. М. Орженцького, академіка А. О. Сапєгіна, академіка М. М. Кулешова,
академіка В. І. Вернадського, академіка І. Я. Горбачевського, професора
В. І. Сазанова, професора М. В. Рязанцева, професора Б. К. Єнкена, професора
М. А. Єгорова, професора О. П. Лідова, П. І. Прокоповича, М. М. Вольфа,
С. Ф. Третьякова,
В. О. Поггенполя,
А. С. Бориневича,
П. А. Кочубея,
П. М. Дубровського, П. І. Гавсевича.
За 10 років за допомогою матеріалів «Фонду видань ХІХ ст. з
сільськогосподарської тематики ННСГБ НААН» було видано 20 бібліографічних
покажчиків, відкрито для української науки імена 82 вчених в галузі сільського
господарства та суміжних наук й доповнено новими фактами з їх біографій.
Завдяки цим пошукам вітчизняній науці стали відомі імена : професора
П. Ф. Тушкана (1867–1942), Кудашева Володимира Олександровича (1846–
1916), екстраординарного професора Кудашева Олександра Сергійовича (1872–
1917), професора А. К. Скороходько (1883–1954) – розробника теоретичних і
методологічних засад вітчизняної зоогігієни, Володимира Володимировича
Колкунова (1866–1939) – видатного вітчизняного агробіолога, селекціонера,
одного із основоположників екологічної теорії посухостійкості рослин та
організаторів сільськогосподарської дослідної справи в Україні, Євгена
Порфировича Архипенко (1884–1959) – основоположника україномовної
періодики з бджільництва, державотворця Володимира Ковалевського (1848–
1934), забутого вченого-аграрія Яблоновського Володимира Олександровича
(1872–1919), першого полтавського агронома Павла Михайловича Дубровського
(1857–1916), ученого-агробіолога, державного і громадського діяча та дипломата
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професора С. Л. Франкфурта (1866–1954), засновника дослідної станції
лікарських рослин П. І. Гавсевича (1833–1920), другого директора Полтавського
дослідного поля Василя Миколайовича Дьякова, вченого, спеціаліста в галузі
сільського господарства і сільськогосподарської літератури Баталіна Федора
Олександровича (1823-1895), одного із засновників сільськогосподарської
дослідної справи на Херсонщині К. І. Тархова, відомого іхтіолога, провідного
спеціаліста бюро рибництва Сільськогосподарського наукового комітету
України професора І. Н. Фалєєва (1858–1924), Першого кавалера ордена Святого
Станіслава ІІІ ступеня від Полтавського товариства сільського господарства
Якова Арондаря, основоположника вітчизняних наукових досліджень галузі
гідрології академіка Є. В. Оппокова, вітчизняного зоотехніка професора
П. О. Пахомова, ученого-селекціонера, одного з організаторів і популяризаторів
вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи графа Б. С. Тишкевича
(1849–1939), одного із засновників агрономічної допомоги населенню
Володимира Гавриловича Бажаєва, видатного зоотехніка – академіка Михайла
Федоровича Іванова (1871-1935), українського вченого – аграрного економіста,
державного та політичного діяча К. І. Осьмака (1890–1960), державного діяча та
одного із фундаторів вітчизняної сільськогосподарської меліоративної дослідної
справи Жилінського Йосипа Іпполітовича (1834–1916), Докучаєва В. В. (1846–
1903) як фундатора сільськогосподарської дослідної справи в галузі знань,
ученого-агробіолога, педагога та організатора науки Мокржецького С. О. (1865–
1936), видатного ученого-селекціонера та одного з організаторів
сільськогосподарської дослідної справи в Україні Таланова В. В. (1871–1936),
державотворця
М. Орженцького
(1895–1906),
вченого
в
галузі
сільськогосподарської
метеорології
В. О. Поггенполя
(1854−1938),
С. Ф. Третьякова, професора А. Н. Енгельгардта, академіка В. Р. Вільямса,
бджоляра Прокоповича Петра Івановича (1775–1850), професора Набоких
Олександра Гнатовича (1874-1920), вітчизняного ґрунтознавця Г. І. Танфільєва
(1857–1928), видатного вченого та організатора сільськогосподарської дослідної
справи в Україні Ротмістрова В. Г. (1866–1941), вченого та організатора науки
професора М. М. Клєпініна (1869–1936), О. К. Філіповського (1895–1901),
фахівця зі спеціалізованого лісорослинного районування А. А. Крюденера,
розбудовника сільськогосподарської дослідної справи В. І. Сазанова, Джовані
Діонісія Олександровича (1886–1971), Вольфа Мойсея Михайловича (1882–
1933), Третьякова Сергія Федоровича (1872–1918), Кулжинського Сергія
Пантелеймоновича (1880–1947), вченого-дослідника, одного з піонерів та
організаторів вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи Феодосія
Петровича Вангейма (Вангенгейма) (1860–1925), фахівця з водного права
В. А. Григор’їва (1872–1927), вченого агронома, піонера з дослідної справи на
півдні України, популяризатора сільськогосподарських наук Ф. Б. Яновчика
(1867–1926), аграрного дослідника Бориса Павловича Леонтовича (1884–1927),
видатного ученого-ботаніка, засновника української наукової школи фізіологів
рослин Є. П. Вотчала (1864–1937), видатного вченого, педагога, організатора
сільськогосподарської та мікробіологічної науки в Україні академіка УАСН
М. В. Рево (1889–1962), основоположника української гідрології академіка АН
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України Є. В. Оппокова (1869–1937), першого директора Сумської дослідної
станції професора М. А. Єгорова (1879–1942), видатного вченого в галузі
агролісомеліорації Г. М. Висоцького (1865–1940), вітчизняного селекціонера
професора В. І. Сазанова (1879–1967), Петра Януаровича Стебницького (1862–
1923), видатного статистика сільського господарства, педагога-новатора
професора О. Ф. Фортунатова, ґрунтознавця М. М. Сибірцева (1860–1900),
популяризатора наукових основ вітчизняного тваринництва професора
А. К. Скороходько
(1883–1954),
економіста
М. І. Туган-Барановського,
засновника захисного лісорозведення на залізницях Півдня України
М. К. Срединського (1853–1908) та багато інших.
Отже, «Фонд видань, випущених у XIX ст. з сільськогосподарської
тематики ДНСГБ УААН» є безцінним джерелом інформації для дослідників
історії аграрної науки. Наш фонд і надалі буде підтримувати політику
відкритості та доступності для всіх бажаючих іти нелегкою нивою науки.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В СТРУКТУРІ РУБРИКАТОРА НБУВ:
ПЕРІОД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Крещенко Л.М.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (м. Київ)
Інститут історії України НАНУ видав безліч монографій за останні роки,
вони орієнтовані на увагу суспільства до різних епох, у тому числі і до історії ХХ
– початку ХХІ ст. У 2011 році побачив світ двотомник «Економічна історія
України». Колектив із 38 авторів побудували матеріал за прийнятою в Європі
періодизацією : прадавня, давня і середньовічна історія, ранній новий час,
модерна доба і новітня епоха [0, С.172].
Енциклопедія історії України визначає Новітню історію як «сучасний
період історії, який охоплює 20 – поч. 21 ст., тобто добу індустріального
суспільства та становлення постіндустріального суспільства» [0]. Відповідному
періоду в скороченому рубрикаторі НБУВ відповідає рубрика «Т3(4УКР)6 –
Новітня історія України». Хронологічно вона охоплює проміжок від 1900 р. до
сучасності [0, С. 182–184]. До періоду віднесено частину ХХ ст., котру прийнято
включати до пізньомодерної історії (1900–1914), попри те, що початком
Новітньої історії серед науковців прийнято вважати початок Першої світової
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війни.
Періодизація історії має справу з складними явищами соціального життя.
Необхідно пам’ятати про допоміжне призначення кожної періодизації,
спрямованої на впорядкування історичної інформації з метою її дослідження,
керуватися співмірністю критеріїв для різних суспільних об’єктів і часових
протяжностей [0].
Сучасні наукові дослідження у політиці, ідеології, публіцистиці
використовують різноманітні підходи до періодизації історії. Найбільш
поширеним залишається традиційний поділ світової історії на доісторичну,
давню, середньовічну, нову й новітню; він є умовним і ґрунтується переважно на
глибоких змінах у людській свідомості та комунікаціях, залишаючи певний
простір для пересування меж періодів залежно від специфіки регіону. Початок
часового періоду Новітнього часу в рубрикаторі НБУВ певним чином
суголосний практиці відображення критерію часу в рубриках «Часових періодів»
Європіани. Всього їх дев’ять – «1200–1299», «1300–1399», «1400–1499», «1500–
1599», «1600–1699», «1700–1799», «1800–1899», «1900–1999», «2000–2018».
Така рубрикація становить відсутність прив’язки початку/кінця періоду до
конкретних дат, приміром падіння Константинополя чи закінчення Першої
світової війни – певних поворотних подій загальноєвропейського значення,
визнаних рубіжними у історичній періодизації. Подібна формалізація вираження
часу використовується у бібліотечних класифікаційних системах для
відображення аспекту змісту документа.
В радянській ББК певні періоди Новітнього часу розмежовувалися в межах
двох паралельних формацій – загальний типовий поділ «7» стосовно історичних
реалій Новітнього часу в соціалістичних країнах і «6» щодо капіталістичних
країн світу. Використання останнього поділу виражалося у неодмінно
негативному відтінку заголовків. На початку кожного внутрішнього
хронологічного підрозділу окремим спеціальним типовим поділом неодмінно
створювалася рубрика «–091». Внаслідок такого комбінування перша рубрика
кожного розділу загального типового поділу «6» була тенденційно негативною:
«Т3(0)61-091 – Перший етап загальної кризи капіталізму. Період 1917–1939»,
«Т3(0)63-091 – Подальше поглиблення загальної кризи капіталізму. Період з
1945» і т. д. Таким чином нав’язувалося переконання про безперервну кризу
капіталізму Новітнього часу. До того ж читач міг навіть не цікавитися цією
темою, а просто вести пошук у систематичному каталозі за роздільниками
рубрик [0, С.27].
Перша за відображуваним хронологічно періодом є рубрика «Т3(4УКР)60–
Україна в період 1900–1917 рр.» [0, С.182] за допомогою спеціальних типових
поділів створено підрубрики для розкриття окремих соціально-економічних
аспектів пеіроду: «Історія аграрних відносин в Україні в період 1900–1917 рр.»
(виокремлена у ній підрубрика «Столипінська аграрна реформа в Україні»),
«Історія розвитку промисловості в Україні в період 1900–1917 рр.», «Молодь в
період 1900–1917 рр.», «Земства в Україні в період 1900–1917 рр.» тощо.
Вищевказані рубрики універсальні як для будь-яких хронологічних періодів, так
і їхніх окремих частин. Разом з тим, кожен період неодмінно позначений подіями
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та явищами, котрі потребують окремого представлення у бібліотечному каталозі,
тож за допомогою спеціальних типових поділів створюються відповідні
ієрархічно підпорядковані рубрики.
Рубрика «Т3(4УКР)611 – Україна в період 1917–1921 рр.» [0, С.183] має
розгалуженішу структурну побудову внутрішньої хронології періоду,
обумовлену потребою відображення усієї динаміки Української революції 1917–
22 рр.: «Т3(4УКР)611-32 – Центральна Рада», «Т3(4УКР)611-34 – Гетьманат»,
«Т3(4УКР)611-35 – Українська народна республіка (УНР)», «Т3(4УКР)611-36 –
Директорія», «Т3(4УКР)611-43 – Махновський рух» та ін.
Рубрика «Т3(4УКР)613 – Радянська модернізація України в 1921–1939
рр.» [0, С.183] має підрубрики, що акумулюють документи з питань нової
економічної політики (НЕП), колективізації, голодомору, руху опору 20-30-х,
репресій.
Рубрика «Т3(4УКР)62 – Україна в період 1939–1953 рр.» [0, С.183-184]
хронологічно охоплює період Другої світової війни. Він тематично охоплює ледь
не всю рубрику: «Т3(4УКР)622 – Україна в період Другої світової війни (1939–
1945 рр.)»
Розділ «Т3(4УКР)63 Україна в період 1953–1991 рр.» [0, С.184] поділяється
на два великих періоди: «Т3(4УКР)630 – Україна в період 1953–1980 рр.» та
«Т3(4УКР)634 – Україна в період другої половини 1980-х років – 1991 р.».
Тематично розділ структуровано підрубрикою «Т3(4УКР)63-498 –
Дисидентський рух», де збирається література стосовно руху опору
нонконформістів, підрубриками «Т3(4УКР)63-7 – Історія культури та побуту
України», «Т3(4УКР)63-8 Шелест, П.Ю.», «Т3(4УКР)63/64-8 Лук’яненко, Л.Г.»,
«Т3(4УКР)63/64-8 Чорновіл, В.М.».
Період сучасності Новітньої історії України виокремлено підрубрикою
«Т3(4УКР)64 – Історія України з 1991 р.» [0, С.184]. Здобуття Україною
незалежності перетворило її на самостійного гравця у сфері міждержавних
відносин, тому в даному розділі за допомогою спеціальних типових поділів
створені підрубрики для розкриття аспектів відносин з іншими державами:
«Т3(4УКР)64-6(4НІМ) – Українсько-німецькі відносини», «Т3(4УКР)646(4ПОЛ) – Українсько-польські відносини», та ін. У відповідних підрубриках
виокремлено документи, котрі відображають розвиток промисловості,
сільського господарства, питання міграції населення, персоналії політичних
діячів.
З огляду на безперервність історичного процесу робота зі створення рубрик
рубрикатора НБУВ з Нової історії України триває. Мова йде як про редагування
вже існуючих рубрик, так і про створення нових, котрі відображають процеси,
що тривають наразі.
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ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ ДО МІЖНАРОДНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЧЕРЕЗ
НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ
Марченко Т.М.
Український інститут експертизи сортів рослин (м. Київ)
Успішність сучасної наукової установи значною мірою залежить від
формування її позитивного образу та сталої позитивної репутації у вітчизняному
та міжнародному інформаційному просторі. Адже саме імідж є опосередкованим
індикатором ефективної діяльності наукової інституції. Покращення та
збільшення інформаційного забезпечення науковців за рахунок використання
традиційних бібліотечних фондів та електронних ресурсів сприяє збільшенню
публікаційної активності науковців.
Прогрес в економіці та технології електронних засобів комунікації
спричинив появу велетенської кількості інформації, яка за деякими
підрахунками подвоюється щотижня.
Максимально ефективне використання існуючих інформаційних ресурсів і
вдале просування власного продукту є на сьогодні ключовим в роботі відділу
науково-технічної інформації наукової установи.
Піднесення ролі наукометричних та реферативних баз даних, що більшою
мірою формуються з контенту саме наукових журналів, спонукає до вивчення
впливу цих багатофункціональних систем акумуляції інформації на наукові
видання.
Сучасні фахові видання публікують кілька мільйонів статей щороку. Тому
мірилом ефективної діяльності наукової установи чи конкретного вченого
стають не просто публікації, а саме статті у журналах, включених до
міжнародних наукометричних баз.
Основним призначенням проведеного дослідження є організація
інформаційного забезпечення наукової діяльності Українського інституту
експертизи сортів росли (УІЕСР) Мінагрополітики України. З цією метою
проведено моніторинг та аналіз сучасних фахових наукових видань, що виходять
в Україні за напрямком – сільськогосподарські науки та включених до
міжнародних наукометричних баз даних.
Видавцями журналів є наукові установи системи Національної аграрної
академії наук, заклади вищої освіти аграрного профілю МОН, установи
підпорядкування Мінагрополітики.
Кількість наукової літератури, що видається фаховими установами України
достатньо висока, проте лише незначна її частина визнана та відома за кордоном.
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Українські видання у галузі сільського господарства на сьогодні
представлені 74 журналами. Вони тематично охоплюють увесь спектр
дисциплін: фізіологію та генетику рослин, рослинництво, селекцію, насінництво,
захист рослин, ґрунтознавство, тваринництво, ветеринарію, агротехніку і т.д.
30 видань споріднені за тематичними рубриками (публікації з питань
сортовивчення та сортознавства, генетики, селекції та насінництва, фізіології
рослин, біотехнології, рослинництва, ринку сортів, охорони прав на сорти
рослин) з науково-практичним журналом «Plant Varieties Studying and Protection»
(Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин), видавцем якого є Український
інститут експертизи сортів рослин.
За основними критеріями, що висуває до фахових видань МОН, з’ясовано:
тільки 6 з 30 видань мають відповідно розроблений сайт, з виставленими
архівами статей та прописаною політикою та етикою.
9 видань мають міжнародний склад редакційної колегії, із залученням
відомих фахівців дальнього зарубіжжя.
8 видань представлені в окремих міжнародних базах даних, таких як: РІНЦ
(Російський індекс наукового цитування), Index Copernicus (Польща), Google
Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory (Німеччина), Наукова періодика України
(Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).
Жоден з аналізованих журналів не представлений в провідних міжнародних
базах даних Scopus та Web of Science.
Отже, станом на кінець 2018 року визначено перелік журналів
сільськогосподарської тематики, що за вимогами МОН (які базуються на
критеріях провідних баз Scopus та WoS) займають лідируючі позиції:

