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ТВОРЕННЯ НАУКОВОГО АГРАРНОГО ДИСКУРСУ НАПРИКІНЦІ 20-Х
– У 30-І РР. ХХ СТ. В УСРР/УРСР
Статтю присвячено розгляду процесу накопичення знань про становлення
й подальший розвиток науково-організаційних і теоретико-методологічних
засад аграрної науки й дослідної справи в означеному сегменті історичного
шляху України. На основі застосування предметно-хронологічного та
порівняльно-історичного методів висвітлено історіографічні напрацювання
дослідників, що формують певні блоки стосовно хронології, тематики,
методології. Встановлено, що історіографічні праці радянської доби
характеризуються різноплановістю тематичного наповнення видань та
методологічних підходів, висвітлюють аспекти розвитку галузевої науки,
сприяють критичному переосмисленню історичного процесу, зокрема кінця 20–
30-х рр. ХХ ст. Сучасні дослідники на основі результатів опрацювання архівних
матеріалів актуалізують вирішення загальних проблем становлення та
подальшого розвитку вітчизняного дослідництва, створення нових напрямів і
вчень з урахуванням історичного досвіду провідних наукових шкіл і
персоніфікації історії аграрної науки України. З’ясовано основоположну роль
напрацювань В.В. Вінера, С.О. Захарова, С.П. Кулжинського М.К. Недокучаєва
О.К. Філіповського, О.А. Янати та ін. у формуванні теоретикометодологічного
підґрунтя
еволюції
вітчизняного
галузевого
експериментаторства в досліджуваний період.

Ключові слова: аграрна наука, дослідна справа, інституалізація,
історіографічні праці, історія розвитку, науково-організаційні засади,
методологія.
CREATION OF A SCIENTIFIC AGRARIAN DISCOURSE AT THE END OF
THE 20S - IN THE 30S. XX century in the Ukrainian SSR
The article is devoted to the consideration of the process of accumulating
knowledge about the formation and further development of the scientificorganizational and theoretical-methodological foundations of agrarian science and
research in this segment of the historical path of Ukraine. Based on the use of
subject-chronological and comparative-historical methods, the historiographic
developments of researchers are highlighted, which form certain blocks in relation to
chronology, topics, methodology. It has been established that historiographic works
of the Soviet era are characterized by a variety of thematic content of publications
and methodological approaches, highlight aspects of the development of branch
science, contribute to a critical rethinking of the historical process, in particular the
late 1920s and 1930s. XX century. Modern researchers, based on the results of
processing archival materials, actualize solutions to common problems of the
formation and further development of domestic research, the creation of new
directions and teachings, taking into account the historical experience of leading
scientific schools and personification of the history of agricultural science in
Ukraine. The fundamental role of V.V. Wienera, S.A. Zakharova, S.P. Kulzhinsky
M.K. Nedokuchaeva, A.K. Filippovsky, A.A. Yanati et al. in the formation of a
theoretical and methodological basis for the evolution of domestic industry
experimentation in the period under study.
Key words: agricultural science, research, institutionalization, historiographic
work, history of development, scientific and organizational foundations,
methodology.
СОЗДАНИЕ НАУЧНОГО АГРАРНОГО ДИСКУРСА В КОНЦЕ 20-Х – В
30-Е ГГ. ХХ В. В УССР
Статья посвящена рассмотрению процесса накопления знаний о
становлении и дальнейшем развитии научно-организационных и теоретикометодологических основ аграрной науки и исследовательского дела в
рассматриваемом сегменте исторического пути Украины. На основе
применения предметно-хронологического и сравнительно-исторического
методов освещены историографические наработки исследователей, которые
формируют определенные блоки относительно хронологии, тематики,
методологии. Установлено, что историографические труды советских времен
характеризуются разноплановостью тематического наполнения изданий и
методологических подходов, освещают аспекты развития отраслевой науки,
способствуют критическому переосмыслению исторического процесса, в
частности конца 20-30-х гг. ХХ в. Современные исследователи на основе

