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ВСтУП

Становлення незалежної Української держави зумовлює 
необхідність поглибленого вивчення історії всіх її складових, 
серед яких особливе місце займає вітчизняна наука. Серед її 
галузей одне з провідних місць належить сільськогосподар-
ській дослідній справі, зокрема фізіології травлення у тварин. 
Від успішного вивчення особливостей цього надзвичайно 
важливого процесу значною мірою залежить забезпечення на-
селення країни високоякісними м’ясом і м’ясопродуктами ві-
тчизняного виробництва. 

В Україні свинарство історично є пріоритетною націо-
нальною галуззю сільськогосподарського виробництва. У під-
вищенні м’ясної продуктивності свиней велике значення віді-
грають технологічні фактори, серед яких головне місце відво-
диться годівлі тварин. На корма, припадає найбільша частка 
витрат у виробництві свинини і разом з тим саме тут криються 
великі резерви для їх зниження. На сучасному етапі розвитку 
галузі свинарства в Україні рівень годівлі тварин нажаль не 
відповідає науково обґрунтованим нормам. Хронічний дефі-
цит протеїну та мінеральних елементів у раціонах призводить 
до недоотримання 30–40% продукції і в 2–2,5 рази підвищує її 
собівартість. Підвищення ефективності використання кормів 
розглядається як важлива ланка в комплексі заходів зі збіль-
шення обсягів виробництва свинини. Тому ґрунтовне озна-
йомлення з історичними аспектами виникнення, становлення 
розвитку дослідної справи з фізіології травлення свиней разом 
з аналізом сучасної їх спрямованості в Україні, а також із нау-
ковою спадщиною цілої плеяди вітчизняних учених-фізіологів 
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має слугувати поліпшенню ведення експериментальних пошу-
ків, оскільки запобігатиме невиправданим помилкам, надасть 
можливість оптимізації годівлі сільськогосподарських тварин 
в умовах промислових технологій.

На сучасному етапі особливості ведення галузі свинарства 
та можливість для України зайняти належну нішу в загально-
європейському господарському комплексі висувають як пріо-
ритетне завдання творче переосмислення історичного досвіду 
з питань годівлі та фізіології травлення у свійських тварин, 
накопиченого поколіннями вчених та практиків, які заклали 
міцний фундамент його розвитку.

У спеціальній літературі висвітлюється достатньо вели-
кий масив даних з фізіології травлення у тварин, однак відсут-
ня цілісна картина еволюції наукової думки в цих питаннях. 
Також не зроблено спроби комплексно проаналізувати зміс-
товний аспект, наукову спадщину та динаміку змін основних 
напрямів фізіології травлення у свиней.

А отже, актуальним залишається завдання подальшого 
напрацювання нових теоретичних розробок та практичних 
рішень у відповідних галузях наукових знань, а також уза-
гальнення набутого досвіду в його історичній ретроспективі. 
У зв’язку з цим виникла необхідність спеціального наукового 
дослідження даної проблеми.
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ДIяЛЬНIСтЬ НАУКОВО-ДОСЛIДНИх УСтАНОВ УКРАїНИ 
З РОЗВИтКУ фIЗIОЛОГIї тРАВЛеННя тВАРИН

Історичний період, що передував започаткуванню мережі 
вітчизняних науково-дослідних структур з фізіології травлен-
ня свиней, був пов’язаний із загостренням соціальних супереч-
ностей в Україні: економічна криза 1900–1903 рр., російсько-
японська війна 1904–1905 рр. супроводжувалися зростанням 
податків, збільшенням цін на землю, що перевищували її  
фактичну вартість, гострим малоземеллям і нестачею робочих 
місць. Усе це ускладнило суспільне життя і зумовило відтік 
працездатного населення з України: протягом цих років близь-
ко 2 млн українців виїхало за межі країни в пошуках кращої 
долі. Революція 1905–1907 рр. не розв’язала аграрного питан-
ня, і селянський рух набув особливої гостроти. Виходом з кри-
зи стала нова історична подія – столипінська аграрна реформа 
від 9 листопада 1906 р., яка привела до розквіту сільського 
господарства, що тривав фактично до початку Першої світової 
війни. Ускладнили ситуацію Перша світова війна та більшо-
вицький переворот у жовтні 1917 р. 

Суспільно-політичні потрясіння кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. вимагали розвитку аграрної галузі, зокрема тварин-
ництва. Правляча партія постала перед проблемою виробни-
цтва сільськогосподарської продукції: м’яса, молока тощо. Ра-
дянській владі дісталася слабка науково-дослідна спадщина. 
Почалися пошуки шляхів виходу з продовольчої кризи. Слід 
зазначити, що стан тваринництва у 20-х роках ХХ ст. був ка-
тастрофічним. Залишаючись відсталою галуззю ще з початку 
ХХ ст., що було зумовлено відсутністю організованої племін-
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ної справи в країні, наявністю великої кількості дрібних се-
лянських господарств, серед яких відбувався безперервний 
процес диференціації, розорюванням з кожним роком дедалі 
більшої площі природних угідь і низьким рівнем польового 
кормовиробництва, невиваженістю державної політики з пи-
тань експорту продуктів сільськогосподарського виробництва, 
ведення тваринництва надзвичайно погіршилося з початком 
громадянської війни та воєнної інтервенції. Мільйонні армії, 
населення промислових центрів і міст потребували молочних 
і м’ясних продуктів. Тривав масовий, безконтрольний забій 
худоби, свиней, племінна справа занепала. Неврожаї 1920–
1921 рр. призвели до скорочення кормових ресурсів, а отже 
до різкого зменшення поголів’я худоби. Тому,усвідомлення 
того що вирішити продовольчу проблему неможливо без по-
глиблення наукових знань у кожній конкретній галузі агарно-
го сектору, зокрема у тваринництві, спонукало до загострен-
ня процесу організації науково-дослідних структур в Україні. 
Цьому також сприяло поступове відновлення сільського гос-
подарства країни протягом 1926–1927 рр., у результаті про-
ведення нової економічної політики (НЕП). Таким чином, 
процесу заснування, реорганізації й розвитку мережі науково-
дослідних установ в Україні передували роки занепаду її еко-
номіки, особливо аграрного, господарства, що було зумовлено 
низкою економічно-соціальних потрясінь [20].