«Агроекологічний журнал» Agroecologycal journal, видавець: Інститут
агроекології і природокористування НААН України, ДУ «Інститут охорони
ґрунтів»;
 «Вісник аграрної науки» Вulletin of Agricultural Science, видавець :
Національна академія аграрних наук України;

«Вісник Уманського національного університету садівництва»,
видавець : Уманський національний університет садівництва;

«Селекція і насінництво», видавець : Інститут рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва УААН;

«Plant Varieties Studying and Protection» Сортовивчення та охорона прав
на сорти рослин, видавець: Український інститут експертизи сортів рослин.
Крім того з’ясовано, що присутність видання саме у профільних базах даних
значно підвищує його популярність серед користувачів та збільшує імпактфактор (показник цитованості журналу).
На прикладі аналізу стану науково-практичного журналу «Plant Varieties
Studying and Protection», Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин,
видавець: Український інститут експертизи сортів рослин, з’ясовано, що
включення журналу до Citefactor – найбільшої у світі системи індексування
наукових журналів і матеріалів конференцій та AGRIS – міжнародної системи
сільськогосподарської науки і технології, що забезпечує доступ до
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бібліографічної інформації по сільськогосподарській науці і техніці, значно
збільшило аудиторію користувачів сайту журналу.
Вже на кінець 2018 року надійшла інформація від команди індексування
Citefactor про позитивне оцінювання науково-практичного журналу «Plant
Varieties Studying and Protection» у звіті «Коефіцієнту впливу журналу» та
визначення імпакт-фактору 1.48.
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РОЗДІЛ «СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ТЕМАТИЧНОГО НАВІГАТОРА НБУВ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОШУКУ
Медвідь Т.С., Устинова Т.П.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (м. Київ)
Завдання сучасної бібліотеки – сприяти інтеграції електронних каталогів з
наданням доступу до електронних інформаційних ресурсів, а також надати
користувачу можливість швидко і зручно знайти потрібну інформацію, одержати
повну і релевантну відповідь на свій тематичний запит.
Зростає значення засобів, які застосовують користувачі для орієнтування на
бібліотечних сайтах, що, відповідно, викликає підвищення вимог до
інструментів реалізації систем навігації.
Тематичний навігатор, розроблений відділом інформаційно-комунікаційних
технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) і
розміщений на сайті, є потужним і зручним засобом навігації в масивах
інформаційних ресурсів НБУВ, зокрема, тематичного пошуку за
класифікаційними індексами. Тематичний навігатор, одна з форм реалізації
інформаційної функції бібліотеки, є яскравим прикладом трансформування
бібліотечної
технології
під
впливом
електронного
середовища,
взаємопроникнення бібліотечних та інформаційних підходів, він наочно
демонструє нові форми взаємодії традиційних засобів упорядкування знань та
нових семантичних інструментів, які пропонує сучасний спектр бібліотечноінформаційних послуг.
За допомогою тематичного навігатора пошук здійснюється одночасно в
електронному каталозі НБУВ, який містить книжкові та періодичні видання, і в
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реферативній базі даних.
Тематичний навігатор наочно демонструє класифікаційну ієрархію
інформаційного ресурсу бібліотеки, складниками якого є усі розділи знань. Саме
такий вигляд дозволяє користувачам переходити від однієї теми до іншої, з будьякого рівня класифікаційної ієрархії на рівень вище або нижче для розширення
або звуження меж тематичного пошуку, обирати необхідний розділ і переглядати
його структуру, відкривати певні рубрики для перегляду їхнього змісту, тобто
поступово розширювати межі пошуку, максимально повно використовуючи усі
функціональні можливості інформаційно-пошукової системи.
Розглянемо тематичний пошук на прикладі розділу навігатора «Сільське та
лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки».
Тематичний навігатор надає можливість обрати необхідний розділ з
класифікаційної ієрархії, за якою упорядковано фонди бібліотеки:
Сільське та лісове господарство. Сільськогосподарські та
лісогосподарські науки
Основні підрозділи:
Природничонаукові та технічні основи сільського господарства
Рослинництво
Тваринництво
Загальне рослинництво
Спеціальне (окреме) рослинництво
Лісове господарство. Лісогосподарські науки
Захист рослин
Загальне тваринництво
Спеціальне (окреме) тваринництво
Мисливське господарство. Рибне господарство
Ветеринарна медицина
За ієрархією можна перейти до детальніших підрозділів і рубрик.
Наприклад, розглянемо підрозділ «Спеціальне (окреме) рослинництво»:
Спеціальне (окреме) рослинництво
Садівництво й овочівництво
Рільництво
Кормовиробництво. Кормові рослини
Овочівництво
Плодівництво
Виноградарство
Декоративне садівництво й озеленення
Субтропічні та тропічні культури
Оберемо рубрику «Плодівництво» для ознайомлення з її структурою і
поглиблення пошуку за допомогою підпорядкованих підрубрик.
Плодівництво
Насіннячкові плодові
Кісточкові плодові
Горіхоплідні
Ягідні рослини
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Хмелярство
Інформаційний пошук у тематичному навігаторі можна здійснювати як за
певними підрозділами, так і за їхньою структурою, заданим терміном або
термінологічним сполученням тощо. Це досить зручно, адже більшість термінів
і понять різної тематики є тотожними, але тематично можуть відображатися в
різних розділах знань. Саме пошук за терміном або термінологічним
сполученням є найефективнішим для користувача через те, що він має змогу
знайти певну рубрику систематичного каталогу, визначити її місце у
класифікаційній ієрархії, а також побачити кількість документів, зібраних під
цією рубрикою і перейти до їх переліку.
Так, наприклад, скористуємося терміном «Ягідні» для обмеження сфери
пошуку, тобто для виокремлення із класифікаційного ряду комплексу рубрик
певного тематичного наповнення, в яких слід продовжувати пошук:
ПЛОДІВНИЦТВО
ПЛОДОВО-ЯГІДНІ РОЗСАДНИКИ РОСЛИН
ПЛОДОВІ ДЕРЕВА
ФРУКТОВІ ДЕРЕВА
ЯГІДНІ РОСЛИНИ
Своєю чергою, певний підрозділ містить відповідні, підпорядковані йому,
рубрики та підрубрики. Хоча загальну кількість рубрик робочих таблиць
класифікації значно скорочено, але їх достатньо для того, щоб користувач мав
змогу зорієнтуватися у потрібній тематиці. Крім того, тематичний навігатор
надає відомості щодо кількості документів, зібраних під певною рубрикою.
Зручним є те, що документи одразу поділяються на книжкові видання,
періодичні видання та записи з реферативної бази.
Зазначена кількість документів передбачає у подальшому деталізацію
рубрик електронного каталогу згідно з тематикою надходжень. Глибина
деталізації розділів не обмежена. Рівень деталізації різних рубрик може
відрізнятися один від одного.
Описи рубрик тематичного навігатора містять відповідні класифікаційні
індекси і заголовки рубрик універсальної десяткової класифікації (УДК). Так,
для рубрики «Плодівництво» маємо перелік індексів УДК:
634.1 Плодівництво в цілому
634.1.047 Плодові сади, плодові розсадники, розташування, розміщення
тощо
634.1.054 Фруктові кущі, чагарники
634.1.055 Плодові дерева
634.1.076 Плід
Ці індекси визначають повний або частковий збіг змісту рубрик двох
класифікацій, що сприяє оптимізації інформаційно-пошукової системи
бібліотеки і допомагає процесам інтеграції власної системи організації знань
бібліотеки у міжнародний бібліотечний простір, а також створює підґрунтя для
реалізації на порталі НБУВ пошуку в електронному каталозі та інших
електронних інформаційних ресурсах через Універсальну десяткову
класифікацію.
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Тематичний навігатор забезпечує швидкий перехід з рубрики до
бібліографічної бази даних з формуванням бібліографічних записів документів
відповідної тематики і дозволяє користувачу обирати напрям інформаційного
пошуку серед конкретного виду документів. Користувач має можливість
продовжити пошук в отриманому переліку документів за ключовими словами
(також існує функція «у знайденому»), сортувати документи за автором, назвою
тощо, скористатися класифікаційним індексом або заголовком тематичної
рубрики, які є лексичними одиницями інформаційно-пошукової мови та
працюють в автоматизованій системі бібліотеки як елементи зв’язку між базами
даних пошукової системи НБУВ, для обмеження і спрямування пошуку і, таким
чином, скорочення кількості нерелевантних документів.
Отже, тематичний навігатор є налагодженим механізмом предметного
доступу до усього комплексу зведених інформаційних ресурсів бібліотеки, він
оптимізує, спрощує і прискорює процес тематичного пошуку за науковою
класифікацією, яка передбачає упорядкування бібліотечного фонду за
тематикою документів. Впровадження тематичного навігатора є важливим
етапом модернізації бібліотечної діяльності і адаптації бібліотеки до умов
сучасного інформаційного суспільства. Він є важливим складником
інформаційно-пошукової системи НБУВ, який сприяє підвищенню ефективності
інформаційного пошуку джерел наукової інформації і забезпечує високій рівень
і релевантність результатів пошуку.
Джерела та література
1. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Орєшина Н. В. Адаптація лінгвістичних засобів
наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів. Бібліотечний
вісник. 2017. №. 4. С. 3–7.
2. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній
діяльності. Київ, 2012. 375 с.
3. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Зайченко Н. Я., Медвідь Т. С., Орєшина Н.В.,
Перенесієнко І. П. , Сандул О. Г. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант. НАН України, Нац.
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БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТІВ НІМЕЧЧИНИ
ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ
Мишак А.А.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
Бібліотеки як вагома складова частина інформаційного ресурсу країни
відіграють важливу роль у науково-інформаційному забезпеченні інноваційного
розвитку суспільства, поступово стаючи ефективною ланкою між глобальними
масивами інформації та сучасним користувачем. Саме вони, здійснюючи
кумуляцію, збереження й використання документованих знань, мають сприяти
інтеграції країни до загальносвітового інформаційного простору. Сучасні
тенденції вимагають від них нових теоретичних, методичних, організаційних і
технологічних засад формування бібліотечно-інформаційних ресурсів і
створення відповідних методів доступу до них. У бібліотеках світу зберігається
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понад 20 млрд книг, 1,5 млрд мікрофільмів і більше 10 млрд одиниць періодики
(газети, журнали та ін.).
Сучасні бібліотеки використовують як місце зустрічі, навчання, місце
активних дій, а також як місце натхнення та дозвілля. Вони приваблюють
громадян не тільки багатими зібраннями літератури, але й можливістю
користування найсучаснішою інформаційною аудіо-продукцією. Завдяки
виставковій та музейній діяльності, залученню найвідоміших письменників і
діячів культури на масові заходи бібліотеки стали улюбленим місцем зустрічей
та спілкування людей різного віку. Спеціально для них створюються затишні
куточки для відпочинку, де можна обговорити новинки літератури і
познайомитися з книгознавцями. Основний принцип, за яким функціонують
бібліотеки, – це працювати більше з людьми, ніж з книгами.
Місія бібліотек змінюється принципово : від збереження інформації на
традиційних друкованих носіях до організації доступу в режимі реального часу
та електронної доставки інформації на робоче місце користувачів. В умовах
електронного середовища змінюються результати бібліотечної діяльності. Вони
стають електронними, віртуальними, доступними лише при використанні нових
інформаційних технологій. Структурні зміни та інноваційні процеси, що
набувають перманентного характеру, дозволяють сучасним бібліотекам значно
розширити та урізноманітнити спектр інформаційно-бібліотечних послуг для
задоволення потреб користувачів. Значення пріоритетного напряму роботи
бібліотек набуває створення комплексної системи послуг нового рівня, що
ґрунтуються на врахуванні інформаційних потреб користувачів. У зв’язку зі
змінами форм і методів інформаційно-бібліотечного обслуговування
переглядається структурний склад користувачів, обґрунтовується нова
концепція місця бібліотек у сучасному інформаційному просторі.
Німецькі бібліотеки виконують функцію важливих центрів безперервної
освіти. Відповідно до цього пріоритетного напрямку роботи в міських
бібліотеках Німеччини посилюється пропаганда читання та інформаційна
підтримка навчальних процесів. Виходячи з вимог сучасності, німецькі
бібліотеки поставили перед собою завдання зробити освітні послуги доступними
для різних вікових груп читачів: дітей, підлітків, студентів, дорослих та літніх
людей. Сьогодні головною метою бібліотек стало визначення конкретних потреб
та інтересів різних груп читачів, ініціювання, підтримка та супроводжування
процесу навчання. Програми німецьких бібліотек передбачають прищеплення
читачам інформаційних навичок, надання спеціальної підтримки іммігрантам у
вивченні німецької мови.
Вагому роль відіграють сьогодні бібліотеки університетів Німеччини.
Насамперед, це ефективне та продуктивне використання потужних фінансових
ресурсів; типові відремонтовані приміщення; фундаментальні колекції
документів на традиційних та електронних носіях; максимальний комфорт для
роботи як для працівників, так і для користувачів; автоматизація технологічних
процесів обробки документів та обслуговування відвідувачів; надання
можливості доступу до повнотекстових електронних баз даних з прикладних
наук та мережі Інтернет; можливість копіювання документів і трансформування
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їх в електронному вигляді; стабільність та високий професійний рівень
кадрового потенціалу; зручний для користувачів режим роботи; збереження та
примноження кращих бібліотечних традицій.
Університетська бібліотека «Фольксваген-Хаус»(Берлін) нараховує
3 млн примірників документів, 400 тис. з яких – у відкритому доступі. У
книгозбірні обладнано 715 місць для читачів, 300 з яких під’єднано до мережі
Інтернет та ще додатково забезпечена можливість підключення 300 ноутбуків.
Слід зазначити, що місця для читачів розташовані невеликими групами (10–20)
та чергуються зі стелажами з книгами, на всіх поверхах бібліотеки є
представники керівництва. Штат працівників нараховує 160 чоловік. До послуг
користувачів дві зали для прослуховування звукових записів та перегляду
зображень на різних електронних носіях. У сховищі користувачі мають
можливість зняти копії із раритетних видань, використовуючи спеціальний
ксерокс, який дозволяє виготовити якісні копії, не притискаючи книгу до
апарата. На високому технологічному рівні спроектовано систему автоматичної
доставки замовлень. Тут працює чотири ліфти, які розташовані у різних частинах
приміщення та з’єднані між собою транспортером по периметру першого