результатов обработки архивных материалов актуализируют решения общих
проблем
становления
и
дальнейшего
развития
отечественного
исследовательства, создание новых направлений и учений с учетом
исторического опыта ведущих научных школ и персонификации истории
аграрной науки Украины. Выяснено основополагающую роль наработок
В.В. Винера,
С.А. Захарова,
С.П. Кулжинского
М.К. Недокучаева,
А.К. Филипповского, А.А. Янаты и др. в формировании теоретикометодологической
основы
эволюции
отечественного
отраслевого
экспериментаторства в исследуемый период.
Ключевые
слова:
аграрная
наука,
исследовательское
дело,
институализация, историографические работы, история развития, научноорганизационные основы, методология.
Дослідження історії становлення й розвитку сільськогосподарської науки
України є актуальним на сучасному етапі впровадження реформ в Україні й
вирішення проблем у досягненні ефективності форм наукового забезпечення
продуктивного розвитку аграрного сектору економіки держави, за яких
врахування історичного досвіду, набутого в суперечливий період еволюційного
поступу природничих наук, є невід’ємною складовою. Процес формування
наукового дискурсу з проблематики розвитку аграрної науки в Україні
наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст. відображає еволюцію аграрної наукової
думки в історіографічному просторі та сприяє з’ясуванню питань, що
потребують подальших поглиблених розвідок. Окремим напрямам з означеної
проблеми приділили увагу науковці Інституту історії аграрної науки, освіти і
техніки ННСГБ НААН, зокрема академік НААН В.А. Вергунов, професор
І.С. Бородай та ін. [1, 2].
Метою даної статті є розгляд комплексу історіографічних напрацювань,
що відображає процес накопичення наукових знань в сегменті розвитку теорії,
практики й організації аграрного дослідництва в Україні кінця 20-х – у 30-і рр.
ХХ ст. З використанням традиційного хронологічного поділу на радянський
період і добу незалежності України, наукові розвідки розглянуто в межах трьох
блоків: розвиток сільськогосподарської науки й дослідної справи; діяльність
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (ВУАСГН); теоретикометодологічні основи еволюції основних напрямів аграрної науки.

До перших історіографічних напрацювань, які розкривають науковоорганізаційні аспекти сільськогосподарської дослідної справи в Україні
належать невеликі за обсягом публікації середини та більшою мірою кінця 20х рр. ХХ ст. Насамперед, це праці В.В. Вінера [3], С.П. Кулжинського [4],
О.Н. Соколовського [5], О.А. Янати [6], автори яких висвітлюють обласний
принцип побудови галузевого дослідництва, який супроводжувався не лише
фінансовими труднощами, але і проблемами методологічного характеру.
Відзначимо комплексні праці «Вступ до агрономії» С.О. Захарова [7] та за
такою самою назвою автора В.С. Смиренномудренського [88]. Вони системно
обґрунтовують теоретичні основи еволюції сільськогосподарської дослідної
справи та формування її методологічного інструментарію. Висвітлюючи
історичний шлях галузевої освіти й дослідництва, С.О. Захаров зазначає, що
вища сільськогосподарська освіта Росії запозичила досвід Німеччини і
відповідно пройшла такі самі етапи становлення.
Доступною

мовою

виклав

основні

засади

і

досягнення

сільськогосподарської дослідної справи В.М. Румянцев [9], ставлячи мету, як
він сам пише, донести практичні рекомендації до селянства. Автор не лише
описав найголовніші досягнення дослідних станцій з різних напрямів упродовж
1920-х рр., але і розкрив суть дослідної справи, її побудову та організацію
роботи цієї інституції, пристосованої до конкретних сільськогосподарських
районів України. Він акцентував увагу на їхній різноманітності, які потрібно
обов’язково враховувати при веденні господарства. У наступній праці
В.М. Румянцев [10] стисло відзначив результати діяльності створеної у 1929 р.
Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна та завдання,
поставлені перед сільськогосподарською наукою, які передбачали інтенсивне
впровадження у короткі терміни усіх досягнень, включно із закордонними, у
виробництво і таким чином забезпечення бази для швидкого зростання
соціалістичного сільського господарства. Це єдина узагальнююча праця про
роботу реорганізованої мережі сільськогосподарських науково-дослідних
установ СРСР за два роки діяльності. У виданні зазначено, що організаційний

період був успішним і мережа установ є стабілізованою. Вона охоплювала
58 науково-дослідних інститутів і понад 400 зональних станцій, де працювали
понад 16 тис. наукових співробітників [10, с. 5]. Автор подає основні
досягнення останніх років з різних галузей сільськогосподарської науки, проте
не називає прізвищ виконавців і не вказує, в якій установі виконано роботу.
Неординарністю