Слід зауважити, що в Російській імперії на початку ХХ ст. 
відкриття дослідних установ не мало системного характеру, а 
їх облаштування й фінансування було незадовільним. У 1910 р.  
окремі питання тваринництва розглядалися паралельно з 
основними агрономічними. Досліди з тваринами проводили 
на окремих дослідних полях, зокрема Полтавському, Таган-
розькому, Донському, Верхньодніпрянському та ін. Оскільки 
коштів для придбання племінного матеріалу та обладнання 
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спеціальних лабораторій з метою проведення аналізів не ви-
стачало, обмежувалися переважно відгодівлею тварин [5].

О.П. Бондаренко 
(1884–1937)

 Розглянемо детальніше діяльність Пол-
тавського дослідного поля (1884), яке у 
1910 р. було реорганізовано в Полтавську 
дослідну станцію. Враховуючи великий 
обсяг наукових робіт у галузі тваринни-
цтва, за рішенням Народного Комісаріату 
Земельних Справ (НКЗС) від 5 вересня 
1928 р. на базі відділу тваринництва Пол-
тавської сільськогосподарської станції 
створено Полтавську зоотехнічну до-
слідну станцію, яку очолив професор 
О.П. Бондаренко (1884–1937 рр.) [21].
Відділ тваринництва організував цілу 

низку наукових досліджень у різних галузях тваринництва, 
проте особливу увагу він приділяв свинарству, як одній з най-
більш розвинутих галузей даного регіону.

Із короткої історичної довідки про Полтавську сільсько-
господарську дослідну станцію (1884–1923 рр.) відомо, що 
програма наукових досліджень у свинарстві передбачала ви-
вчення таких основних питань:

–– Визначення придатності для відгодівлі свиней різних 
кормів (люцерна, кукурудза, ячмінь, сорго, картопля, 
буряки, гарбузи і т.п.).

–– Визначення придатності для відгодівлі культурних, 
місцевих порід і тварин, отриманих після їх схрещу-
вання.

–– Відгодівля свиней на змішаних і зернових раціонах.
–– Визначення переваг люцерни при використання в зе-

леному вигляді з додаванням різних зернових культур.
–– Вивчення можливості використання вики як білково-

го корму тощо.
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Крім того, у програмній статті в журналі «Сельскохозяй-
ственное опытное дело», № 1(7) за 1925 р. директор О.П. Бон-
даренко чітко сформулював об’єкт і предмет подальших до-
сліджень відділу тваринництва Полтавської сільськогоспо-
дарської дослідної станції, які у своїй постановці виходили за 
межі можливого при виконанні окремим підрозділом. Лише 
за напрямом «свині» він планував вивчити 23 питання, серед 
яких були: 1) вивчення складу, поживних речовин і перетрав-
ності кормів; 2) подальше проведення експериментів із зеле-
ними кормами (люцерна, вика-овес и еспарцет) при годівлі та 
відгодівлі свиней; 3) питання щодо підготовки кормів до зго-
довування; 4) методика ведення, обліку і оцінки результатів 
досліду; 5) питання вирощування поросят; 6) використання 
відходів з боєнь; 7) вивчення впливу кормів на якість продук-
ції (сала і м’яса) тощо. Уперше в Україні О.П. Бондаренко за-
початкував науковий підхід до питань годівлі й вирощування 
молодняку, технології беконної відгодівлі свиней тощо [8]. 