поверху. Контейнери для транспортування книг можуть бути доставлені із будьякого поверху чи його частини в іншу частину приміщення.
Щодня бібліотека видає користувачам 2,5 тис. документів. Замовлення на
видання із закритого сховища виконуються протягом години. Можна взяти книгу
з відкритого доступу бібліотеки та повернути її туди, за допомогою спеціальної
машини, яка автоматично зчитує штрих-код із читацького квитка та фіксовану
інформацію із спеціального чіпа, що вставляється при технічній обробці
документа. Машини для запису книг користувачам є новими для бібліотек
Німеччини, однак ними користувались ще у 2000 р. в бібліотеках США.
Філологічна бібліотека Вільного університету Берліну (Philologische
bibliothek). Спеціалізація – європейські мови та література. Збудована у 2005 р.
відомим архітектором Норманом Фостером. Раніше це було 14 відокремлених
бібліотек, а тепер вони всі в одній будівлі. У бібліотеці не дозволено голосно
розмовляти та робити фото. Бібліотека відкрита для всіх мешканців міста.
Читацький квиток потрібен, тільки для того, щоб взяти книги із собою або
скористатись інтернетом. Є спеціальна кімната для копіювання, яку утримує
копі-центр, і кошти за послуги йдуть цьому копі-центру, а не бібліотеці.
Бібліотечними комп’ютерами користуються рідко, більшість користувачів
приходять зі своїми, тому пошкоджені комп’ютери одразу прибирають і не
ремонтують. Для викладачів цього університету є послуга – цифрові копії. Для
цього в бібліотеці є спеціальний сканер, де бібліотекарі під замовлення роблять
скани деяких частин книг або статей для викладачів. Є спеціальні відокремлені
кімнати для роботи однієї групи – необхідно попередньо замовити таку кімнату.
А також кімнати, де можуть працювати декілька груп. Цікавим сервісом є
можливість орендувати спеціальну кабінку (book trolleys), де читач може
залишати свої книги, якщо не хоче носити їх додому, а потім знову на пари.
Оренда діє до 2-х місяців [4].
Бібліотека університету Humboldt (Jacob-und-Wilhelm-Grim-Zentrum,
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Берлін), одна із 9-ти бібліотек. Університет не має однієї центральної бібліотеки,
а кожна має свою спеціалізацію щодо різних наук. Семиповерхова будівля має
величезний читальний зал, відокремлені робочі місця та кімнати для відпочинку.
Це єдина наукова бібліотека Берліну, відкрита і безкоштовна для всіх
відвідувачів, яка працює до 24.00. Навіть реєстрація у бібліотеці та отримання
читацького квитка безкоштовні, оскільки брати Грімм, на честь яких названа
бібліотека та у якій зберігаються їхні рукописи, вважали, що навчання має бути
завжди вільним та безкоштовним.
Бібліотека приймає 5000–6000 відвідувачів на день, а 2 млн книг розміщені
у відкритому доступі на полицях по всій бібліотеці. 1036 місць для
індивідуальної роботи, 450 із яких обладнані комп’ютерами. На п’ятому поверсі
є спеціальна кімната для студентів-батьків, де батьки можуть займатись
навчанням, а діти грати поруч або читати дитячі книжки. Також існують
спеціальні кімнати для студентів в період екзаменів, які вони можуть орендувати
на певний час в бібліотеці і залишати там свої матеріали та книги.
Всі бібліотечні процеси автоматизовані, є спеціальні автомати для
повернення книг або продовження терміну використання. Коли читач кладе свою
книгу на автоматизовану стрічку і хоче повернути її у бібліотеку, система зчитує
код та відправляє книгу на потрібний поверх для зберігання, де бібліотекарі
розкладають книги на полиці. В іншій бібліотеці цього університету є два роботи
(Заєць та Їжак), які підвозять книги до відповідних книжкових шаф. Така
бібліотека користується популярністю серед студентів усіх університетів
Берліну. В охоронців навіть є спеціальна табличка «Бібліотека заповнена, будь
ласка, прийдіть в інший час».
Наступна Центральна бібліотека Гайдельберзького університету яку
засновано 1386 року одночасно з Гайдельберзьким університетом. У кінці ХIV –
на початку XV ст. ст. при університеті вже існували три бібліотеки: книгозбірня
факультету наук і мистецтв, книгозбірня вищих факультетів та книгозбірня при
університетській церкві Святого Духа. Основою факультетських бібліотеки, які
входять сьогодні до системи Гайдельберзької університетської бібліотеки,
становлять приватні бібліотеки науковців університету, передані у книжкові
фонди факультетів. Бібліотека церкви Святого Духа також була відкрита для
наукових студій. Своєю розбудовою бібліотека завдячує курфюрсту Оттгайнріху
(1556–1559), який розпорядився перенести бібліотеку Гайдельберзького замку
до церковної книгозбірні й заповів це зібрання університетові.
Бібліотека (без факультетських) має 3,09 млн одиниць зберігання, з них 980
000 томів «давнього фонду», опублікованих до 1900 р. Щороку бібліотека
поповнюється на 75 000 одиниць зберігання. Фонд рідкісної книги складається з
6800 давніх рукописів, 1800 інкунабул, 110 500 автографів. До цього фонду
належить також колекція старовинних мап, графічних робіт, малюнків,
фотографій. Перлиною бібліотеки є знаменитий Codex Manesse (Cod. Pal. germ.
848). Ця рукописна збірка пісень була створена між 1300 та 1340 роками в
Цюриху. На 426 пергаментних аркушах кодексу представлено 6000 строф 140
поетів. Велику цінність становлять також латинські рукописи Х–ХVIII ст. ст. з
бібліотек абатства Залем та монастиря Петерсгаузен, численні автографи та
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приватні книгозбірні, рукописи лондонського книгаря Ніколауса Трюбнера, а
також грамоти, інкунабули та стародруки. У графічній колекції зберігаються
портрети й пейзажі, виконані в різних техніках, а також історичні фотографії.
Велика частина рідкісних видань бібліотеки оцифрована й доступна через
інтернет.
Отже, ознайомившись із роботою частини сучасних бібліотек університетів
Німеччини варто зазначити, що серед їх першочергових завдань є створення
власних електронних продуктів, розроблення та вдосконалення пошукових
інформаційних стратегій, вирішення проблем оцифрування документних
ресурсів, запровадження інноваційних засобів і методів захисту інформації при
збереженні ефективності доступу, а також забезпечення комфортних умов
навчання та відпочинку для населення.
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ГАЛУЗЕВОГО РЕСУРСУ
ДЛЯ ФАХІВЦІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
Ніколаєнко Н.М.
Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка (м. Харків)
Інформація є одним із найважливіших стратегічних, управлінських
ресурсів. Її виробництво та споживання складають необхідну основу
ефективного функціонування і розвитку різних сфер суспільства, в т.ч.
сільського господарства. Нині ефективний розвиток аграрного виробництва
потребує переходу до нових форм і методів інформаційного забезпечення
сільськогосподарської галузі. Для різних категорій користувачів галузевої
інформації виникає необхідність у інформаційній підтримці, що визначає процес
інформаційного забезпечення.
Розглянемо питання інформаційного забезпечення фахівців галузі шляхом
створення інформаційно-галузевого ресурсу для науково-педагогічних
працівників і студентів аграрних закладів вищої освіти (ЗВО).
Орієнтування у системі науково-технічної інформації в галузі сільського
господарства є надто важливим з точки зору забезпечення повноти
інформаційної бази для навчальної, наукової, науково-дослідної діяльності, адже
інформація, що її утворює, «розсіяна» у десятках видах інформаційних видань,
утримувачами яких є різі інформаційні установи.
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Створенням,
накопиченням,
упорядкуванням,
поширенням
та
забезпеченням доступу до документальних інформаційних потоків займаються
органи науково-технічної інформації, до яких в Україні належать бібліотеки,
видавництва, спеціальні інформаційні центри, науково-дослідні установи та
інститути. Усі вони разом забезпечують користувачів документною інформацією
універсального, галузевого, проблемно-тематичного змісту, утворюють систему
науково-технічної інформації (НТІ). Згідно із законодавством у сфері науковотехнічної інформації головним завданням системи НТІ є створення державного
ресурсу науково-технічної інформації та здійснення на його основі науковоінформаційної та науково-аналітичної діяльності, спрямованої на формування
державної інформаційної політики.
Повноправними учасниками системи науково-технічної інформації
виступають провідні універсальні та спеціальні бібліотеки України, серед яких
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека НААН, сільськогосподарські бібліотеки
науково-дослідних інститутів та дослідних станцій Національної академії
аграрних наук України та бібліотеки аграрних закладів вищої освіти.
Діяльність наукових бібліотек та інформаційних установ завжди була
спрямована на забезпечення наукових досліджень світовими документними
ресурсами, сприяння пропаганді та розповсюдженню наукових знань.
Очолює систему науково-технічної інформації бібліотек України
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (НБУВ). Спільно з
Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України здійснює підготовку та
випуск загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»,
основним призначенням якої є : формування національних реферативних
ресурсів; підготовка до друку галузевих серій Українського реферативного
журналу «Джерело», забезпечення вільного доступу до інформації про
результати наукової діяльності вітчизняних учених і фахівців; активізація
входження України до міжнародної системи наукових електронних комунікацій.
Наукова бібліотека Харківського національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка (НБ ХНТУСГ) працює у
корпоративних проектах «Наукова періодика України» та «Система реферування
української наукової літератури» НБУ ім. В.І. Вернадського, що забезпечує
формування загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова» і
підтримку он-лайнового доступу до БД «Наукова періодика України». В межах
цих проектів НБ ХНТУСГ виконує аналітико-синтетичну обробку фахових
видань «Інженерія природокористування», «Актуальні проблеми інноваційної
економіки», «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного
комплексів», «Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в АПК»,
«Вісників ХНТУСГ», загальна кількість за 2014–2018 роки відправлених
наукових журналів склала 69 номерів. Ці проекти не тільки інструмент
інформаційного пошуку для дослідників, а й узагальнена картина поточного
стану науки в нашій країні.
Вагомим сегментом науково-технічної інформаційної системи є ресурс з
питань сільського господарства є реферативний журнал «Агропромисловий
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комплекс України» та його спецвипуск «Бюлетень ННСГБ НААН», призначений
для задоволення потреб товаровиробників галузевої продукції різних форм
власності. Цей галузевий інформаційний ресурс створено на основі взаємодії та
координації бібліотек сільськогосподарської галузі на чолі з ННСГБ НААН, яка
поєднує у своїй діяльності функції бібліотеки загальнодержавного рівня та
спеціальної академічної книгозбірні. Поряд з іншими головними завданнями
бібліотеки є формування повнотекстового інформаційного ресурсу «Агротека» з
питань екології, охорони природи, ботаніки, біології, економіки сільського
господарства, ветеринарії, лісового господарства, організації і управління
сільськогосподарським виробництвом, механізації сільського господарства,
агротехніки, сільськогосподарської меліорації, переробки сільськогосподарської
продукції, живлення у традиційних та електронних формах, який налічує понад
60 тис. записів для підтримки системи науково-інформаційного забезпечення
фахівців галузі. Цей ресурс вміщує також повні тексти авторефератів дисертацій.
На сьогодні колективом ННСГБ НААН сформована цілісна система
науково-інформаційного забезпечення вітчизняної сільськогосподарської науки
і практики, яка складається з трьох напрямів: бібліографічного «Історія науки і
бібліографістика» та створення оглядово-аналітичної, реферативної інформації з
подальшим їх відображенням у загальнодержавній електронній реферативний
базі
даних
«Україніка
наукова»
(http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21RE
F=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S2
1P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9614833:2), яка формується на
корпоративних засадах та у паперовому варіанті УРЖ «Джерело», серія 2
«Техніка. Промисловість. Сільське господарство».
На нашу думку доцільним стало б продовження роботи по створенню
галузевого інтегрованого ресурсу, а саме зведеного електронного каталогу на
базі корпоративної каталогізації, національного та регіональних веб-сайтів
сільськогосподарського профілю як умови системо організації і доступності
вітчизняної і світової галузевої інформації через Інтернет [1], зведеного каталогу
передплачуваних фахових періодичних видань ННСГБ НААН та бібліотек
мережі. Успішне вирішення зазначеного вище потребує координаційних дій
НААН України, МОН України та ННСГБ НААН, як методичного центру для
бібліотек галузі.
Актуальним для фахівців галузі є інформаційний ресурс організований на
сайті Державної установи «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»
у розділі «Засоби навчання» представлено медіатеку електронних засобів
навчання (http://nmcbook.com.ua/) за напрямами агроінженерія, агрономія,
ветеринарна медицина, виробництво і переробка продуктів тваринництва. Це
електронні підручники/навчальні посібники, підручники у форматах PDF, Fb2,
навчальні відеофільми тощо. Цей ресурс надає можливість педагогічним,
науково-педагогічним працівникам, студентам зорієнтуватися у зростаючому
інформаційному потоці навчальної літератури, наочно ознайомитися з
навчальною продукцією галузі.
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Повноцінне входження студентів і викладачів (ЗВО) у світовий і
національний інформаційний простір без володіння інформаційними та
мережевими технологіями неможливе. Інформаційно-бібліографічні знання і
навички можуть стати частиною інформаційної культури студентів аграріїв не
тільки в результаті окремих лекцій «Інформаційна культура студента»,
«Академічна доброчесність», що викладаються в курсі «Вступ до фаху»
бібліотечними працівниками для студентів 1-го курсів всіх спеціальностей та
дисциплін
«Інформаційно-бібліографічний
пошук»,
«Інформаційнобібліографічне забезпечення наукової діяльності», які введені для студентів
магістрів та аспірантів, а і впливу інформаційного простору університету. Мета
курсу запропонованого для магістрів і аспірантів полягає у вивченні низки
ключових теоретичних понять, категорій, тенденцій і сучасних можливостей
інформаційного пошуку, розгляді основних джерел отримання галузевої
інформації, їх особливостей, дотримання чітко визначених правил академічної
доброчесності та формування у аспірантів комунікаційних навичок.
Інформаційний простір – сукупність банків і баз даних, технологій їх
супроводження та використання, інформаційних телекомунікаційних систем, що
функціонують на основі загальних принципів, забезпечуючи інформаційну
взаємодію організацій і громадян і задовольняючи їх інформаційні потреби