вирізняється

підручник

О.К. Філіповського

«Сільськогосподарська дослідна справа» [11], який тривалий час залишається
єдиним у такому роді, з розглядом еволюції поглядів на методи проведення
дослідів, вивчення сільськогосподарських явищ та їх впливу, методів
дослідження та ін. Останній розділ підручника висвітлює історію розвитку
дослідних установ та отримані ними результати. Автор зазначає, що
сільськогосподарська дослідна справа є потужним чинником розвитку
сільського господарства, а вивчення її методів має таке саме значення, як усі
інші науково-технічні дослідження, спрямовані на розвиток науки і техніки.
Важливими напрацюваннями в історіографічному комплексі вирізняються
праці М.К. Недокучаєва, що містять окремі частини, присвячені виникненню й
розвитку сільськогосподарської дослідної справи [1213; 1312]. Також автор
аналізує основи побудови сільськогосподарської дослідної справи на межі 20–
30-х рр. ХХ ст. та наводить деякі рекомендації щодо їх покращення, зокрема,
обґрунтовує вже відомий принцип щодо проектування програм досліджень
згідно з вимогами економіки та їх застосування відповідно до природнокліматичних зон країни.
Невеликим екскурсом в історію становлення принципів організації
дослідної

справи

є

наукові

праці

С. Машури [14],

І. Теплова [15],

Ю. Гомона [1616]. На основі узагальнень й аналізу існуючого крайового
принципу організації наукового забезпечення сільського господарства автори
запропонували свої проекти, орієнтовані на обслуговування колективних
господарств. Видрукувана наукова доповідь А.М. Сліпанського [17] є однією з
перших

робіт

історіографічного

характеру,

що

розкриває

діяльність

Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук. Автор зосередив увагу на

укрупненні соціалістичних форм господарювання, яке вимагало поглибленої
спеціалізації й побудови системи науково-дослідних установ ВУАСГН
відповідно до районів спеціалізації сільськогосподарського виробництва.
Окремі аспекти діяльності мережі науково-дослідних установ ВУАСГН
висвітлюють автори тематичного збірника «За підвищення врожайності» –
Б. Бламквіст,

Г. Гоппе,

Я. Классен,

О. Соколовський [18]. У

виданні

В. Ротмістров,

зазначено,

що

А. Сліпанський

всі галузі

та

сільського

господарства в Україні мають свою спеціалізовану науково-дослідну установу,
яка через систему опорних пунктів пов’язує роботу з господарством, це –
8 галузевих

інститутів

союзного

та

11 республіканського

значення,

10 всеукраїнських станцій, 239 опорних пунктів цих інститутів та станцій. У
наукових установах працювало понад 2 тис. співробітників, у 1932 р. навчалося
близько 1000 аспірантів [18, с. 23]. Цінними є видання досліджуваного періоду,
що

відображають

розвиток

сільськогосподарської

дослідної

справи

в

агроґрунтознавстві 30-х рр. ХХ ст. за авторством Г.Г. Махова [19]. Автор
висвітлив історію дослідної справи в агроґрунтознавстві та основні його
досягнення на території України. Також історичному екскурсу присвячена
праця Д.Г. Віленського [20].
Привертає увагу історіографічним наповненням колективне видання
«Научно-исследовательский институт свиноводства. К итогам десятилетней
работы Института. 1930–1940» [21]. Створений на базі однієї з найдавніших
дослідних установ, інститут мав результативні напрацювання з питань
фізіології й обміну речовин у свиней; їх годівлі, утримання та відгодівлі,
вирощування молодняку; розведення і селекції свиней; механізації процесів,
пов’язаних

з

П.Т. Дмитренка

утриманням

тварин.

«Харківський

ордена

Відрізняється
Трудового

змістовністю
Червоного

праця

Прапора

сільськогосподарський інститут» [22], яка є коротким історичним оглядом
становлення й діяльності навчального закладу упродовж столітнього існування
з висвітленням здобутків з різних напрямів сільськогосподарської науки. У
1930-х рр. лісовий факультет інституту став основою для заснування