У 1928 році Наркомземсправ УРСР засновує при Пол-
тавській с.-г. дослідній станції Державну племінну книгу 
(ДПК) свиней великої білої породи, першим директором якої 
(за сумісництвом) з 1927 по 1930 рр. працював О.П. Бонда-
ренко. Практичну роботу ДПК розпочала у вересні 1928 р. 
і уже за перші два роки своєї роботи було обстежено  
175 господарств, у тому числі 98 радгоспних і 77 колективних 
ферм. Проведено оцінку і зареєстровано до ДПК 284 кнури,  
1802 свиноматки та 1938 голів молодняку. Вченим опубліко-
вано цілу низку наукових статей про поліпшення місцевих сви-
ней, а саме: «Які бувають породи свиней», альбом «Породи 
свиней», «Підручник з техмінімуму зі свинарства», «Які сви-
ні розводити та чим їх годувати» та інші. У 1927–28 рр. у 
зоні діяльності фабрики зусиллями співробітників дослідної 
станції організовується ціла мережа парувальних пунктів, 
де утримували кнурів-плідників великої білої породи, вироще-
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них на Полтавській сільськогосподарській дослідній станції. 
З метою покращення не тільки порід свиней, а й розробки 
зоотехнічних норм годівлі та утримання свиней О.П. Бонда-
ренко вперше в Україні розробив технології беконної відгодівлі 
свиней, вивчив вплив різних кормів на якість бекону та інше. 
Він перший із вітчизняних вчених розробив методику оцінки 
кнурів за генотипом, методику визначення якості бекону за 
вмістом ненасичених жирних кислот. І завдяки такій міцній 
співпраці науковців, виробників та переробників бекон виго-
товлений на Полтавській беконній фабриці реалізовували до 
Англії, Італії, Франції, Голландії, Німеччини та інших країн. 
О.П. Бондаренко провів надзвичайно велику роботу по органі-
зації беконної відгодівлі свиней. За цією тематикою ним опу-
бліковано у різних виданнях цілу низку наукових праць: «Бекон-
не відгодовування свиней», «Що таке беконне відгодовування 
свиней?», «Виховування поросят на бекон» та інші. Значний 
обсяг наукових досліджень О.П. Бондаренко провів з питань 
годівлі свиней. В своїй науковій праці «Опыт безмолочного 
выращивания поросят на растительных кормах» було доведе-
но, що в період вирощування поросят їх з успіхом можна ви-
рощувати без молока корів на одних рослинних кормах. Велика 
серія дослідів проводилась також по заміні білка тваринного 
походження при годівлі свиней. Літературні дані свідчать, 
що уже в 1925 р. дослідну станцію відвідали делегації з Ні-
меччини, Швеції, які виявили неабияку зацікавленість до цих 
дослідів. Досить фундаментальні дослідження були проведені 
з питань використання силосів у годівлі свиней. Роботи про-
фесора О.П. Бондаренка з напрямку годівлі свиней мали (і на 
сьогоднішній день мають) велике практичне значення. І не 
даремно, що на ІІІ-й Всесоюзній конференції з проблем сви-
нарства, проведеній у 1931 р. в м. Полтава за постановою 
ВАСГНІЛ були заслухані і рекомендовані до широкого впрова-
дження саме ці вищезгадані роботи: «Приводим главнейшие 
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научные достижения по свиноводству, намеченные к внедре-
нию их в производство в 1923 г. в законодательном порядке 
(через НКЗ), директивном (Союзное Объединение трестов 
«Свиновод», Свиноколхозцентр) через прессу, радио и т. п.».

За даними В.М. Рябка, у числі перших зоотехнічних до-
слідних станцій на українських землях відкривають в Асканії-
Новій, дослідну станцію фізіологічного відділення ветеринар-
ної лабораторії Управління ветеринарної служби Міністерства 
внутрішніх справ Росії (1910). Утім, станція функціонувала 
лише до 1917 р. [22].

У подальшому зоотехнічні відділи створюють при Катери-
нославській, Носівській, Харківській та інших станціях. Саме 
на їхній базі було закладено перші наукові напрями досліджень 
з тваринництва та фізіології травлення тварин зокрема.

Основні зусилля зоотехнічного відділу Носівської дослід-
ної станції спрямовувалися на вивчення оптимізації годівлі 
тварин. Активні пошуки в напрямі підвищення продуктивних 
і племінних якостей свиней було розгорнуто відділом тварин-
ництва Харківської крайової сільськогосподарської дослідної 
станції, яким завідував здійснював Ф.О. Рюриков. Вивчали 
вплив раціональної годівлі та різних кормів на продуктивність 
і відгодівельні якості тварин. Ф.О. Рюриков особисто провів 
хімічний аналіз 36 зразків сіна у господарствах степової час-
тини України.

Відділом тваринництва Східно-степової обласної сіль-
ськогосподарської дослідної станції на чолі з П.А. Плюйком 
організовано проведення низки досліджень, зокрема з аналізу 
кормів, їх поживної цінності й годівлі тварин.

Слід зазначити, що у 1918 р. Раднарком прийняв ряд ди-
рективних документів з питань тваринництва, зокрема й «Де-
крет про племінне тваринництво», яким усі племінні тварини 
нетрудових господарств без викупу стають загальнонародним 
надбанням і з метою їх збереження передаються в користування 
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радам, товариствам і установам. Передбачалася організація гос-
подарств і заводів племінного тваринництва [10, арк. 41 – 58].

Крім того, для становлення наукових основ тваринництва 
важливого значення набуло заснування у 1918 р. в Києві Вче-
ного (згодом – Сільськогосподарського наукового) комітету 
при Народному Комісаріаті Земельних справ. Його основним 
завдання було об’єднання розпорошених наукових сил і науко-
вих сільськогосподарських установ України, планування орга-
нізованого розвитку сільськогосподарської науки. Незважаю-
чи на скрутні умови, за час свого існування Комітет перетво-
рився у всеукраїнську найвищу сільськогосподарську наукову 
організацію. Він координував наукову сільськогосподарську 
діяльність у країні, скликаючи з’їзди і наради та організову-
ючи спеціальні комітети й комісії. Зокрема, 1 січня 1919 р. 
створено Зоологічне бюро на чолі із завідувачем-ученим агро-
номом І.М. Щоголівим. Проте в травні 1919 року Наркомзем 
затвердив новий статут СГВКУ (Див. додаток 1). Важливо, що 
в новому варіанті цього документа відділи, підвідділи і сек-
ції змінили назви на секції, підсекції та бюро. До складу Зо-
ологічної секції відійшли дві великі підсекції: Ентомологічна 
і Зоотехнічна. Завданням другої було вивчення та використан-
ня свійських тварин для сільськогосподарських потреб. Вона 
працювала у складі завідувача О.О. Кривуші та спеціаліста 
Ю.В. Умана. Наукова робота секції полягала виключно в опра-
цюванні результатів попередніх досліджень у тваринництві 
УСРР. У подальшому планувалося її поділити на окремі бюро 
за категоріями свійських тварин: великої рогатої худоби, сви-
нарства, конярства, вівчарства, птахівництва та деякі інші, а 
також ветеринарії. За результатами наукової роботи до друку 
було підготовлено низку робіт професорів В.П. Устьянцева, 
М.П. Чирвинського та О.О. Кривуші, з питань дослідження ве-
ликої рогатої худоби, овець, годівлі свиней [24].
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У 1921 р. в структурі СГНКУ знову відбулися деякі зміни, 
а саме на основі Зоотехнічної підсекції створили Зоотехнічну 
секцію на чолі з професором В.М. Лавренюком. Попередній 
керівник залишив план діяльності Секції, і тільки на початку 
1923 року спеціаліст-зоотехнік Ф.О. Юркін опрацював новий 
план, який було затверджено надзвичайною Комісією, скли-
каною Президією СГНКУ 27 січня 1923 р. Саме цією Комі-
сією були визначені першочергові завдання секції у кількості 
13 пунктів. Станом на початок 1923 р. було розпочато роботу 
Зоотехнічної секції в складі єдиного співробітника і керівни-
ка Ф.О Юркіна. У липні того ж року до секції призначили ще 
двох співробітників – спеціаліста Н.Н. Романова та секретаря 
М.А. Коваленко. 