Основними компонентами інформаційного простору є інформаційні ресурси,
засоби інформаційної взаємодії та інформаційна інфраструктура [2].
Саме тому представляється актуальною запровадження в бібліотеках ЗВО
системної організації інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових і
(або) технічних проблем, які забезпечували б необхідну якість сучасної вищої
освіти через задоволення інформаційних потреб фахівців, які займаються
науковою діяльністю і формування інформаційно-пошукових умінь і навичок у
майбутніх фахівців вищої кваліфікації.
Найбільш істотною умовою ефективного інформаційно-бібліографічного
супроводу сільськогосподарської діяльності за спрямування має стати саме
системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку
аграрної освіти та науки.
Однією із складових забезпечення користувачів аграрного профілю
оперативною перманентною інформацією у доступній та зручній для
використання формі є галузевий ресурс «Літопис ХНТУСГ» з єдиною точкою
доступу (https://library.khntusg.com.ua/resursi/litopis-khntusg). Цей інноваційний
інформаційно-бібліографічний проект започатковано у 2015 році до 85 річчя
заснування університету. Повнотекстовий електронний ресурс власної генерації
відзначається високим науковим рівнем добору інформації та не пересічністю.
Стартове наповнення «Літопису..» склало 847 документів державних та
регіональних друкованих видань, що висвітлюють розвиток і життя університету
з 1997 р. Станом на кінець 2018 року у літописі представлено більш ніж 1000
документів. Для виконання цього проекту було проведено велику роботу з
відбору публікацій з максимальним охопленням можливої кількості
бібліографічних джерел з історії університету та його викладачів. Важливим
позитивним аспектом цього електронного ресурсу є те, що кожне бібліографічне
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джерело супроводжується повним текстом публікації. Зручний пошуковий
сервіс дозволяє працювати з електронним ресурсом просто і швидко, не
витрачаючи часу на пошук інформації в друкованих виданнях.
На нашу думку, електронний ресурс містить унікальний історичний
матеріал, що згруповано в хронологічних рамках та за певною тематикою. Для
його організації було використано гіпертекстові технології, в кожному розділі за
алфавітом міститься список публікацій про університет та його діячів за певний
рік. Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними в Україні стандартами.
Описи мають гіпертекстове посилання на повний текст відповідної публікації. В
цілому, електронний ресурс став у нагоді як науковцям, так і студентам
університету, а також всім, хто цікавиться становленням одного з провідних
аграрних закладів вищої освіти України.
Актуальним залишається продукування вторинного інформаційного ресурс
у вигляді науково-допоміжних покажчиків присвячених питанням вищої школи,
наприклад «Основні напрямки розвитку вищої освіти в Україні та за кордоном
(до 85-річчя ХНТУСГ)», серії «Наукові праці співпрацівників факультету», де
зібрано науковий доробок вчених за 10 років, тематичних покажчиків
«Проблеми екології», біобібліографічних покажчиків серії «Біобібліографія
вчених ХНТУСГ», створення в електронному вигляді покажчика «Науковці
нашого університету» та рекомендаційних списків літератури, підготовлених
фахівцями довідково-бібліографічного відділу за тематикою наукових
досліджень, що виконуються в університеті. Цей ресурс дає змогу користувачеві
бути поінформованим про важливі публікації науковців в галузі
сільськогосподарської науки і техніки. У подальших розвідках планується
створення покажчиків присвячених діяльності наукових шкіл університету.
Важливим
компонентом
системної
організації
інформаційнобібліографічної підтримки фахівців є створений у розділі «Ресурси» на сайті
бібліотеки Web-ресурс галузевої тематики з доступом через інтерактивне
посилання, що надає можливість швидкого доступу до вітчизняних і світових
інформаційних ресурсів.
Важливим джерелом пошуку інформації є отриманий на конкурсній основі
доступ від МОН України отримує у доступ наукометричні БД Scopus, Web of
Science. Протягом 2017–2018 навчального року науковцями ХНТУСГ в БД WoS
було використано 502 сесії, під час яких здійснено 2217 пошукових запитів. З
листопада 2018р. отримана у доступ БД Scopus. Робота з ресурсами найбільших
видавничих компаній світу для університетської спільноти є гарантом успішних
наукових розвідок, професійного зростання, підняття іміджу університету не
тільки в Україні, а і за її межами.
Нині бібліотека спрямовує свою роботу на розробку методики використання
інформаційно-бібліографічного забезпечення навчальної, наукової діяльності
студентів агроінженерних спеціальностей, пошуково-дослідницької діяльності
викладачів, аспірантів ХНТУСГ, інформаційної підтримки діяльності викладачів
ЗВО І-ІІ рівнів акредитації (коледжів, що входять в структуру університету) та
управлінської діяльності адміністрації навчального закладу.
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РОЗДІЛ «ЗАГАЛЬНОНАУКОВЕ І МІЖДИЦИПЛІНАРНЕ ЗНАННЯ»
ТЕМАТИЧНОГО НАВІГАТОРА НБУВ
Орєшина Н.В.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (м. Київ)
Комплекс загальнонаукового і міждисциплінарного знання у структурі
Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ)
зумовлено посиленням інтеграційних процесів, які охоплюють усі напрямки
соціальних, природничих та технічних наук. Різні підходи, засоби й методи
пізнання, притаманні сучасним науковим дослідженням, поєднуються у
міждисциплінарні системи знання на підґрунті визначених логічних зв’язків між
ними. Кожний компонент цієї системи на певному етапі розвитку наукового
пізнання може стати домінуючим, поєднати самостійні спеціалізовані предмети
й розділи знань і викликати появу нової міждисциплінарної дисципліни.
Умовно у комплексі «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» можна
виділити дві групи наук: загальнонаукове знання – до нього належать формальні
науки, тобто сукупність наук, які досліджують формальні системи: методологія,
теорія систем, кібернетика, семіотика, інформатика тощо; міждисциплінарне
знання охоплює науки, об’єкти вивчення яких потребують комплексного
підходу : глобалістика, комплексне дослідження людини, космічні дослідження.
Під розділом «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» та його
підрозділами збираються документи з питань науки та наукових напрямів,
дисциплін, концепцій, теорій, проблем, які за своїм змістом знаходяться за
межами усього спектру класичних наук і технологій, висвітлюють питання
зв’язків і єдності між різними галузями наукового знання, комплексного
наукового вивчення предметів і явищ тощо. Дисципліни і наукові теорії, що
належать до загальнонаукового та міждисциплінарного комплексу, спрямовані
на задоволення методологічних та процедурних проблем науки; їх принципи,
методи, термінологічний апарат, технічні засоби широко використовуються в
інших науках та галузях практичної діяльності. Розділ «Загальнонаукове і
міждисциплінарне знання» є достатньо новим розділом Рубрикатора НБУВ, його
не можна віднести до вже існуючих груп наук.
В генеральному систематичному каталозі НБУВ розділ «А Загальнонаукове
і міждисциплінарне знання» відкрито 1998 р. Рубрикатор НБУВ налічує
46 рубрик відповідної тематики. Розділ перебуває в стадії розробки.
На основі бази даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової
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бібліотеки» було створено тематичний навігатор, розміщений на сайті НБУВ –
зручний та сучасний засіб інтелектуального пошуку.
Тематичний навігатор, розроблений відділами комплексного опрацювання
документів та інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ і розміщений на
сайті бібліотеки, розпочинається розділом «Загальнонаукове і міждисциплінарне
знання», який налічує шість основних поділів та п’ятнадцять рубрик загалом.
Основні поділи розділу:
Семіотика
Системні дослідження
Інформатика та обчислювальна техніка, кібернетика (теорія
керувальних систем), інформатизація та кібернетизація. Інформаційне
суспільство
Глобальні проблеми сучасності (глобалістика)
Комплексне вивчення людини (людинознавство)
Інші комплексні проблеми сучасності. Науково-технічний прогрес
(НТП). Проблема освоєння космосу тощо
Розділ потребує доопрацювання: подальшої деталізації рубрик і оснащення
їх методичним апаратом: методичними вказівками, додатковими заголовками,
посиланнями, відповідними рубриками УДК.
Подальша деталізація рубрик здійснюється залежно від накопичення
документів під рубриками та відносно до попиту користувачів.
Варто зазначити, що документи галузевого характеру, які висвітлюють
певний аспект розглядання теми або предмету, збираються у відповідних
галузевих розділах. Так, наприклад, документи з питань симптоматології
(семіотики) у скороченому варіанті Рубрикатора НБУВ збираються під
рубрикою «Р34 Загальна діагностика», з питань семіотики культури – під
рубрикою «Ч111 Теорія культури. Культурологія», з питань семіотики як
допоміжної історичної дисципліни – під рубрикою «Т2 Джерелознавство.
Допоміжні історичні дисципліни» тощо. Документи, в яких розглянуто питання
і проблеми семіотики як науки взагалі, з урахуванням усіх аспектів розглядання,
збираються у розділі «А Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» під
рубрикою «А3 Семіотика». Кожна з підрубрик цієї рубрики оснащується
детально розробленим апаратом посилань до конкретних рубрик відповідних
галузевих розділів.
Розглянемо заповнення рубрики «Семіотика». Семіотика – наука про знаки
та знакові системи, знакову (що використовує знаки) поведінку та знакову –
лінгвістичну та нелінгвістичну комунікації. Семіотика виникла в 50-ті рр. на
перетині структурної лінгвістики, кібернетики та теорії інформації і
стимулювала антропологічне вивчення комунікації, символізму, а також
розвиток когнітивної та структурної антропології.
Тобто, семіотика є наукою про знаки. Тому для розглядання загальних
питань семіотики визначаємо рубрику УДК «Системи письма і писемності»
розділу «00 Загальні питання науки та культури» загального відділу.
Основними складниками семіотики є такі науки:
 синтаксис – наука про відношення між самими знаками (наприклад,
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правила побудови виразів);
 семантика – наука про відношення між знаками та об’єктами (значеннями
знаків);
 прагматика – наука про відношення між знаками та користувачами
(наприклад, аналіз залежності значення від контексту).
Назви цих наук, які пояснюють зміст рубрики «Семіотика» вносимо у поля
додаткових заголовків, які окреслюють напрямки подальшої деталізації рубрики
за умови накопичення достатньої кількості документів.
Рубрика «А31/35 Семіотика в окремих галузях» збирає документи, які
розглядають питання і проблеми, спільні для семіотики та певної галузі
наукового пізнання, наприклад:
Семіотика та історія
Семіотика і математична кібернетика
Семіотика і мовознавство
Семіотика і філологія
Для рубрики «Семіотика в окремих галузях» тематичного навігатора
зазначаємо кілька відповідних рубрик, наведених у таблицях УДК: 930.2:81’22
Семіотика як допоміжна історична наука; 519.76 Семіотика. Математична теорія
систем символів. Математична лінгвістика; 81’22 Загальна теорія знаків щодо
мовознавства. Семіологія. Семіотика; 801.7:81’22 Семіотика як допоміжна
філологічні дисципліна. Вивчення філології за допомогою рукописів тощо. За
необхідності, переліки додаткових заголовків і рубрик УДК будуть
доповнюватися.
Розділ «Загальнонаукове і міждисциплінарне знання» продовжує
поповнюватися новими термінами і підрубриками. Оскільки інтеграційний
характер сучасної науки зростає, отже і розділ має розвиватися та поширюватися.
Тематичний навігатор НБУВ має всі необхідні засоби для найкращого
відображення структури розділу і тематичного пошуку необхідної інформації з
гарантованим одержанням релевантної відповіді.
Джерела та література
1. Лобузіна К. В., Клочок А. Г. Електронний каталог НБУВ : проблеми адаптації до умов
сучасного інформаційного середовища. Бібліотечний вісник, 2011. № 4. С. 3–10.
2. Лобузіна К. В. Сучасні підходи до інтеграції електронних бібліотечних інформаційних
ресурсів. Вісник Книжкової палати, 2012. № 12. С. 24–28.
3. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Орєшина Н. В. Удосконалення рубрикатора наукової
бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи. Наукові
праці НБУВ, 2016. Вип. 44. С. 448–460.
4. Лобузіна К. В., Галицька С. В., Зайченко Н. Я., Медвідь Т. С., Орєшина Н. В.,
Перенесієнко І. П., Сандул О. Г. Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант. НАН України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 570 с.
5. Орєшина Н. В. Систематичний каталог НБУВ : інноваційність змісту в традиційності
виконання. Наукові праці НБУВ, 2013. Вип. 38. С. 170–184.
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ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА
ZOTERO У НАУКОВОМУ БІБЛІОГРАФІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Петренко О.Я., Ярковий А.О., Бондаренко В.В.
Інститут післядипломної освіти
Національного університету харчових технологій (м. Київ)
Постійна нестача часу, це особливість роботи кожного науковця. При
цьому, левова частка часу зазвичай витрачається на суто технічні речі, зокрема
роботу з бібліографією. Існують програми, які допомагають у дослідницької
роботі. До цих програм відносяться бібліографічні менеджери, які здатні
заощадити досліднику чимало часу та нервів [1]. Бібліографічна програма, або
система керування бібліографічною інформацією – це засіб для створення та
керування базами-списками бібліографічних посилань (наприклад, список
наукових джерел).
Звичайно при роботі з бібліографічними матеріалами можна користуватися
класичними методами, а саме використовувати паперові (аналогові) картки, в
яких міститься бібліографічна інформація про джерела (статті, книги,
автореферати тощо). Однак, із розвитком інформаційних технологій цей процес
став набагато простішим. Сьогодні існують спеціальні програми «бібліографічні
контент-менеджери» або системи керування бібліографічною інформацією, які
надають можливість дослідникам, вченим, письменникам спочатку створювати,
зберігати та систематизувати за темами бібліографічні джерела та посилання на
них, а в подальшому додавати їх у свої роботи та формувати список літератури.
Дослідження показують, що сьогодні вже існує більш ніж десяток
аналогічних програм зі схожим функціоналом, однак безкоштовних, з
українським/російським інтерфейсом та з підтримкою українських стандартів
(стилів цитування) – одиниці. Найбільш відомим у науковому колі програмним
забезпеченням з вище переліченим функціоналом є бібліографічний контентменеджер Zotero. [2,3]
Zotero – є кросплатформним програмним комплексом, який працює під
такими операційними системами як: macOS, Linux, Windows. Даний програмний
комплекс складається з базової версії програми, яка встановлюється на PC/MAC,
розширення (плагіну) для найбільш поширених браузерів, та застосунку для
MS Word/ LibreOffice Writer.
Слід відмітити, що дане програмне забезпечення має дуже багато
можливостей однак серед основних можна виділити наступні [4]:

збереження джерел (веб-сторінки, .pdf, відео, звукові та інші файли);

інтеграція з MS Word та LibreOffice Writer;

створення шкали часу джерел;

українська локалізація;

створення звітів з вибраного джерела чи групи джерел;

розширення;

відкритий вихідний код;

синхронізація з сервером, перенесення на інший комп’ютер,
зберігання бібліотеки на переносних носіях;
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сортування за колекціями, можливість створення «розумних»
колекцій (збережений пошук/saved search) – колекція, що автоматично збирає
джерела по вказаній масці розширеного пошуку;

швидкий та розширений пошук;

додавання до джерел анотацій, нотаток, файлів, тегів;

навігація за ключовими словами (Тегами);

сканування файлу на пошук і створення бібліографії (RTF Scan);

аналіз .pdf з пошуком та «витягуванням» з нього бібліографічної
інформації;

можливість імпорту бази даних з різноманітних джерел/форматів –
BibTeX, RIS, RDF, BibIX та інші;

різноманіття стилів оформлення бібліографічного списку,
можливість написання користувацького стилю.
Таким чином слід відмітити, що Zotero має дуже потужній функціонал.
Серед безперечних переваг у порівнянні з аналогічним програмним
забезпеченням можна виділити кросплатформність, автоматизованість багатьох
процесів, наявність україномовного інтерфейсу, підтримку стилів для
бібліографічних посилань ДСТУ 8302:2015, швидке і легке збереження
бібліографічної інформації з сайтів Google Scholar, Google Books, Amazon.com,
ScienceDirect, Springerlink, можливість використання в якості сховища
стороннього хмарного сервісу тощо.
Разом з тим, як показують наші дослідження серед багатьох переваг у Zotero
є й певні недоліки, а саме безкоштовне місце для синхронізації з власним
хмарним сервісом є обмеженим й занадто маленьким (на момент написання
статті становить лише 300МБ), однак ця проблема легко вирішується за
допомогою налаштування синхронізації із стороннім хмарним сервісом. Деякі
процеси налаштування є складними для звичайного користувача та потребують
додаткових професійних навичок, або проходження спеціальних курсів.
Роблячи висновок, слід відмітити, що дане програмне забезпечення можна
використовувати як базу для зберігання бібліографічних матеріалів і джерел,
формування карток з бібліографічною інформацією, автоматичного створення
бібліографії та звітів, синхронізації даних за допомогою як власного так і
стороннього хмарного сервісу, що дозволяє працювати на різних комп’ютерах з
єдиною базою та мати повністю автономний доступ до збережених джерел
(можливість роботи в режимі offline), що безумовно сприятиме ще більшій
мобільності наукових працівників.
Таким чином, Zotero фактично являє собою цифрову бібліотеку та здатна не
аби як спростити життя науковим працівникам і бібліотечним закладам і при
цьому допомогти зекономити багато дорогоцінного часу.


Джерела та література
1. Робота з електронною бібліотекою та бібліографією в Zotero. URL :
https://strix.ks.ua/uk/software/sciencesoft/75-zotero (дата звернення : 15.04.2019).
2. Обзор библиографических программ. URL : http://engineerbox.ru/page/obzorbibliograficheskih-programm (дата звернення : 15.04.2019).
3.
Использование
библиографического
менеджера
Zotero.
URL :
http://www.zmapo.edu.ua/index.php/metod/325-zotero (дата звернення : 15.04.2019).
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4.
Zotero.
Вікіпедія.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zotero&oldid=24500403
15.04.2019).
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URL :
звернення :

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ЛУЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Поліщук Н.П.
Бібліотека Луцького НТУ (м. Луцьк Волинської області)
У повідомленні розглядається питання впровадження нових методів та
процесів в діяльність бібліотеки Луцького національного технічного
університету на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій.
Однією з найбільш помітних і суттєвих рис сучасної цивілізації, починаючи
із середини минулого століття став процес розширеного виробництва
інформаційних ресурсів. Щодалі глибше проникнення нової інформації в
соціальну структуру суспільства й розширення доступу до неї дедалі більшої
кількості людей відкрили нові можливості в реалізації продуктивних сил
суспільства, зростання його інтелектуального та духовного потенціалу.
Електронні технології впроваджуються також у бібліотечні установи –
традиційні центри суспільного збереження й використання інформації.
Бібліотеки стають ефективним суспільним інструментом задоволення
необхідними інформаційними ресурсами всіх категорій вітчизняних
користувачів. Однак це відбувається при дотриманні певних умов:
– впровадження електронних інформаційних технологій у сучасну
бібліотечну діяльність, активне включення бібліотек у мережу сучасних
соціальних інформаційних комунікацій;
– фундаментальних змін у комплектуванні, зберіганні та популяризації
бібліотечних фондів, нових принципів формування бібліотечних електронних
ресурсів;
– впровадження дистантних методів роботи як найбільш перспективного
напряму розвитку бібліотечних установ;
– проведення роботи з оцифрування фондів бібліотек, оперативного
введення в суспільний обіг насамперед тієї їх частини, що є гостро необхідною
для вирішення актуальних проблем суспільного, наукового розвитку;
– вироблення стратегічних підходів, налагодження ефективного процесу
відбору в інтересах вітчизняного користувача якісної інформації із
інформаційних масивів глобального інформаційного простору;
– об’єднання українських інформаційних ресурсів у загальнонаціональну
інформаційну корпоративну систему, створення єдиної інформаційної
бібліотечної системи «Бібліотека-XXI», налагодження ефективної координації
діяльності бібліотечних установ;
– налагодженні багатопрофільної підготовки та вдосконалення
професійного рівня бібліотечних працівників, організації підготовки фахівців.
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Бібліотека Луцького НТУ є структурним підрозділом університету, який
забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий
процес. Фонд становить понад 270 тис. примірників документів. За змістом її
фонд багатогалузевим, який формується у відповідності до навчальних планів
університету.
Завдяки впровадженню в роботу бібліотеки сучасних інформаційних
технологій студенти мають доступ до національних і міжнародних навчальних
та наукових електронних ресурсів. Локальна мережа бібліотеки об’єднує 14
комп’ютерів, в тому числі : 1 сервер, 10 АРМ для користувачів та 4 АРМ для
працівників. Всі комп’ютери у центральному читальному залі підключені до
мережі Інтернет. У роботі використовується багатофункціональний пристрій та
сканер. Користувачі бібліотеки мають змогу здійснювати друк та
ксерокопіювання навчальних матеріалів. Організовано безкоштовний
швидкісний Wi-Fi доступ до мережі Інтернет.
Важливим інструментом у системі надання інформаційних послуг є вебсайт бібліотеки Луцького НТУ, який можна знайти за електронною адресою:
http://library@lntu.edu.ua.
На веб-сторінці бібліотеки розміщена інформація про історію та структуру
бібліотеки, правила користування бібліотекою, новини, списки періодичних
видань передплачених бібліотекою, про проведені просвітницькі заходи,
віртуальні виставки та посилання на наукові, навчальні ресурси мережі Інтернет.
На сайті бібліотеки щоквартально розміщуємо інформацію про нові
надходження дисертацій, авторефератів дисертацій, бібліографічні покажчики
«Нові надходження літератури», «Методичні посібники», бюлетень нових
надходжень «Вища освіта» та ін.
Важливим напрямом в інформаційному обслуговуванні користувачів
займає електронний каталог (ЕК) бібліотеки. З 2004 р. бібліотека Луцького НТУ
працює з пакетом комп’ютерних програм «Бібліограф», за допомогою якого і
формується електронний каталог, що містить бібліографічні записи на книги,
періодичні видання, неопубліковані документи, електронні видання та статті.
Пошук здійснюється за частковим або повним вмістом полів бібліографічного
опису книг, періодичних видань та статей: автор, назва, ключові слова, зміст,
видавництво, серія, мова, класифікаційний індекс «УДК», інвентарний номер,
фонд у якому знаходиться видання.
Доступ до ЕК у мережі Інтернет, можливість мобільного пошуку інформації
в зручний для користувача час, додаткові сервіси роблять ЕК одним із
найпопулярніших бібліографічних ресурсів.
У 2014 р. з метою накопичення, систематизації та надання довготривалого
відкритого доступу до навчальних матеріалів та наукових досліджень, що
проводяться в університеті було створено та розміщено на сервері
університетської бібліотеки Інституційний репозиторій Луцького НТУ.
Структура репозиторію надає можливість здійснювати пошук необхідного
матеріалу за факультетами, кафедрами, тематикою, авторами, назвами, типами
об’єктів та роками.
Луцький НТУ у листопаді 2017 р. отримав доступ до наукометричної бази
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даних Scopus, згідно наказу МОН України від 19.09.2017 р. № 1286 «Про надання
доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових
баз даних». Доступ до наукометричної бази даних Web of Science надано у 2018
р. згідно наказу МОН України № 1213 від 06 листопада 2018 р. «Про надання
доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері
управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз
даних».
Scopus – реферативна та аналітична база наукових публікацій та цитувань,
яка містить 67 млн записів з 1823 р., 22794 видань з техніки, природничих,
суспільних наук та мистецтва від 5000 видавництв.
Web of Science – платформа, на якій розміщено понад 18000 наукових
журналів з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук
та мистецтва.
Працівниками бібліотеки надаються консультації викладачам щодо пошуку
інформації, реєстрації та коригування авторського профілю у наукометричних
базах Scopus та Web of Science.
Scopus та Web of Science допомагають визначити, які наукові дослідження
проводяться у світі;
 знайти нові ідеї та дослідницькі можливості;
 визначити з якими вченими можливо співпрацювати;
 вирішити в якому журналі опублікувати свою наукову працю;
 оцінити свої наукові досягнення;
 переконатися в актуальності авторського профілю та профілю організації.
На сучасному етапі основними функціями бібліотеки є забезпечення
доступу до наукових, навчальних інформаційних ресурсів власної генерації та
віддалених і формування інформаційної культури своїх користувачів.
Впровадження інформаційних технологій в практичну діяльність роботи
бібліотек дають суттєві позитивні результати з поліпшення якості наданих
послуг користувачам, дозволяють модернізувати процеси формування
бібліотечного фонду та обслуговування, сприяють першочерговому завданню
бібліотеки – максимальному задоволенню потреб читачів в форматі якісно нових
інформаційно-освітніх послуг.
Джерела та література
1. Бондаренко В. Інноваційні технології як фактор розвитку сучасних інформаційних
комунікацій інформаційно-аналітичного обслуговування дистантних користувачів бібліотеки.
Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. Вернадського. 2011. Вип. 32. С. 207–221.
2. Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача.
Бібліотечний вісник. 2014. № 6. С. 17–23.
3. Медведєва В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотек. Вісник Книжкової палати.
2015. № 8. С. 28–32.
4. Про бібліотеки та бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 р. № 32/35-ВР.
Відомості Верховної Ради України. 1995. № 7. С. 45.
5. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ КВІТНИЦТВА НА
СТОРІНКАХ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛУ «АПК УКРАЇНИ»
Романчук Л.О., Соловей Г.М.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
За роки незалежності Україна зайняла достойне місце у світовому
інформаційному просторі і в умовах реформування АПК успішно вирішує
проблеми розробки і впровадження системи інформаційного забезпечення
агропромислового виробництва на основі новітніх технологій, зокрема
реферування потоку вітчизняної наукової сільськогосподарської інформації.
Реферативний галузевий журнал «АПК України» здійснює інформаційне
забезпечення всіх галузей сільського господарства, надаючи оперативну
інформацію про пріоритетні напрями, тенденції і перспективи розвитку
агропромислової сфери в ринкових умовах, зокрема про наймолодшу і
перспективну галузь рослинництва – декоративне садівництво та квітництво.
Зазначена галузь займається культурою квітково-декоративних рослин,
вивченням їх еколого-біологічних особливостей та агротехніки вирощування, а
також декоративних якостей, композиційних можливостей і способів
використання в культурі.
Пріоритетними завданнями квітництва є: збільшення виробництва
квіткових рослин у зимовий і ранньовесняний періоди, вдосконалення новітніх
технологій та вивчення особливостей їх розмноження і вирощування,
дослідження біологічних, морфологічних і фізіологічних властивостей
декоративних рослин незахищеного і захищеного ґрунту, розширення методів і
способів їх вирощування в садово-парковому будівництві, промисловому
виробництві. З’ясовано, що науковці активно працюють як над технологічними
аспектами розмноження декоративних квіткових рослин, так і в плані
селекційної роботи зі створення сортів, адаптованих до місцевих умов та
конкурентних кращим зарубіжним аналогам.
Обґрунтовано необхідність поновлення контактів Інституту садівництва як
головної установи з виконання програми «Декоративне рослинництво», з
Міністерством агрополітики та продовольства України щодо питань
доопрацювання і запровадження відповідної галузевої програми, інших
нормативних актів у сфері роботи декоративних розсадників, використовуючи
при цьому досвід Всеукраїнської спілки виробників садивного матеріалу
декоративних рослин. Головними проблемами, які гальмують розвиток
розсадництва квітково-декоративної продукції є розрізненість виробників
садивного матеріалу і недостатнє науково-методичне й фахове забезпечення
виробництва, що призводить до «сліпого» копіювання іноземного досвіду. Для
успішного розвитку вітчизняного квітково-декоративного розсадництва
необхідні пошук і розробка власних шляхів його становлення і вдосконалення.
З метою визначення основних тенденцій, динаміки й повноти
інформаційного забезпечення аграрної науки і виробництва, а також
популяризації фонду ННСГБ НААН у РЖ «АПК України» здійснено кількісний
і тематичний аналіз рефератів (470 реф.) розділу «Декоративні культури.
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Квітництво» (1999–2019 рр.). Визначено і проаналізовано концептуальні
питання, висвітлені в зазначеній рубриці РЖ з посиланням на реферати, які
найповніше відображають конкретну тематику.
Проведений аналіз рефератів щодо сучасного стану й перспектив розвитку
галузі квітництва засвідчив, що значний масив інформації присвячено
перспективам, структуризації та сталому розвитку квітково-декоративного
рослинництва в Україні (2002.3.2681; 2005.2.240; 2007.3.243; 2012.1.255;
2015.3.238; 2018.2.231), технологічним й економічним чинникам зростання
вітчизняного виробництва декоративних культур (2015.2.244; 2018.2.231), а
також промисловому квітництву (2011.3.242; 2011.4.234; 2012.1.253), питання
фізіології, селекції, розмноження, технології вирощування (2002.3.267;
2003.1.248; 2007.3.248; 2008.3.249; 2012.4.234; 2013.4.232), захисту квітководекоративних рослин від хвороб і шкідників (2003.1.249; 2001.3.267), зокрема від
квіткового трипса, попелиці і нематоди (2007.2.230; 2017.3.234; 2018.3).
Велику увагу приділено принципам і методам ландшафтного дизайну,
асортименту квітково-декоративних рослин для використання в зеленому
будівництві (2004.1.241; 2005.1.230; 2006.1.251; 2006.3.255; 2008.1.240;
2008.2.240; 2011.4.240; 2012.2.229; 2016.3.230), зокрема створенню альпінаріїв
(альпійських гірок) (2003.2.247), новим поглядам на міксбордери (2002.1.254),
класифікації топіарних форм, а також особливостям сучасного ландшафтного
дизайну (2010.1.244; 2017.2.234; 2019.1). Висвітлено питання щодо концепції
розвитку парків, ботанічних садів, заповідних територій, добору і створенню
нових форм декоративних рослин у Нікітському ботанічному саду (2009.2.243;
2013.2.239), дендропарку «Софіївка» (2003.2.249), національному заповіднику
«Софія київська» (2007.4.240), природному парку «Соколовські Бескиди» та ін.
(2003.4.259; 2009.2.244; 2009.3.240).
Наведено інформацію щодо наукового обґрунтування технологій
вирощування деревних насаджень в умовах України (2003.1.245), розмаїття
дендрофлори (2002.1.256; 2004.3.247), інтродукції та селекції квітководекоративних рослин (2002.3.261; 2002.3.268; 2003.4.260; 2005.3.251; 2008.4.247;
2010.2.247; 2012.4.236; 2015.2.240; 2018.2.231), збереження реліктових рослин
(2017.4.237), особливостям малопоширених деревних рослин (2002.2.249;
2005.1.235; 2010.1.243).
Приділено увагу листопадним деревам з декоративним листям, корою і
плодами (2000.3.252; 2005.1.236; 2011.1.230; 2013.4.235; 2014.1.227), а також
використанню в озелененні дуба звичайного (2013.4.234), липи (2007.2.229),
каштана (2007.3.247), декоративної верби (2015.1.222), гінкго дволопатевого в
алейних і солітерних насадженнях (2007.4.241), гледичії (2007.4.241), катальпи
(2008.4.248; 2005.1.234; 2013.3.225), екзотичного диво-дерева – павловнії – з
оксамитовим листям та ароматними квітами в блакитно-, рожево-, фіолетовопурпурних тонах (2014.4.229), халезії (конвалійне дерево або дерево
підсніжників з великими білосніжними квітами-дзвониками) (2011.3.239).
Висвітлено важливу роль у зеленому будівництві хвойних дерев, зокрема
1