Київського лісогосподарського інституту, а меліоративний факультет –
Київського гідромеліоративного інституту. Упродовж 1930–1940 рр. Інститут
підготував 1570 висококваліфікованих агрономів, а за ознакою кваліфікації
кадрів у СРСР посідав друге місце після Московської сільськогосподарської
академії ім. К.А. Тимірязєва.
Надалі публікації з історичною компонентою майже повністю зникають з
наукового обігу і з’являються лише у середині 50-х рр. ХХ ст., що чітко
свідчить про потужний вплив політико-ідеологічних чинників. Цінну групу
становлять комплексні праці, що розкривають теоретичні основи, методологію
та сутність сільськогосподарської дослідної справи. Вони містять окремі
розділи, які у стислому вигляді показують еволюційний поступ дослідництва.
До таких праць належить російське видання П.Н. Константінова «Основы
сельскохозяйственного опытного дела» (1952), яке включає розділ «Краткая
история сельскохозяйственного опытного дела и современная структура его в
СССР» [23].

Стосовно

досліджуваного

періоду

автор

зазначає

про

реорганізаційні заходи в управлінні та координації діяльністю науководослідних установ СРСР загалом і союзних республік зокрема. Він наголошує,
що після реформування у 1934 р. ВАСГНІЛ у зв’язку з невиконанням
покладених на неї завдань, у її системі залишилось 14 інститутів зі 111-ти [23,
с. 48]. Подібним чином були перепідпорядковані НКЗС СРСР дослідні станції й
інші структурні одиниці. Крім того, П.Н. Константінов зауважує про потребу
розгляду історії розвитку вузьких спеціальних та суміжних з ними спеціальних
дисциплін, передусім ґрунтознавства, рослинництва, селекції рослин і тварин,
фізіології, агрохімії, біохімії, фітопатології, ентомології та ін.
Неабиякий
отечественной

інтерес

становить

агрономии» [24],

що

праця

А.О. Вербіна

висвітлює

«У

еволюційний

истоков
шлях

сільськогосподарської дослідної справи у дорадянський період, якого автор
торкається лише побіжно. Проте цю працю можна розглядати як узагальнюючу
з детальним розкриттям здобутків дослідництва, його методології, що сприяє
розумінню передумов процесу інститутизації, яка відбулася наприкінці 20-х рр.

ХХ ст. До названої групи праць варто віднести працю Б.М. Рожественського
«Методика опытно-исследовательского дела по полеводству», надруковану з
неопублікованої спадщини вченого у 1958 р. за ініціативи УНДІ рослинництва,
селекції і генетики [25]. У цій праці вчений торкається й питань методики
сільськогосподарської дослідної справи в історичному аспекті. Зокрема він
зазначає, що її методологи – В.Г. Ротмістров, М.К. Недокучаєв, І.В. Іванов та
П.Н. Константінов, розглядали методику польових досліджень лише з позиції
технічних досліджень і недостатньо уваги приділили методам поєднання
технічних досліджень з виробничим процесом, а також методиці передачі
отриманих результатів господарствам.
Широкому

колу

науковців

відома

праця

професора,

доктора

сільськогосподарських наук В.І. Сазанова «Сельскохозяйственное опытное
дело в растениеводстве и его методика» (1962) [26]. У передмові до видання в
стислому

викладі

подано

історію

виникнення

й

становлення

сільськогосподарської дослідної справи в Україні, що, як відомо, відбувалося за
умов «спільної Вітчизни» російського і українського народів. Автор висвітлив
систему організації науково-дослідних установ сільськогосподарської галузі,
становлення якої відбулося наприкінці 20-х рр. ХХ ст. і яка, пройшовши крізь
часові видозміни, за своєю суттю залишилася дієвою й донині. Отже, важливо
зазначити, що праці методологів сільськогосподарської дослідної справи, які
містять

історіографічні

розділи,

позбавлені

характерної

радянській

історіографії ідеологічної надбудови. Те саме простежується у наукових
публікаціях, присвячених окремим напрямам сільськогосподарської науки.
Зокрема,

особливості

розвитку

лісової

типології

висвітлив

Д.Д. Лавриненко [27], підтримуючи визнання лісу «як єдності організмів і
середовища». У розвитку лісового господарства України тридцяті роки
відзначилися широким розгортанням лісокультурних робіт, особливо після
виходу постанови уряду СРСР у липні 1936 р., якою було виділено
водоохоронну зону лісів, куди увійшла й територія України. Це вимагало від
дослідників

опрацювання

науково

обґрунтованих

рекомендацій

щодо

створення лісових культур. Так, у 1930 р. складено типи лісових культур для
лісокультурної зони України, розроблені за типами лісу Є.В. Алексєєва. У
1935 р. аналогічні типи склали співробітники кафедри лісівництва і лісових
культур Київського лісотехнічного інституту для лісопромислової зони
України. У 1936 р. видано опрацьовані Українським науково-дослідним
інститутом лісового господарства та агролісомеліорації рекомендації із
створення

культур

у

Лісостепу

(П.В. Биков,

П.П. Кожевников,

С.С. П’ятницький «Лісові культури, Лісостепова частина УРСР»), в яких типи
культур і агротехніка їх створення пов’язані з типами умов місцезростання і
станом

лісокультурної

площі.