За ініціативою доцента С.І. Городецького 25 травня  
1922 року заснували Кам’янець-Подільську філію СГНКУ 
у складі чотирьох секцій: 1) Фітотехнічна, 2) Зоотехнічна,  
3) Економічна, 4) Природнича. Одним із завдань Зоотехнічної 
секції Кам’янець-Подільської філії було вивчення можливос-
ті згодовування кормів із кормових сурогатів тваринам та їх 
вплив на продуктивність тварин, обмін речовин та ін. Робота 
кожної Секції була дуже різноманітною, тому вимагала роз-
поділу праці по окремих відповідних Бюро. Так, у складі Зо-
отехнічної секції виокремилося п’ять бюро: 1) Фізіологічне,  
2) Використання порід свійських тварин, 3) Прикладної зооло-
гії; 4) Молочарства; 5) Загальної зоології. 

Таку схему організації Кам’янець-Подільської філії за-
твердила Президія СГНКУ від 26 лютого 1923 року [23].

Таким чином, у період діяльності Комітет здійснив чи-
малу роботу з питань тваринництва, інколи в надто складних 
умовах. Однак використання СГНКУ форм наукової роботи, 
що склалися ще за царату, призводило до її недостатньої пла-
новості, великої комплексності, низького рівня аналітичного 
вивчення проблем, недостатнього зв’язку з сільськогоспо-
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дарським виробництвом, неможливості втілення наукових 
здобутків у практичне господарювання індивідуальних влас-
ників. Такий стан змусив Наркомзем взяти чіткий курс на ор-
ганізацію сільськогосподарської науки на зовсім інших прин-
ципах, наслідком якої стала реорганізація СГНКУ в Науково-
консультаційну Раду (НКР) при Наркомземсправ УСРР, від-
повідно до витягу з протоколу № 63/542 засідання Ради На-
родних Комісарів від 29 грудня 1927 року (Див. додаток 2). 
НКР взяла на себе розв’язання проблем української сільсько-
господарської науки в роки корінних соціально-економічних 
змін – індустріалізації, колективізації, а також суттєвих подій 
у науковій сфері взагалі та аграрній науці зокрема, пов’язаних 
з її інститутизацією [24].

Приступити до роботи НКР змогла лише в грудні 1927 ро- 
ку, коли було затверджено склад її членів. Тоді ж тимчасове 
Бюро Ради взялося за налагодження справ ліквідованих секцій 
та колишньої Київської філії СГНКУ. Спеціально організована 
«Ліквідаційна Комісія» розглянула всі справи філії і направила 
їх до відповідних наукових установ (незакінчені роботи – до 
завершення, рукописи – для друку, майно – для користуван-
ня). Головними спадкоємцями роботи стали ряд установ, серед 
яких був і «Київський Ветеринарно-Зоотехнічний інститут.

Першочерговим для НКР було розв’язання надзвичайно 
важливого на той час питання – утворення нових науково-
дослідних установ. Організація науково-дослідної роботи в 
царині сільського господарства потребувала найтіснішого 
узгодження з його практичними завданнями. З огляду на це 
слід було розпочати процес організації при НКЗС науково-
дослідної роботи, зосередивши відповідні заходи у цій справі 
в межах діяльності НКР. Вже з першого дня свого існування 
НКР розпочала підготовчу роботу зі створення галузевих ін-
ститутів, яка проходила у формі активних дискусій, обгово-
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рень і, зрештою, прийняття остаточних рішень щодо їх органі-
заційних форм, завдань і фінансового забезпечення.

Про необхідність створення Науково-дослідного інститу-
ту зоотехнії в Україні НКР наголошувала ще в травні 1928 р. 
[28, арк. 330 – 331]. Однак при обговоренні цього питання між 
ученими виникла дискусія щодо її побудови. Так, на засіданні 
пленуму Бюро НКР 23 липня 1928 р. професор П.Т. Лавернюк, 
підкреслюючи потребу в Інституті зоотехнії, запропонував по-
ділити його на дев’ять окремих інститутів: 1) НДІ молочар-
ства; 2) НДІ технології продуктів скотарства; 3) НДІ зоогігієни 
і дієтетики; 4) НДІ кормоздобування; 5) НДІ дрібних тварин; 
6) НДІ бджільництва і шовківництва; та ін. [28]. Однак, коле-
гія НКЗС УСРР у червні 1928 р. при розгляді напрямів і форм 
роботи НКР дозволила Дослідному відділу розпочати лише 
підготовчі роботи з організації Інституту зоотехнії, з тим щоб 
закінчити їх протягом 1928–1929 рр. На основі доповіді Бюро 
НКР про план роботи Ради на 1928–1929 рр. колегія НКЗС 
прийняла постанову, в якій, зокрема, визнавала необхідним 
розпочати заходи в справі організації Науково-дослідного ін-
ституту зоотехнії при НКЗС вчасно. Відповідні заходи в цій 
справі потрібно вести з таким розрахунком, щоб протягом 
1928–1929 рр. зазначений інститут набув організаційних форм 
та реально розпочав свою діяльність [29, арк. 43 – 44]. 