перша цифра – рік, друга – номер випуску, третя – номер реферату у випуску.
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малопоширених (2007.3.249), модрини тонко лускатої (2004.1.239), модрини і
ялини з кольоровими шишками (2009.3.239; 2014.1.228), кипариса (2007.4.234).
Помітне місце в озелененні займають плодові дерева з красивими плодами і
листям (2006.1.250; 2010.3.238), серед яких: сакура (2017.1.237), декоративні
персики (2001.2.270; 2008.3.245), шовковиця декоративна (2008.3.250), а також
гібрид яблуні видубецька плакуча x Malus Baccata (L.) (2015.4.231).
Справжньою окрасою садів і парків є квітуча магнолія, яка користується
великою популярністю і широко використовується для озеленення міст у
кліматичних умовах України (2002.4.269; 2006.3.254; 2008.2.241; 2014.3.236;
2017.2.236; 2019.2), магнолія Кобус (2018.3) і Суланжа (2002.2.252).
Особливу нішу в зеленому будівництві і ландшафтному дизайні займають
декоративні кущі і чагарники (2000.3.254; 2013.2.241; 2015.1.220), зокрема
азалія (2015.3.241) і камелія (2013.3.233), барбарис (2007.3.250; 2006.4.235),
бругмансія (2012.2.230), жасмин (2006.3.253), калина (2011.4.239), кизильник
(2001.3.265; 2013.1.234), пухироплідник (2015.4.230), яловець козачий
(2009.4.242), шипшина декоративна (2007.3.244; 2008.2.239) та ін.
Найбільший масив рефератів присвячено трав’янистим квітководекоративним рослинам, які широко використовують у квітництві в умовах
України (2007.2.226; 2005.4.238; 2004.2.245; 2007.2.231; 2010.2.253; 2011.2.222;
2011.3.240; 2015.1.233; 2006.2.251; 2016.2.238; 2009.3.237), зокрема 22 види
родини ранникові (2007.3.248; 2005.4.236), орхідні (2000.3.248; 2010.2.248;
2019.1) та ін. Особливої уваги заслуговують квіткові рослини родини аізонових
(2001.1.253), серед яких рід літопс («живі камінці»). Великою популярністю у
квітникарів і ландшафтних дизайнерів користуються айстри (2019.1; 2017.2.235;
2014.4.230; 2016.4.239; 2019.2; 2014.2.235). Наведено характеристики нових
сортів айстр (2011.1.252), зокрема селекції Інституту садівництва НААН
(2007.1.247; 2009.4.240; 2013.4.233). Особливо широкого розповсюдження
набула винятково декоративна серія дрібноквіткових айстр японської селекції
відомої у нас як Голубая і Розовая луна. Не обійдені увагою і такі вишукані
квітково-декоративні рослини як астильба (2011.2.226; 2008.4.251), альстромерія
(2017.4.240; 2011.1.229), анемона (квітка вітру) (2001.2.269; 2008.2.238;
2013.3.221). Про вейгелу можна знайти інформацію за шифром 2006.1.248;
2004.3.243. Наведено характеристики, методи селекції, сортимент, елементи
технології догляду, нові сорти таких декоративно-квіткових рослин як: віола
(2008.2.239; 2003.2.244), водяні рослини (німфеї) (2014.1.233; 2004.1.242;
2001.4.263), бузок (2004.3.246; 2006.2.254; 2013.2.238; 2019.2), гвоздика
(2010.3.243; 2012.4.235; 2006.1.247; 2013.4.237), гербера (2008.1.233; 2012.2.236;
2013.2.236; 2005.1.231), гіацинт (2015.2.243; 2005.3.230), гладіолус (2005.3.229;
2006.3.250; 2012.2.232; 2014.3.235), гортензія (2018.4; 2014.2.222; 2012.4.237;
2010.1.246), жоржина (2011.2.221; 2005.4.235), злакові декоративні трави
(2003.1.244; 2017.2.233; 2008.4.252; 2016.2.236), ірис (2001.4.264; 2010.2.250;
2013.3.219; 2007.4.238; 2014.1.230; 2011.1.235; 2009.4.238; 2006.4.233;
2002.2.251), калла (2015.3.239; 2011.3.236), канна (2015.2.240; 2009.4.241),
капуста декоративна (2004.1.238), клематис (2001.4.265; 2009.2.241; 2015.4.232),
клеома (2010.1.247; 2014.1.229), лілія (2004.4.239; 2004.2.247; 2017.4.238),
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нарцис (2017.3.235; 2003.2.245; 2000.3.251), петунія (2016.2.237; 2007.2.228),
півонія (2002.3.262; 2018.2.234; 2012.3.237), рододендрон (2011.1.231; 2018.4;
2002.3.264), ротики (антирінум) (2011.1.233; 2014.2.223; 2014.3.238), сальвія
(2017.1.240; 2018.1.234) та інші.
Висвітлено питання щодо використання в озелененні та декоративному
квітництві троянди – королеви квітів. Наведено рекомендації щодо створення
ландшафтних композицій з різних сортів троянд, особливості агротехніки їх
вирощування на клумбах, в бордюрах, альпінаріях, контейнерах (2005.2.236;
2010.4.244; 2004.2.243; 2008.1.235; 2001.3.266; 2002.4.266; 2006.2.252;
2008.3.247; 2017.3.237; 2010.3.242; 2012.3.239; 2013.3.224; 2018.3; 2016.3.233;
2016.3.231), зокрема промислового вирощування (2011.3.242; 2012.1.255).
Наведено характеристики окремих видів троянд: ґрунтопокривні (2015.4.233),
ароматні (2014.1.231), троянди-патіо (2011.1.232; 2011.2.224; 2013.4.231),
мускусні (2017.4.239), чайно-гібридні (2017.1.239; 2017.3.236; 2018.4), Romantica
(2016.3.234), паркові (2005.2.235), ландшафтні (2012.1.250), виткі (2018.4;
2012.2.233; 2010.2.251; 2003.1.246), флорибунда (2011.1.234), американські і
канадські морозостійкі (2016.3.232; 2010.4.241; 2012.1.249), старовинні
(2007.1.246; 2013.1.238). Відображено питання щодо селекції та інтродукції
троянд (2007.4.237; 2002.4.265; 2010.3.241; 2014.1.232), захист троянд від
шкідників і хвороб (2018.1.233; 2012.1.251; 2009.2.242; 2009.2.246; 2009.1.241;
2008.4.249; 2013.3.222; 2003.2.246).
Приділено увагу в РЖ й таким популярним квітково-декоративним
рослинам як: тюльпан (2002.1.257; 2006.4.232; 2009.3.235; 20010.2.252;
2016.1.235), флокс (2016.4.235; 2011.2.220; 2018.3; 2010.4.242), хоста (2011.4.236;
2016.2.239; 2015.1.221).
Великий масив рефератів містить інформацію про хризантему, яку
називають королевою Сходу, що полонила Захід (2008.1.238; 2009.3.236;
2009.1.242; 2016.1.236), її види (2005.2.234; 2010.3.239; 2012.3.238), селекцію,
сортове різноманіття й інтродукцію (2007.4.235; 2010.4.230; 2018.1.235;
2003.4.256), особливості вирощування і догляд (2005.4.237; 2011.4.235), захист
від хвороб і шкідників (2008.3.248; 2006.1.249; 2005.2.237; 2002.4.268).
Наведено характеристики низки менш поширених квітково-декоративних
рослин, які поодиноко зустрічаються в РЖ, а саме: агератум (2010.3.244),
арктотис (2008.4.250), арункус (2018.4), ацидонтера (2004.4.233), бальзамін
садовий (2018.3), бегонія (2012.4.237). вербена (2018.1.231), гейхера
(2017.3.238), гібіскус садовий (2018.2.235), горошок запашний (2005.4.240).
гуннера (2011.1.236), дельфініум (2018.1.232), дицентра (2011.4.238), крокосмія
(2016.4.237), фрезія (2009.4.237), цибуля декоративна (2004.3.247), цикламен
(2004.2.244), шафран (2000.3.249) та ін. Необхідним елементом в озелененні є
газонні трави, як фон для квітково-декоративних рослин (2008.4.253; 2004.2.242;
2006.4.237; 2009.1.244; 2010.2.254; 2013.2.242; 2016.2.240).
Результати аналізу інформаційного наповнення розділу «Декоративні
культури. Квітництво» РЖ «АПК України» свідчить про цілком задовільне,
проте дещо нерівнозначне відображення головних напрямів розвитку квітництва
в Україні, зокрема промислового. Чисельний аналіз матеріалів досліджуваної
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рубрики показав, що максимальна кількість рефератів припадає на розділ
квітково-декоративні трав’янисті рослини – 345 реф. (близько 70%), зокрема на
троянди – 64 (18,5%) і хризантему – 20 (6%), що підтверджує тенденцію їх
вирощування у вітчизняних господарствах. Ці квіти легко розмножуються у
промислових масштабах, стійкі проти хвороб і шкідників, екологічно гнучкі. На
листяні, хвойні дерева і гарноквітучі чагарники припадає близько 30% від
загальної кількості квітково-декоративних рослин.
Результати дослідження рефератів розділу РЖ «Декоративні культури.
Квітництво» дають змогу дійти висновку, що для більшої повноти інформування
та висвітлення новітніх тенденцій розвитку цієї галузі рослинництва необхідно
здійснювати моніторинг нових надходжень літератури на предмет виявлення
«модних» трендів, перспективних сортів, методів інтродукції екзотичних
рослин, біотехнології розмноження і оздоровлення рослин in vitro, ефективним
засобам боротьби з хворобами і шкідниками декоративних рослин. Для
всебічного висвітлення досліджуваної тематики РЖ «АПК України» вкрай
необхідне надходження нових видань з установ мережі НААН, а також слушні
пропозиції і зауваження консультантів журналу та користувачів реферативної
інформації.
Джерела та література
1. Агропромисловий комплекс України: реферативний журнал / НААН, ННСГБ НААН;
редкол. Гадзало Я.М. (гол. ред.) [та ін.]. Київ, 1999–2019.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ МІСЦЕВОСТІ ДЕМІЇВКИ З
ПЕРЕДМІСТЯ В НЕВІД’ЄМНУ ЧАСТИНУ м. КИЄВА
Романчук М.С.
Національна бібліотека України імені В. Вернадського (м. Київ)
Висвітлено процес розвитку і трансформації історичної місцевості Деміївка
та її взаємодії зі столицею України на основі планів м. Києва, які зберігаються у
Секторі картографічних видань Національної бібліотеки України імені
В. Вернадського (СКВ НБУВ) з метою популяризації історії міста і рідкісного
цінного картографічного фонду бібліотеки.
Наведено основні рушійні чинники, які спонукали патріархальне передмістя
Деміївку до стрімкого індустріального розквіту. Значну увагу приділено шляху
сполучення Києва з Деміївкою – Васильківському шляху, знаменитому
«деміївському трамваю», а також проблемі екологічного стану гідрологічних
об’єктів цієї місцевості, зокрема р. Либідь.
Постійний інтерес з боку читачів НБУВ, дослідників різнобічних напрямків
історичної та географічної науки до картографічних творів, присвячених Києву
та його передмістям, потребує всебічного розкриття унікального та
різноманітного фонду СКВ НБУВ.
Слід зазначити, що старі карти і плани міст, зокрема Києва, дуже образно і
наочно відображають рівень матеріальної і духовної культури минулих поколінь
містян і є цінним матеріалом для вивчення історії міста з передмістями та
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урбаністичних процесів, що відбувалися впродовж низки століть. У свою чергу
можна прослідкувати як впливає урбаністика на зміну життєвого простору киян,
ландшафт та екологію міста.
У депозитарному фонді СКВ НБУВ зберігається значна кількість
раритетних, дуже цінних видань. Особливу цінність мають плани, що
відображають територію Києва та передмість від середини XVI ст. до наших
днів. Стародруковані та рукописні карти Києва є базовими першоджерелами, які
містять унікальну інформацію про особливості розвитку міста, історичні події та
стан довкілля, динаміку природних і соціальних процесів.
Оскільки Київ є столицею України і її серцем – інтерес істориків, географів,
краєзнавців до історії його розвитку і розквіту не спадає, а з роками ще більше
зростає. Історичний розвиток м. Києва – це приєднання низки околиць та
передмість до його центрального ядра. Початок минулого століття Київ зустрів
активно «поглинаючи» свої передмістя, зокрема Деміївку.
З давніх-давен передмістя Києва живили місто робочою силою, продуктами
й одягом. Вони розвивалися і росли, а місто «захоплювало» все нові і нові
території, вплітаючи їх назви в свою топоніміку. Якщо проаналізувати історичні
назви районів Києва на його планах, то можна зазначити, що вони носили ті самі
назви, як і села, які існували колись на цій території. Деміївка цьому яскравий
приклад. Вона розвивалася завдяки безпосередній близькості до великого міста
Києва і набула найбільшого промислового розквіту після прокладення поблизу
неї залізниці, відкриття станції Київ-II (тепер Київ-Московський), а також
спорудження цукрорафінадного заводу. Деміївка трансформувалась у часі,
пройшовши шлях від села, індустріального передмістя до невід’ємної частини
столиці. Назви вулиць та площ Деміївки постійно змінювались відповіднос до
політичних настроїв певних історичних етапів (Сталінка – Деміївка; проспект 40річчя Жовтня – Голосіївський; проспект Червонозоряний – Лобановського та ін.).
Процес зростання міст завжди породжує проблеми. Сьогодні вже не існує
багатьох київських споруд, що мали історичну і культурну цінність, які протягом
століть прикрашали наше місто, робили його духовною столицею держави.
Активна людська діяльність негативно, часто згубно впливає на елементи
природи міста, на його санітарний та екологічний стан, що явно неприпустимо,
а іноді – злочинно. Для нормального психологічного стану людина потребує
природи, зелені, чистих водойм, тобто комфортний міський простір неможливий
без збереження балансу між зеленими зонами та щільністю забудови.
Особливою темою для киян має бути повернення вулицям Києва старих назв
та продумане присвоєння нових, а також нагальні екологічні проблеми, які
потребують якнайшвидшого вирішення. Нам необхідно зберегти для себе і
прийдешніх поколінь усі пам’ятки культури і шанобливо ставитися до
природних об’єктів міста. Кожен киянин має по-справжньому любити і
шанувати своє рідне місто та вивчати його історію.
Слід зазначити, що час невблаганно «розмиває» минуле – забуваються
факти, події, втрачається побут, змінюються звичаї, ландшафти Києва,
«стираються» з карти міста багато цінних в історичному й архітектурному плані
споруд, пам’яток культури, створених руками наших предків. Проте унікальні
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картографічні матеріали Сектору картографічних видань НБУВ дають змогу
простежити історію розвитку території Києва з передмістями, стан довкілля,
динаміку природних і соціальних процесів, які відбувалися вподовж століть.