У

1938 р.

П.С. Погребняк

разом

з

Л.М. Вербицьким склали типи лісових культур для України, схвалені нарадою
виробничників при Центральній лісовій дослідній станції УРСР.
Досягнення вітчизняних селекціонерів, основоположників селекційної
справи

в

Україні

–

В.Я. Юр’єва,

А.О. Сапегіна,

Л.І. Ковалєвського,

В.Є. Желтковича, І.М. Єремеєва та інших висвітлив І.М. Поляков [28]. У 1923 р.
в Україні організовано першу мережу сортовипробування, а з 1924 р. системно
проводили апробацію сортових посівів. У 1927–1929 рр. кращі з перших сортів,
що пройшли державне випробування, районували й впровадили у виробництво.
Серед озимих пшениць у першому районуванні були такі сорти: Дюрабль
(Іванівської

станції),

Українка 0246

(Миронівської),

Еритроспермум 917,

Альбідум 676 і Мільтурум 120 (Харківської), Кооператорка, Земка й Степнячка
(Одеської станції) та місцевий сорт Кримка. Із сортів ярої пшениці прямого
добору вперше в Україні були районовані 3 сорти Харківської селекції –
Мільтурум 162, Гордеіформе 808 та Арнаутка Харківська. Наприкінці 1930-х
років створено й районовано ще кілька врожайних сортів гібридного
походження. Так, у 1938 р. у виробництво надійшли сорт Одеська 3, свого часу
він займав великі площі посівів, а також сорти вузького ареалу Лютесценс 9 і
Лютесценс 74. У 1940 р. районовані ще 2 сорти – Лютесценс 17 і
Еритроспермум 15, що відзначалися високою продуктивністю і якістю зерна.
Реорганізаційні заходи щодо діяльності Українського науково-дослідного

інституту тваринництва висвітлено в узагальнюючих працях Полтавської
сільськогосподарської станції, які містять розділи історичних нарисів [29; 30].
Установа забезпечувала науковий супровід тваринницької галузі Харківської,
Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей. Київська дослідна станція
тваринництва (м. Біла Церква) вела науково-дослідну роботу для потреб
тваринницької галузі Київської, Вінницької та Чернігівської областей. Окремі
аспекти вивчення ґрунтового покриву, проектування земельних площ під
зрошення й гідробудівництво на півдні України у 30-х рр. ХХ ст. висвітлює
Г.С. Гринь, зазначає про складення й видання карти ґрунтів України в
масштабах

1:10 000

і

1:750 000

та

грунтово-агрохімічної

карти

зони

бурякосіяння [31].
Радянську історіографію наповнює низка видань, зокрема «Соціалістична
перебудова і технічна реконструкція сільського господарства України (1927–
1932)» за авторством І.І. Слинька [32]. Із залученням архівних матеріалів він
висвітлює процес формування передумов соціалістичної перебудови сільського
господарства, роль МТС у зміцненні колгоспного руху, розгортання суцільної
колективізації. Також автор описує «складності у хлібозаготівлях» 1931–
1932 рр., робить узагальнюючі висновки щодо потреби організаційногосподарського зміцнення колгоспів і радгоспів, а також підготовки фахівців
сільськогосподарського профілю. Досягненням сільського господарства за 50
років радянської влади з урахуванням особливостей землеробства і методів
вирощування провідних культур певних районів, областей та господарств
присвячено працю І.І. Синягіна [33], в якій автор систематизовано розглянув
окремі напрями господарювання. У колективній праці, виданій до 75-річчя
створення

Української

ордена

Трудового

Червоного

Прапора

сільськогосподарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і
природокористування України) висвітлено історичний шлях цього вищого
навчального закладу [34]. Досліджуваного періоду автори торкаються лише
побіжно. Наступне видання В.В. Діденка [35] містить більш об’єктивну

інформацію про діяльність одного з провідних освітянських закладів із
підготовки фахівців для сільського господарства.
Характеризуючи стан наукової розробки проблеми дослідження у
радянський

період,

зазначимо,

що

історіографічні

напрацювання

характеризуються різноплановістю тематичного наповнення видань та
методологічних підходів. Представлені до розгляду й аналізу наукові видання
висвітлюють певні аспекти розвитку аграрної науки наприкінці 20-х – у 30х роках

ХХ ст.