Однак прийняття остаточного рішення було відкладено. 
Тоді вчені – члени НКР звернулися до Укрдержплану з про-
позицією організувати «тимчасову Зоотехнічну комісію, яка 
б розробила питання про підвищення скотарства». Укрдежп-
лан визнав за потрібне організувати зоотехнічну комісію при 
НКР для розроблення актуальних питань з зоотехнії, зокрема 
й питань стосовно годівлі тварин для підвищення їхньої про-
дуктивності. Комісію затвердили в такому складі: В.К. По-
дольський (голова), Ю.В. Уман, О.М. Павлов, Ф.І. Рюріков, 
П.А. Бровар. На засіданні Бюро НКР 2 серпня 1928 р. утворено 



17

нову комісію – з питань підвищення продуктивності тварин-
ництва у складі А. Йоффе, В.П. Устьянцева, П.Т. Лавренюка, 
М.І. Іванова, П.А. Бровара. Її очолив заступник завідувача зо-
отехнічним відділу Наркомзему В.К. Подольський. На засідан-
ні Бюро НКР 8 серпня 1928 р. комісія визначила обсяг своєї 
роботи в усіх галузях тваринництва починаючи від конярства, 
скотарства, свинарства й закінчуючи бджільництвом і шовків-
ництвом. Планувалося працювати в таких напрямах: вирощу-
вання молодняку, кормовиробництво, годівля, утримання та ін. 
[27, арк. 13 – 17].

План роботи згаданої комісії Рада в основному ухвали-
ла, наголосивши, що основним її завданням є висвітлення 
питання продуктивності у тваринництві, з урахування еко-
номічної ефективності певних заходів і факторів підвищення 
продуктивності, серед яких чільне місце посідають питання 
раціональної годівлі тварин. Велике значення для подальших 
наукових пошуків мали зібрані та опрацьовані членами комі-
сії статистичні матеріали щодо продуктивності тварин у се-
лянських господарствах, ознайомлення з результатами дослі-
джень проведених дослідними установами стосовно впливу 
окремих факторів на підвищення продуктивності тваринни-
цтва, крім того детально аналізувалися бюджетні документи. 
Обсяг досліджень був досить широким, адже збиралися ма-
теріали про продуктивність, витрати кормів для годівлі ве-
ликої рогатої худоби, свиней, овець та інших видів тварин за  
1925–1926 та 1926–1927 рр. До співпраці було залучено зо-
отехнічні установи, передусім зоотехнічні відділи досвідних 
станцій [31, арк. 35].

Наприкінці грудня 1929 р. вийшла постанова РНК УСРР, 
яка передбачала створення «Інституту Експериментальної Зо-
отехнії» на базі Полтавської зоотехнічної станції. Існуюча на 
той час ситуація розглянута у листі професора М.О. Ветухова. 
Так, ознайомившись згідно з резолюцією Наркома земельних 
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справ М.Ф. Демченка із доповідною запискою оргкомітету 
НДІ зоотехнії, що існував при Укрнауці НКО, М.О. Ветухов об-
ґрунтував певні висновки, які подав до Президії Наукової ради 
НКЗС. На його переконання, «Зоотехнічний загальний Респу-
бліканський Інститут безперечно потрібний; треба відзначити, 
що до цього часу не було центральної науково-дослідної уста-
нови, що досліджувала тваринництво в Україні. Потребу ж до-
сліджувати тваринництво в достатній мірі підкреслює місце та 
роль його в соціалістичному господарстві. Організація в Укра-
їні спеціальних інститутів молочарства та свинарства звичай-
но не може задовольнити наукових потреб вивчення тварин-
ництва в цілому, зокрема, не буде обслуговування низки інших 
галузей. Конче необхідно організувати центр для дослідження 
фізіології, генетики, біохімії тощо сільськогосподарських тва-
рин, без чого абсолютно не можна налагодити серйозного на-
укового дослідження тваринництва.

Немає потреби вивчення всіх цих питань розпорошувати 
по різних інститутах, краще концентрувати їх в одному місці, 
та й немає зараз відповідних кадрів; в спеціальних інститутах 
можна залишити більш спеціальні прикладні питання. Низка 
питань що належать до загального інституту як питання дослі-
дження основ годівлі, кормових засобів тощо тепер не мають 
свого науково-дослідчого осередку і що безперечно зможуть 
найти місце лише в загально-технічному інституті. Гадаю, що 
треба негайно прийняти оргкомітет загального технічного ін-
ституту НКО, зразу ж передавши до нього і науково-дослідчі 
кафедри, щоб з 1 жовтня 1930 року можна було відкрити інсти-
тути» [33, арк. 469].