БІБЛІОМЕТРІЯ – НОВИЙ НАПРЯМ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
Свириденко Г.В., Приходько Т.М.
Харківська державна зооветеринарна академія
(смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області)
В сучасних умовах відбувається істотне переосмислення традиційних
уявлень про роль і місце бібліотеки, характер і функції інформаційнобібліотечної діяльності у закладах вищої освіти.
Швидке зростання кількості й різноманітності інформації, науково-технічні
досягнення дозволяють перейти від традиційних бібліотечних форм
інформаційного обслуговування до нових форм, в яких зростає частка аналітикосинтетичної переробки інформації, що заснована на все більшому використанні
бібліо- і наукометричних методів.
Бібліотечні
та
інформаційні
фахівці,
завдяки
використанню
бібліометричних методів в дослідженні баз даних (БД) і аналітичній роботі,
мають велику можливість створити нові ніші і спеціальності для застосування
своїх послуг.
Функції бібліотеки як постачальника «сирих» (необроблених) даних або
носіїв даних доповнюються в ході проведення бібліометаналізу –
висококваліфікованою обробкою інформації. Інформаційне обслуговування на
такому рівні є, по суті, процес додавання вартості.
На даний час виникають нові завдання – аналіз і оцінка публікацій, які тісно
пов’язані з традиційною роботою і знаннями бібліотекарів.
Прогрес в області інформаційно-комунікаційних технологій, значною
мірою полегшує наукометричні (бібліометричні дослідження), що забезпечує
абсолютно нові можливості для доступу, обміну і обробки наукової інформації .
Подальший розвиток моделей і методів бібліометрії, пов’язаний з формуванням
нових областей дослідження (вебометрія), створенням нових показників (індекс
Хірша, або h-індекс) і розробкою засобів візуалізації даних (SciVal, Scopus).
До недавнього часу єдиним джерелом для бібліометаналізу була БД Web of
Science (WoS), але сьогодні в якості інструментів для збору і надання
бібліометричних даних можуть бути використані БД Scopus і система Google
Scholar.
Активне застосування бібліометрії і наукометрії у науковій політиці і в
управлінні фінансуванням науки; розвиток національних програм розвитку
науки і національних систем оцінки наукових досліджень, що грунтуються на
бібліометричних показниках [1].
У багатьох країнах, наприклад, в Австралії, Великобританії, Данії,
Нідерландах, Норвегії, Швеції, бібліометричні індикатори використовуються
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національними радами в оцінках вищої освіти, при розподілі фінансових
асигнувань (у тому числі стимулюючих виплат, заохочень, преміювань), при
подачі заявок на грант і заміщення вакантних посад взакладах вищої освіти. Крім
цього, ряд університетів Європи застосовує систему внутрішньої оцінки, яка
заснована на використанні бібліометричних показників.
• Використання бібліометричних індикаторів при складанні міжнародних і
національних рейтингів вузів.
Зарубіжні бібліотекарі традиційно використовують термін «бібліометрія».
Однак більшу частину досліджень правильно було б називати наукометричними.
Протягом декількох сотень років основною функцією бібліотек був збір і
надання інформації, що необхідна користувачеві. З розвитком Інтернету та
засобів відкритого доступу важливість цих функцій зменшується, отже,
бібліотеки повинні орієнтуватися на допомогу в організації та поширенні
інформації (наприклад, створення репозитаріїв та робота з публікаціями
відкритого доступу).
Визначають шість основних напрямків бібліометричної діяльності, що
здійснюється в університетських бібліотеках Європи.
1. Інформаційна підтримка користувачів.
Як правило, на сайтах розміщені короткі відомості з бібліометрії:
• рейтинги університетів (найменування, опис, принципи побудови);
• інформаційні матеріали (презентації, буклети);
• рекомендована література;
• інформація про майбутні конференції.
2. Проведення бібліометричних досліджень, аналіз і оцінка наукових
результатів.
Бібліотеки пропонують користувачам проведення пошуку, аналіз
бібліометричних показників і їх інтерпретацію; аналіз цитування;
картографування дослідницької області; вивчення співавторства, наукового
співробітництва та ін.[2].
3. Консультаційна служба.
Прагне допомогти користувачам самостійно знайти, визначити і
інтерпретувати різні бібліометричні індикатори для журналів, статей, авторів і
установ. Крім цього, можна отримати поради з написання та оптимізації стратегії
опублікування
статей
(збільшення
видимості
статей),
запросити
ідентифікаційний номер (ResearcherID) і ін..[3]
4. Бібліометрія для бібліотекарів.
Бібліометричні дані активно використовуються не тільки дослідниками і
керівниками підрозділів ЗВО, але і бібліотечними працівниками для вирішення
різних професійних завдань.
5. Навчання і підготовка користувачів.
Бібліотеки організовують різні семінари, тренінги або практикуми з
бібліометрії і (або) розміщують інформацію про них (також на сайті може бути
запропоновано зареєструватися для участі в них).
6. Участь в проектах.
Бібліотеки залучаються до участі в національних і міжнародних проектах в
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різних областях застосування бібліометрія (дослідження, публікації, експертиза,
лекції, викладання тощо).
Бібліометричні відділи і бібліометричні аналітики
У бібліотеках університетів Європи створюються спеціальні відділи і
з’являються відповідні посади. Наприклад, в університеті Відня в 2006 р. була
сформована робоча група «Наукометрія», а в 2008 р. створено бібліометрична
відділ (Bibliometrics Department) в складі бібліотеки і служби архіву. У функції
співробітників відділу входять проведення регулярних бібліометрична
досліджень і надання бібліометрична послуг; збір, структурування, координація
та інтерпретація бібліометричних даних; організація консультацій для ректорату,
відділів та штату університету; розробка та підтримка спеціалізованого вебсайту [4].
Бібліотека університету Гетеборга (Швеція) оголосила вакансію на посаду
бібліомет- аналітика. В його обов’язки входить підтримка використання
традиційних БД індексів цитування; безперервне навчання та інформування про
бібліометрична методах; власний внесок в бібліометричні проекти, як на
місцевому, так і на міжнародному рівні. Претендент повинен мати досвід
бібліометрична досліджень, володіти глибокими знаннями про методи наукових
досліджень і володіти.Аналогічні приклади мають місце в Англії, Німеччині,
Нідерландах та інших країнах [5].
В останні десятиліття бібліотеки проходять складний процес
перевизначення своєї ролі і своїх завдань. Необхідно шукати альтернативні
способи використання наявних компетенцій і в той же самий час розвивати нові.
Фундаментальні зміни пов’язані з тим, що бібліотеки від традиційних функцій
обслуговування та інформаційного забезпечення вчених переходять до функцій
контролю і оцінки, здійснюють статистику їх продуктивності і впливу через
дослідження публікацій та вивчення цитування. У зв’язку з цим бібліотеки
активно залучаються в усі фази наукового виробництва, від надання інформації
до її оцінки та використання при прийнятті рішень.
Співробітники бібліотеки університету Відня вважають, що бібліометрія
надає великі можливості бібліотекарям в розширенні сфери їх діяльності. Вона
ідеально підходить для розробки і надання інноваційних послуг для
академічного та адміністративного штату університету. Бібліометричні
дослідження, що виконуються бібліотекою, стали обов’язковою вимогою в
стандарті підготовки до будь-якої оцінки досліджень, здійснюваних в
університеті Wageningen (Нідерланди) [6].
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РОЗВИТОК СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Шувалова С.І.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
«Як тільки людина винайшла писемність, у неї відразу виникла потреба в
складуванні написаного, і історія бібліотек – це історія цивілізації»
(Чистяков О.О., журналіст).
Бібліотеки – це найдавніші культурні інститути людства, які на протязі
свого становлення та розвитку безліч разів трансформувалися, але ніколи не
припиняли свого існування. Вони зберігають і передають вічні духовні цінності
від одного покоління до іншого. Пройшовши величезний і досить складний
шлях, бібліотеки у постійному пошуку нових напрямів свого розвитку.
Спочатку бібліотеки були складами. Це підтверджує знайдена археологами
на території Іраку найдревніша (5000 р.) бібліотека, яка представляла собою
склад із 30 000 глиняних табличок. Стародавні єгиптяни вже писали на папірусі.
Перші приватні книгозбірні з’явилися в Стародавній Греції. Але бібліотеки у той
час призначені були для царів і жерців, представників еліти. Проте пізніше
римляни винайшли публічну бібліотеку, яка вже була серйозною установою і
красивою будівлею.
Першу книгу було надруковано у Китаї у 868 р., а у 1440-х рр. у Німеччині
Іоганн Гутенберг створив перший прес для друку книг. І саме завдяки цьому
винаходу з 1500 року в Європі книги почали друкуватися тисячними тиражами.
За висновками фахівців протягом двох тисячоліть людство створило понад 30
млн книг.
Гігантські обсяги накопиченої інформації і постійне їх зростання призвело
до необхідності пошуку нових підходів та рішень проблем створення сховищ
інформаційних ресурсів, їх організації, засобів і способів доступу до них
користувачів.
Інформація – це один із найважливіших видів ресурсів сучасного
суспільства, поряд з матеріальним та енергетичним, який представлений у
вигляді документів у бібліотеках, архівах, музеях тощо.
На початку 1960-х р. виникає термін «інформаційне суспільство», який
визначає одну із найважливіших характеристик об’єднаного інформаційною
мережею суспільства. Виникнення та розвиток інтернету сприяє зникненню
національних бар’єрів і кордонів у доступі до інформації. У 1980–1990-х рр.
глобальна інформатизація суспільства стали причиною зміни традиційних
інформаційних технологій та ресурсів, інтернет та інша цифрова інформація
стали невід’ємною частиною людства. Це привело до початку процесу створення
електронних бібліотек.
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Активний розвиток електронних цифрових технологій багато в чому змінив
напрям діяльності бібліотек і погляд на бібліотеку в сучасному світі.
Сучасні бібліотеки – це не тільки сховища паперових документів, а й
власники змішаних традиційних і нових електронних ресурсів. Проте, на відміну
від традиційних фондів, які створюються повільніше, електронні ресурси
створюються набагато швидше.
Користуючись електронною бібліотекою, можна знайти інформацію не
тільки фонду даного сховища, але і отримати будь-яку інформацію із будь-якої
бібліотеки світу. Електронні бібліотеки надають можливість роботи з сучасними
електронними ресурсами в режимі вільного доступу.
Електронна бібліотека – це бібліотека, в якій усі матеріали зберігаються в
цифровому форматі та доступні для роботи на комп’ютері. Вона включає в себе
не тільки текстові матеріали в електронному вигляді, але й переведені в
електронну форму зображення скульптур, картин, моделей та будь-яких інших