Детально

опрацьовано

питання

теорії

і

методології

сільськогосподарської дослідної справи у публікаціях кінця 20-х рр. та
середини

50-х рр.

історіографічних

ХХ ст.

Інформативний

напрацювань

є

потенціал

змістовним

і

проаналізованих

сприяє

критичному

переосмисленню історичного процесу, зокрема кінця 20–30-х рр. ХХ ст.
Новими методологічними підходами привертають увагу напрацювання
російських дослідників наприкінці 80-х – у 90-х рр. ХХ ст. Насамперед це
наукові праці послідовників репресованих учених. До таких належать вибрані
твори О.В. Чаянова «Крестьянское хозяйство» [36], основними питаннями в
яких є розгляд проблем диференціювання селянського господарства,
визначення собівартості продуктів, організації виробництва в сімейному
селянському господарстві наприкінці 20-х рр. ХХ ст. До значних здобутків
зарубіжної

історіографії

еволюції

аграрної

науки

належить

праця

О.О. Ніконова «Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика
России (ХVІІІ–ХХ вв.)» [37]. На основі аналізу великої низки різнопланових
джерел і матеріалів автор розкрив концепції окремих наукових шкіл та
погляди видатних учених у різні історичні періоди в контексті суспільнополітичних і соціально-економічних змін у Росії. Автор висвітлив діяльність
ВАСГНІЛ і відповідно науково-дослідних установ сільськогосподарської
галузі України. В праці І.В. Іванова «История отечественного почвоведения.
Развитие

идей,

дифференциация,

институализация» [38]

детально

охарактеризовано періоди історії ґрунтознавства, наукові здобутки провідних
ґрунтознавців та діяльність науково-дослідних інституцій.

З українських видань у 1988 р. виходить друком монографія «Развитие
механизации и электрификации сельского хозяйства Украинской ССР» [39], в
якій комплексно висвітлено історію розвитку механізації та електрифікації
сільського господарства України, показано процес створення і впровадження у
виробництво сільськогосподарської техніки, проведення наукових досліджень,
підготовку інженерно-технічних спеціалістів та ін. Із середини 90-х рр. ХХ ст. у
наукових обіг входять напрацювання вітчизняних дослідників з новими
методологічними підходами. Однією з перших стала праця В. І. Онопрієнка
«Історія української науки ХІХ–ХХ століть» [40]. Автор вперше подав цілісну
картину становлення й розвитку науки в Україні, а саме формування
інституцій, наукових шкіл, досягнення вчених. Відзначено позитивний вплив
інститутизації наприкінці 20-х рр. ХХ ст., суперечливий розвиток науки у 30і рр.

під

впливом

репресивної

системи.

Втрати

української

науки

В.І. Онопрієнко висвітлив у своєму попередньому виданні «Репресована наука
України» [41]. Зауважимо, що вони безвимірні, і відновлення забутих або
невідомих імен ще триватиме довго. До цієї групи праць належать результати
творчих пошуків В.В. Ткаченка [42]. Дослідник аналізує розвиток вітчизняної
науки у 20–30-х роках минулого століття як складову соціокультурного
простору суспільства, важливий чинник формування української нації. Також
приділено певну увагу характерним особливостям наукового забезпечення
сільськогосподарської галузі у досліджуваний нами періоду.
Вчені-аграрії України також розпочали процес регенерації історичного
шляху аграрної науки. Цінним історіографічним надбанням стало колективне
видання «Українська академія аграрних наук. 1991–1995» з передмовою
«Сторінки історії» [43]. Автори здійснили спробу вперше незаангажовано
розкрити науково-організаційні етапи, через які довелося пройти сучасній
Національній академії аграрних наук України. Видання також містить розділ
присвячений мережі науково-дослідних установ Академії в розрізі відділень,
опис діяльності яких подано разом з історичною довідкою. Певну групу
формує серійний комплекс історіографічних напрацювань біографічного