Враховуючи великий обсяг наукових робіт у галузі тва-
ринництва і з метою поширення науково-дослідної роботи з 
свинарства в інтересах розвитку продуктивного тваринництва 
у сільському господарстві України відповідно до витягу з на-
казу № 41/2729 по Народному Комісаріату Земельних Справ 
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УСРР від 4 січня 1930 р. зазначається, що на підставі Поста-
нови Раднаркому від 23.12.1929 р. реорганізувати Полтавську 
Зоотехнічну Станцію в Український Інститут Експеримен-
тальної Зоотехнії від 1.02.1930 р. Далі в ньому йдеться про те, 
що за основу реорганізації інституту покласти проект поло-
ження про Український Інститут Експериментальної Зоотехнії 
до його остаточного затвердження РНКом. Тимчасово вико-
нання обов’язків директора Інституту покласти на директора 
Зоотехнічної станції О.П. Бондаренка. Залишити штат Полтав-
ської Зоотехнічної Станції для Інституту Зоотехнії, відповідно 
змінюючи його номенклатуру. Дирекції інституту було нака-
зано в двотижневий термін скласти план розгортання роботи  
Інституту [32, арк. 25].

Разом із тим, у червні 1930 р. НКЗС звернувся до РНК 
УСРР з проханням затвердити організацію науково-дослідного 
інституту зоотехнії та прикладної зоології в Харкові на базі 
зоотехнічних кафедр, переданих від НКО до НКЗС, Завдан-
ням інституту було визначено розробляти загальні питання 
зоотехнії , зокрема фізіології, біології, генетики, годівлі та ін.  
[39, арк. 17]. 

Отримавши також принципову згоду Президії ВАСГНІЛ 
на утворення в Україні «з початку 1931/32 операційного року» 
Республіканського інституту зоотехнії та прикладної зооло-
гії, НКЗС доручив НКР спланувати роботу цього інституту в 
1930/31 р. так, щоб було забезпечено продовження робіт, роз-
початих раніше, та збереження наукових кадрів, які перейшли 
до Наркомпземсправ із колишніх науково-дослідних кафедр 
Наркомосвіти. З нових дослідних робіт Республіканського 
інституту зоотехнії та прикладної зоології дозволили прове-
дення тих, що випливатимуть з актуальних потреб виконан-
ня завдань в галузі тваринництва. Повне розгортання роботи 
інституту провести з наступного 1932 року. Головну ж увагу 
при розподілі зоотехнічних наукових кадрів та фінансуванні 
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науково-дослідних робіт у галузі тваринництва в 1931 р. при-
ділити налагодженню й розгортанню роботи спеціалізованих 
інститутів і зональних станцій [39, арк. 17]. Однак Наукова 
Рада не погодилася з тією частиною постанови, яка зазнача-
ла про початок роботи цього інституту лише з 1932 року, та з 
тим, щоб приділяти першочергову увагу розвитку спеціальних 
всесоюзних зоотехнічних інститутів на терені України, як того 
вимагала ВАСГНІЛ. 

Також Наукова Рада НКЗС УСРР у 1930 р. запланувала 
створити нові інститути в Полтаві – «Спеціальний Республі-
канський Інститут Кормоздобування та Кормових Рослин на 
базі Полтавської сільськогосподарської дослідної станції, у 
зв’язку з тим, що дослідження кормових питань відокремлено 
в загально-союзній системі науково-дослідних установ в окре-
му вертикаль на чолі з Бюром в кормовій справі при Всесоюз-
ній Академії ім. Леніна. Це Бюро й буде об’єднувати роботу 
Українського Інституту Кормоздобування та зональних кормо-
вих станцій інших республік» [39, арк. 17]. 

З цією метою заступник Наркомземсправ Горбань та за-
відувач досвідного відділу Гормон надіслали лист від 9.08. 
1929 р. до Наркомфіну з проханням негайно переказати Пол-
тавській Зоотехнічній Станції 50 000 крб. на будівництво екс-
периментального заводу комбікормів [30, арк. 21]. На засіданні 
Наукової Ради НКЗС 26 квітня 1930 р. слухали про створення 
дослідної станції комбікормів, а 28 травня 1930 р. – про органі-
зацію Всесоюзного Українського Інституту Кормоздобування.

Спроектовану Науковою Радою мережу науково-
дослідних установ, яка мала обслуговувати потреби сільського 
господарства та зокрема тваринництва, остаточно було затвер-
джено постановою РНК 1 липня 1930 р. НКЗС надавалося пра-
во робити у цій мережі в процесі реорганізації потрібні зміни 
та уточнення. 



21

Відповідно до постанови РНК УСРР від 23 грудня 1929 р. 
про утворення в Полтаві НДІ експериментальної зоотехнії на 
базі зоотехнічної станції НКЗС було утворено НДІ зоотехнії та 
прикладної зоології в Харкові на базі колишніх зоотехнічних 
науково-дослідних кафедр. 

Слід зазначити, що у 1930 р. було створено, як і плану-
валося Науковою Радою НКЗС, Інститут молочного господар-
ства. Основним напрямом його роботи передбачено вивчен-
ня молочної продукції та технології молока, а біологічне ви-
вчення тварин, зокрема фізіології травлення, яке потребувало 
спеціальної методології, покладалося на Інститут зоотехнії  
[34, арк. 35 – 36]. 

Питанням інститутизації Рада займалася до кінця своєї 
діяльності. Організація нових науково-дослідних структур в 
Україні тривала під керівництвом ВАСГНІЛ (1929 р.) на базі 
існуючих наукових установ. В основу було покладено принци-
пи зміни змісту їх роботи в напрямі задоволення потреб ство-
рених радгоспів і колгоспів, розмежування робіт між окреми-
ми установами на основі їх спеціалізації та тісної взаємодії з 
господарськими організаціями. Необхідність максимального 
збільшення продуктивності сільськогосподарських тварин, зо-
крема свиней, за найменших затрат праці та коштів поставила 
перед науковцями завдання подальшого вивчення фізіології 
травлення та годівлі цього виду тварин різних статевих і ві-
кових груп.