експонатів, які раніше виставлялися лише в музеях. Нові технології дозволяють
перевести в електронну форму будь-який предмет.
Електронна бібліотека – це інформаційна система, яка накопичує, зберігає
та ефективно використовує різні електронні документи.
Створення електронних бібліотек сприяє більш ефективному використанню
інформації, яка позитивно впливає на розвиток науки, техніки, культури.
Створення цифрових бібліотек є на сьогодні одним із головних напрямів
розвитку світової інформаційної сфери. Цифрові бібліотеки є об’єктом пильної
уваги ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Всесвітнього саміту з інформаційного
суспільства та інших авторитетних міжнародних організацій.
Одна із перших цифрових бібліотек була заснована в 1993 р. Британською
бібліотекою, яка створила не тільки повний каталог свого сховища, але й
оцифрувала 80% повнотекстових видань. У подальшому Британська бібліотека
стала основою для єдиної національної бібліотеки Великобританії.
На початку VII ст. на території Великобританії виникають перші
монастирські бібліотеки, які мали невеликі фонди і містили близько 300-500
рукописів, які надходили із скрипторіїв (майстерні письма). Рукописи
переписувалися в кількох екземплярах і потім залишалися в бібліотеці. Інший
шлях поповнення фонду був від привезених із Риму книг англійськими та
ірландськими монахами. На той час найбільшою була бібліотека
Кентерберійського абатства, яка зберігала зібрання текстів на грецькій та
латинській мовах. В тому же VII ст. виникає давньоанглійська мова, на яку
монахи перекладали відомі церковні тексти.
Протягом ХІІ - XIV ст. фонди монастирських бібліотек поступово зростають
і вже нараховують близько 1500, а іноді й більше томів. Поряд з богословською
літературою знаходилися наукові праці, хроніки, коментарі, повчання, повісті,
романи, поеми, пісні тощо. Хоча латинська мова й переважала, але до неї
додалися й праці на багатьох мовах інших країн.
Фонди деяких монастирських бібліотек були розділені на частини : книги,
які були доступні всім читачам, і книги, які мали особливу цінність, – для
обраних.
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Розвиток бібліотек сприяв появі каталогів, які були як довідковий посібник,
за допомогою якого можна швидше знайти потрібну книгу.
При приходах вагомих церков створюються кафедральні школи для
підготовки духовенства. Згодом при них виникають бібліотеки, які краще
фінансуються, а їх фонди значно більші, ніж у бібліотеках монастирів.
Найбільшими та видатними з них були бібліотеки в Йорку, Кентерберрі та
Даремі. Поряд з ними виникають бібліотеки спеціальних шкіл, коледжів та
університетів, а також з’являються приватні бібліотеки.
У ХІІІ ст. на території Англії виникають перші університети –
Оксфордський та Кембриджський, кожен з яких мав свої скрипторії.
Оксфорд володів однією із найбільших і багатших університетських
бібліотек – Бодліанською, яка була заснована єпископом Томасом де Кобемом.
Фонд цієї бібліотеки складався із праць по теології, історії, медицини та інших
наук.
Одним із важливих джерел поповнення фонду були дари власників багатих
приватних бібліотек. Наприклад, відомий бібліофіл, державний діяч Річард де
Бері віддав своє зібрання, яке містило 1500 томів. У 1440 р. герцог Хамфрі
Глостерський подарував університету близько 300 стародавніх сувоїв та
манускриптів, більшість з яких в подальшому була знищена в період Реформації,
тому що вони містили церковні тексти.
Кембриджський університет був заснований в 1209 р. Університет
складався з гуманітарного, юридичного, богословського та медичного
факультетів. Бібліотека виникає значно пізніше і її фонд був невеликим. В
бібліотеці університету книги розділили на дві частини, одні можна було
видавати студентам, а інші ні, тому, останні були прикріплені до пюпітрів з
надписом «Прикований».
У 1415 р. Вільям Лорінг передав бібліотеці свою колекцію юридичних книг,
яка стала основою університетської бібліотеки.
Наприкінці ХІІІ ст. в Шотландії виникають університети Роберта Гордона
та у 1451 р. університет Глазго. Бібліотеки цих університетів складалися лише з
сотні томів, і то, які були принесені в дар колекціонерами.
Під впливом розвитку наук, ремесл та торгівлі зростала потреба в читанні.
Хоча церква забороняла мирянам мати особисті книги, все більше виникали у
суспільстві приватні бібліотеки. Особливу групу приватних бібліотек складали
королівські бібліотеки.
Церква поступово втрачає монополію на керівництво духовним життям
суспільства. Протягом 1536–1539 рр. було закрито 800 монастирів, а їх землі
були виставлені на продаж. Більшість бібліотек, які були при монастирі було
зруйновано. Але збереглися фонди кількох окремих бібліотек старих соборів,
Оксфордського та Кембриджського університетів.
Великою подією в історії книговидавництва Англії стала поява типографій
при головних університетах країни – в Кембриджі в 1583 р. та в Оксфорді в 1585
р., які друкували переважно наукову літературу для навчання професорів та
студентів.
Але правління нового короля Едуарда VI, його так звана «чистка»
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університетських бібліотек, спричинила значні втрати книжкових зібран.
Бібліотека Оксфордського університету на 50 років припинила своє існування. І
лише в 1602 р. вчений та дипломат Томас Бодлі допоміг бібліотеці знайти нове
приміщення і подарував їй близько 2,5 тис. екземплярів із власного зібрання
книг. Протягом багатьох років він дбав про відновлення та розширення
Оксфордської бібліотеки.
Англійська революція XVII ст. стала однією з найвизначніших подій в
історії людства. Вона справила значний вплив не лише на розвиток
Великобританії, а й на процес становлення цивілізації у Європі. Нові політичні
та філософські ідеї створили необхідні умови для розвитку культури, зокрема
бібліотек, які, проте, не були стрімкими.
У 1662 р. бібліотеки Оксфордського і Кембриджського університетів
отримали право на обов’язковий примірник, а в кінці XVIII ст. фонди цих
бібліотек були відображені в друкованих каталогах.
У 1684 р. у Лондоні священнослужителем Теннісоном була відкрита перша
бібліотека для громадського користування. На початку XVIII ст. книготорговці
стали відкривати невеликі платні бібліотеки. Однак більша частина видавничої
продукції потрапляла в приватні бібліотеки. В Лондоні і в провінціях
відкривалися підписні бібліотеки, які видавали книги навинос.
З’явилися так звані книжкові та дискусійні клуби, завдяки яким у любителів
читання була можливість обговорювати книги письменників, їх переваги та
недоліки. У великій кількості англійських міст були свої літературні спілки.
Подібні заклади були покликані «сприяти формуванню суспільної думки про
літературні новинки».
У 1849 р. був створений Комітет публічних бібліотек, а у 1850 р. був
прийнятий закон про публічні бібліотеки, згідно з яким муніципалітетам міст з
населенням 10 тисяч людей дозволялося витрачати невелику частину податків на
створення і утримання бібліотеки або музею.
У 1913–1914 рр. у фондах публічних бібліотек Великобританії
нараховувалося до 11,4 млн томів. Бібліотеки збирали загалом краєзнавчу
літературу, за невеликим виключенням, мали музичну та нотну літературу. Ряд
бібліотек придбав і навіть видавав книги для сліпих. У столиці були
розповсюджені невеликі читальні із однієї кімнати із стійками для читання.
Поступово в бібліотечну справу проникають методи та прийоми роботи
інших країн світу. У 1877 р. у Лондоні відбувається 1-а Міжнародна
конференція, яка була присвячена бібліотечній справі. Присутніми були
представники дев’яти країн.
Через 20 років знову у Лондоні відбулася 2-а Міжнародна конференція, яка
прийняла представників вже 14 країн. На цій конференції були важливими і
цікавими ідеї та методи щодо роботи публічних бібліотек.
У 1919 р. вийшов новий закон «Про публічні бібліотеки», але ні цей закон,
ні прийняті раніше не були обов’язковими та не передбачали ні керівництва
бібліотеками з боку держави, ні їх централізованого фінансування.
У 1965 р. новий бібліотечний закон вже вказував, що керівництвом
публічними бібліотеками буде займатися Міністерство освіти з правом
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контролювання діяльності місцевих органів самоврядування у сфері бібліотечної
справи.
Однією із найважливіших подій для Великобританії стає виникнення
національних бібліотек.
У країні було кілька національних бібліотек: найстаріша Бібліотека
Британського музею (1753 р.), Національна довідкова бібліотека по природнім
наукам та винахідництву (1885 р.), Національна центральна бібліотека (1916 р.),
Національна бібліотека Уельсу в Аберіствіті (1907р.), Національна
бібліотека Шотландії в Единбурзі (1925 р.), Національна бібліотека в
Вестмінстері з відділенням для сліпих в Манчестері (1882 р.).
В 1972 р. був прийнятий Закон про національну бібліотеку, і з 1973 р. почала
функціонувати Британська бібліотека, яка стала однією з найбільших в країні,
фонд становить близько 150 млн одиниць зберігання, серед яких налічується 14
млн книг, 12500 інкунабул (книг створених у Європі приблизно з 1300 до 1 січня
1501 рр. в, їх тираж не перевищував 100300 книг), сотні тисяч газет і журналів,
мільйони патентів, а також 3 мільйони звукозаписів.
На сьогодні окрім того, що Британська бібліотека є національною
бібліотекою Великобританії, це також один із найбільших музеїв, в колекціях
якого знаходяться багато предметів матеріальної культури та витворів мистецтва
зі всіх куточків землі.
У зв’язку з виникненням та розвитком інтернету роль сучасної бібліотеки
значно розширюється. Сьогодні накопичення інформації відбувається швидкими
темпами, для обробки якої бібліотечна мережа Великобританії активно
впроваджує та використовує сучасні новітні технології. Почався процес
створення цифрових бібліотек.
Однією із найактуальніших завдань сучасного етапу британських бібліотек
є оцифровування бібліотечних фондів, одночасно вирішуючи такі важливі
питання, як зберігання цифрової інформації та забезпечення зручного доступу до
неї.
На даному етапі розвитку бібліотечної справи бібліотекарі поєднують старі
й нові форми та методи роботи залучення читачів до бібліотеки. Розроблено
багато проектів (наприклад, національна програма «Книжковий старт»,
«Національний конкурс літнього читання», «Книжкові тижні», «Книжкиговоруни», «Книжкові активісти», та ін.) спільно з різними агентствами, які
здійснюють величезну підтримку у сфері популяризації книги та бібліотек.
Бібліотека займається розширенням своїх послуг у сфері дозвілля та
навчання, займається збиранням та зберіганням великих масивів цифрових
документів та матеріалів.
У епоху цифрового розвитку бібліотеки відіграють важливу роль,
виступаючи своєрідним провідником в інформаційному забезпеченні науки,
освіти, економіки, політики, культури та інших сфер життя суспільства.
Але основним завданням бібліотек Великобританії є зберігання
національної спадщини для наступних поколінь.
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