характеру

«Українські

вчені-аграрії

ХХ ст.»,

що

диференційовано

відтворюють внесок видатних учених у розвиток сільськогосподарської науки
України [44–50]. Інтерес для дослідників також становить чотиритомна
добірка оглядових і експериментальних статей чисельного колективу авторів –
членів Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова
«Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть» [51]. Із залученням
ґрунтовного фактологічного матеріалу науковці висвітлюють історію та
розвиток досліджень з проблем генетики і селекції в Україні, зокрема і в
досліджуваний нами період.
З 2001 р. розпочав свою діяльність Інститут історії аграрної науки, освіти
і техніки ННСГБ НААН під керівництвом В.А. Вергунова. Результати
досліджень інституту друкуються у 13 серіях, серед яких вирізняються
«Аграрна

наука

України

в

особах,

документах,

бібліографії»

та

«Біобібліографія вчених-аграріїв України». Видання серій відображають
еволюцію аграрної наукової думки з різних галузевих напрямів, становлення і
діяльність науково-дослідних установ, а також персоніфікований внесок
визначних учених. Серед основних праць відзначимо видання В.А. Вергунова,
що торкаються доби 30-х рр. ХХ ст. – «Полтавське дослідне поле :
становлення і розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні (до
125-річчя державного дослідництва в агрономії та тваринництві)» [52],
«Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від зародження до
академічного існування : організаційний аспект» [53] та ін. Окремий комплекс
формують біографічні покажчики наукових праць учених з різних напрямів
розвитку сільськогосподарської науки

в Україні, зокрема присвячені

О.А. Янаті [54], Г.Г. Махову [55] та ін. Також вийшли друком видання
монографічного характеру, що контекстово на основі узагальнень архівних
матеріалів й друкованих праць подають життєпис та висвітлюють наукову
спадщину видатних науковців, організаторів сільськогосподарської дослідної
справи

з

різних

галузевих

напрямів

О.В. Квасницького [57], А.О. Сапєгіна [58].

–

О.Н. Соколовського [56],

Аналіз історіографічних напрацювань останніх десятиріч засвідчив
наявність певної кількості узагальнюючих праць, які умовно розподіляються
за

напрямами

аграрної

науки,

відтворюючи

розвиток

їх

наукового

забезпечення, зокрема наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст. Зауважимо, що
найбільш дослідженим виявилося ґрунтознавство як основоположна складова
природознавчої науки. Розкриттю еволюційного поступу вітчизняного
ґрунтознавства

присвячено

численні

наукові

публікації,

насамперед

В. А. Вергунова [59], О.М. Грінченка [60], В.Ф. Сайка [61] та ін. В.А. Вергунов
вперше за часи незалежності виділив етапи становлення й розвитку
українського наукового ґрунтознавства, застосувавши принципи науковості,
системності та історизму, обґрунтував методологію.
У спеціальній праці поряд із висвітленням питань біології, морфології та
особливостей

будови

рослини

пшениці

В.В. Шелепов [62]

розкриває

походження, значення культури пшениці й еволюцію селекційних досліджень в
Україні. На основі власних досліджень автор подає методи селекції пшениці у
умовах Степу і Лісостепу, зазначаючи про пшеницю як найдавнішу
національну культуру. Детально дослідила внесок науково-дослідних установ
та окремих учених у становлення селекції пшениці в Україні Х.М. Піпан [63].
Авторкою розглянуто передумови становлення й розвиток селекції озимої
пшениці в Україні від зародження до сьогодення. Відображено основні
результати народної, аналітичної та наукової селекції щодо покращання сортів
названої культури, розкрито й узагальнено генеруючий внесок вітчизняних
провідних селекціонерів.
Відтворює історію розвитку науково-організаційних основ застосування
вітчизняних сівозмін у системах землеробства Н.П. Коваленко [64]. На основі
аналізу архівних матеріалів авторка довела важливість внеску науководослідних

установ

і

навчальних

закладів

у

становлення

теоретико-

методологічних і практичних знань про сівозміни. У 30-х рр. намагалися
впроваджувати спеціалізовані сівозміни з внесенням органічних і мінеральних
добрив та сівозміни з чистими і зайнятими парами. Еволюцію реформування