У 1931 р. був створений Всесоюзний науково-дослідний 
інститут гібридизації і акліматизації тварин «Асканія-Нова» 
(з 1956 р. – Український науково-дослідний інститут тварин-
ництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова», з 
1992 р. і дотепер – Інститут тваринництва степових районів ім. 
М.Ф. Іванова НААН. Питаннями фізіології травлення свиней 
тут займалися у відділі свинарства та відділі годівлі сільсько-
господарських тварин. Під керівництвом доктора сільськогос-
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подарських наук Л.С. Дьяченко розроблено й удосконалено 
норми енергетичної, протеїнової і мінеральної годівлі свиней. 
Розроблено систему повноцінної годівлі свиней з різним вміс-
том у кормах біогенних елементів і забруднюючих речовин.

Вагому роль у розвитку свинарства та зокрема фізіології 
травлення тварин відіграв Всесоюзний науково-дослідний ін-
ститут свинарства (нині – Інститут свинарства та АПВ НААН), 
реорганізований з Українського інституту експериментальної 
зоотехнії та створений за Постановою Президії Всесоюзної 
академії сільськогосподарських наук ім. Леніна від 1 серпня 
1930 року. 

Створення Всесоюзного науково-дослідного інституту 
свинарства в м. Полтаві не було випадковим, оскільки саме 
Полтавська губернія й насамперед Полтавський округ стали 
центром племінного свинарства і забезпечення племінним ма-
теріалом інших регіонів України. Ще у період індустріаліза-
ції в 1926 р. у Полтаві було побудовано беконну фабрику для 
промислової переробки свиней – першу в системі подібних 
підприємств в Україні, а у 1929 р. – потужний м’ясокомбінат.  
У 1927–1928 рр. розпочала роботу і Кременчуцька беконна  
фабрика.

У 1928 р. при Полтавській дослідній станції було органі-
зовано Державну племінну книгу свиней великої білої породи, 
і за 1928–1930 рр. до неї вже записали більше 1 тис. високо-
продуктивних свиней. Для поширення великої білої породи й 
поліпшення її продуктивних якостей у 1930 р. було організо-
вано 11 племінних свинарських радгоспів. Серед них відомі й 
дотепер «Комсомолець», ім. Щорса Миколаївської, «Дружба», 
Чернігівської, «Жовтень», «Перемога», «Чутове» Полтавської, 
«Василівка» і «Михайлівка» Сумської областей.

Такий розвиток і стан свинарства на Полтавщині слугу-
вав основою для створення Всесоюзного науково-дослідного 
інституту свинарства. З моменту організації інституту адміні-
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стративним і науковим директором був професор О.П. Бонда-
ренко, а вже з 1 жовтня 1930 р. адміністративним директором 
працював Ф.П. Денисенко, а заступником директора з наукової 
роботи – професор О.П. Бондаренко. В інституті працювали 
відділи годівлі, розведення, організації, економіки та механіза-
ції, а також добре обладнані лабораторії фізіології, технології 
кормів і хімії.

Інститут мав вагомі наукові здобутки з питань фізіоло-
гії травлення, селекції годівлі й утримання свиней, ставши 
об’єктом для численних делегацій, у тому числі іноземних. 
Так, у 1930 р. до інституту для ознайомлення з досвідом робо-
ти прибув спеціаліст із Сполучених Штатів Америки Рудоль-
фо, який відповідно до наказу за № 395 від 4 грудня 1930 р. він 
був зарахований на посаду наукового співробітника при лабо-
раторії фізіології [37, арк. 11 – 13].

Одне з актуальних питань раціональної годівлі свиней у 
перші роки роботи відділу годівлі Інституту свинарства (1930–
1936 рр.) стосувалося нормованої годівлі. У подальшому роз-
виток свинарства і зокрема організація великих свинарських 
господарств вимагали вивчення та впровадження у практику 
нормованої годівлі, особливо, що стосувалося рівня протеїно-
вої годівлі свиней різних виробничих і статево-вікових груп.

У 1931 р. співробітники інституту заклали досліди з 
годівлі та відгодівлі свиней за 18 темами і залучили до них  
1862 поголів’я свиней. Наведемо лише деякі з тем стосовно 
годівлі тварин: годівля за нормою і без; вплив на ріст поро-
сят зеленої люцерни; годівля на штучних випасах і без випа-
сів; вплив на розвиток поросят коров’ячого молока, вплив на 
розвиток поросят 3 і 4 разової годівлі за добу; максимальна 
кількість цукрового буряку (кормовий буряк, сира картопля) 
в раціоні поросят; підготовка кукурудзи до згодовування до-
рослим свиням при вирощуванні їх на сало; максимальна кіль-
кість відходів (помоїв) у раціоні поросят (10%, 25%, 33%); си-
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лосні корми для свиней. Досліди передбачалося провести за 
рахунок держбюджету – 10 000 крб., свиноводтресту – 15 000 
крб., Укрколгоспу і Цукротресту – 5 000 крб. [35, арк. 9 – 14].

До 1934 р. інститут був у підпорядкуванні ВАСГНІЛ, а з 
1934 р. відповідно до Постанови Раднаркому СРСР від 16 лип-
ня 1934 р. переведений у підпорядкування Наркомземлерад-
госпів СРСР.