аграрного сектору економіки, історичний шлях розвитку аграрної економіки в
Україні від часів скасування кріпосного права і до дня проголошення
незалежності Української держави розкрито у праці «Аграрна економіка і
політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє» [65]. Особливості
розвитку садівництва у 30-х рр. ХХ ст. та його наукового забезпечення
висвітлено у виданні «Садівнича наука України: минуле, сьогодення,
перспективи» авторів І. К. Омельченка і І. В. Гринника [66]. Зазначено, що у 30х рр. ХХ ст. розширилися площі під плодовими садами, у 1940 р. понад
2300 господарств мали від 20 до 100 га плодових насаджень.
Теоретико-методологічні основи становлення й розвитку вітчизняної
зоотехнічної науки висвітлила І.С. Бородай [67]. Авторці вдалося відтворити
еволюційний поступ основних зоотехнічних напрямів і вчень, розкрити внесок
провідних наукових шкіл. У 30-х рр. ХХ ст. активно здійснювалася племінна
справа,

було

зміцнено

кормову

базу,

покращено

умови

утримання

сільськогосподарських тварин та ін. Еволюцію наукової думки в механізації та
автоматизації у тваринництві дослідив Р.В. Бей [68]. Автор зазначає, що
упродовж 1930-х рр. питання механізації виробничих процесів у тваринництві
було вперше поставлено на наукову основу, розпочали вивчення доїльних
апаратів і обладнання зарубіжного виробництва, механізації процесів годівлі та
типізації інкубаторів. У цей період впроваджували нові науково-організаційні
форми, зростала кількість галузевих дослідних установ, які займалися
конструюванням машин та розробкою науково-технічної документації для
комплексної

механізації

сільського

господарства,

створенням

методів

проектування сільськогосподарських машин та ін.
Автором даної статті узагальнено та реконструйовано складний процес
інституалізації з подальшою академізацією сільськогосподарської науки і
дослідної справи в Україні [69; 70]. Доведено, що наприкінці 20-х – у 30-і рр.
ХХ ст. відбулось ствердження й удосконалення науково-організаційних і
методологічних

засад

функціонування

сільськогосподарської

науки.

Напрацювання й здобутки освітніх і дослідницьких інституцій, вчених аграрної

галузі здійснили регенеруючий вплив на компоненти еволюції аграрної науки
України та вирішення засадничих питань наукового супроводу землеробства,
рослинництва, тваринництва, економіки й механізації сільськогосподарського
виробництва, збагатили науковий потенціал української спільноти, здатної
розбудувати сталу структуру вітчизняного наукового простору.
Завершують виклад аналізу історіографічних праць комплексні видання
історичного характеру «Аграрна історія України» [71] «Історія господарства:
Україна і світ» [72], «Новітня аграрна історія України» [73], «Аграрна історія
України: еволюція соціально-економічних відносин» [74]. Праці розкривають
розвиток вітчизняної аграрної історії. Спираючись на результати наукового
осмислення об’ємного фактологічного матеріалу, дослідники висвітлили
основні етапи поступу аграрного розвитку України. У цих роботах
проаналізовано

суспільно-політичні,

соціально-економічні

та

культурні

сторони життя українського селянства без урахування стану наукового
забезпечення аграрної галузі народного господарства.
Здійснений аналіз дає підстави стверджувати про достатній рівень
опрацювання проблеми розвитку аграрної науки й дослідної справи наприкінці
20-х – у 30-і рр. ХХ ст. в Україні. Науковий обіг містить змістовні
узагальнюючі праці, де в контексті розгляду складових галузевого дослідництва
в історичній ретроспективі розкрито науково-організаційні форми забезпечення
розвитку аграрної галузі України. Сприйняття та врахування усталеного поділу
історіографічних досліджень відповідно до політичного устрою Української
держави є цілком виправданими, особливо у відображенні методологічних
проекцій дослідників. У цьому зв’язку спостерігаємо властиве радянському
періоду

певне

нівелювання

методу

персоніфікації,

біографічного

і

бібліографічного методів, а також принципів історичного пізнання. Проте це не
зменшує цінності першої групи напрацювань, які коригують, або навіть
формують основу історичних розвідок сучасних дослідників. Використання
ними сучасного методологічного інструментарію, підкріплене архівною базою,
в кінцевому результаті сприяє успішному виконанню функцій історичних наук.

Активне опрацювання в останні десятиріччя проблеми історичного розвитку
сільськогосподарської науки засвідчує зростання інтересу до пізнання й
переосмислення історії української науки.
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