Учені відділу годівлі (Боровський В.В., Анісімов В.М., 
Роденко Ф.І., Василенко Д.Я. 1936), узагальнюючи наукові 
дані з питань нормування годівлі свиней, а також досвід пе-
редових господарств, використовуючи результати проведених 
дослідів в Інституті свинарства, розробили разом із співробіт-
никами Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринни-
цтва норми загальної і протеїнової годівлі свиней, диферен-
ційовані відповідно до віку та фізіологічного стану свиней.  
Норми годівлі поросних свиноматок розроблено відповідно 
до місяців поросності, а підсисних маток – залежно від кіль-
кості поросят у приплоді. Норми для племінного молодняку 
і свиней на відгодівлі розмежовано з урахуванням віку і ваги  
тварин [1, арк. 141 – 148].

Аналізуючи шлях становлення галузевої наукової уста-
нови, слід зазначити той важливий факт, що зі створенням 
інституту фактично одночасно було організовано зональну 
мережу спеціалізованих науково-дослідних установ зі свинар-
ства: Мінський філіал інституту, 7 зональних дослідних стан-
цій (Сибірська, В’ятська, Середньо-Волзька, Нижньо-Волзька, 
Центральних чорноземних областей, Північно-Кавказька,  
Нечорноземних областей) та 42 опорних пункти в господар-
ствах – основних свинарських райони країни.

Такі організаційні заходи забезпечили створення відповід-
ної бази наукових досліджень ще в довоєнні роки. Так, екс-
периментальний пошук інституту щодо вивчення перетрав-
ності й особливостей шлункової секреції стали теоретичною 
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основою розробки норм годівлі та раціонів для свиней різних 
вікових, статевих і виробничих груп. Дослідження з питань 
годівлі передбачали постановку спеціальних експериментів 
з використанням оригінальної респіраційної камери. Було  
розроблено спосіб дріжджування кормів, автор якого – про-
фесор Б.Г. Левицький у 1936 р. був одержав високу урядову 
нагороду – орден Леніна [18].

Велика заслуга у цій справі належить професору Б.Г. Ле-
вітському (1890-1953), який тривалий час працював на Пол-
тавщині. Він фундаментально вивчив фізіологію дріжджів, 
вдосконалив технологію дріжджування кормів, а також до-
слідив вплив різних факторів на процеси дріжджування та 
травлення у свиней у взаємозв'язку з їх ростом та продук-
тивністю. Цікавий і плідний шлях у житті видатного вче-
ного, який всього себе присвятив науці. У 1914 році закінчив 
Харківський ветеринарний інститут і до 1919 року працював 
на посаді асистента бактеріологічної станції. У 1923 році 
перейшов працювати в зоотехнічний відділ Полтавської до-
слідної сільськогосподарської станції на посаду завідувача 
лабораторії зоотехнічного аналізу. При реорганізації зоотех-
нічної станції у Всесоюзний науково-дослідний інститут сви-
нарсіва працював заступником директора з наукової роботи, 
створив відділ зоогігієни й завідував лабораторією мікробіо-
логії (пізніше перетворену у лабораторію технології кормів). 
У 1936 році йому присвоєно вчений ступінь кандидата сіль-
ськогосподарських наук, а в 1937 році – доктора сільськогос-
подарських наук

У 1941 році він завідував кафедрою мікробіології в Став-
ропольському зооветінституті, пізніше – кафедрою годів-
лі в Туркменському сільськогосподарському інституті. У  
1942 році професор Б.Г. Левітський був завідувачем відді-
лу свинарства Киргизького науково-дослідного інституту 
тваринництва. У 1944 році він був відкликаний Наркомом 
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Радгоспів СРСР у м. Полтаву де працював у Полтавському 
сільськогосподарському інституті та Всесоюзному науково-
дослідному інституті свинарства.

Заслуги Б.Г. Левітського були високо оцінені: у 1936 році 
його нагороджено орденом Леніна, у 1939 та 1940 роках – 
Малою і Великою срібною медалями ВСГВ, у 1946 році – ме-
даллю „3а доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 pp.». Указом президії Верховної ради УРСР від 6 квітня 
1946 р йому присвоєно звання Заслуженого діяча науки УРСР.

На основі вивчення біології дріжджів Б.Г. Левітським 
була доведена можливість їх використання завдяки наявності 
таких основних властивостей: викликати ферментацію та 
швидко розмножуватися, завдяки чому швидко нарощується 
значна кількість дріжджових клітин, біологічну масу яких 
можна згодувати тваринам, а також значно поліпшується 
якість корму. Ним детально були розроблені оптимальні умови 
дріжджування кормів (температура, вологість, тривалість 
ферментації»); крім цього було запропоновано технологію об-
ладнання для налагодження дріжджування кормів на вироб-
ництві. Професором Б.Г. Левітським детально був вивчений 
вплив дріжджування кормів на фізіологічні процеси, що від-
буваються в організмі тварин, зокрема на виділення слини, 
шлункового соку, перетравлювання білкових речовин кормів у 
шлункові свиней і перехід їх із шлунка до кишок. Крім вивчення 
перетравлювання та засвоєння поживних речовин корму, він 
враховував апетит тварин, стан шкіри, статевої діяльності, 
гематологічні показники та біохімічний склад тіла.
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О.М.Бакеэва 
(1902-1981)

ф.К. Почерняэв 
(1929-1987)

   У цій науковій установі в ті роки сфор-
мувалася ціла плеяда вчених, яким на-
лежить вагомий внесок у розвиток ві-
тчизняного свинарства. Серед них: 
академіки О.В. Овсянніков, О.В. Квас-
ницький, 
члени-кореспонденти М.О. Симон, 
С.І. Кутіков, Ф.К. Почерняєв; профе-
сори О.П. Бондаренко, М.Т. Балашов, 
Д.І. Войтко, М.А. Коваленко, Д.Я. Васи-
ленко, І.Г. Брюшинін; 
кандидати наук М.І. Матієць, Д.К. Біло-
губ, А.Х. Кащенко, А.І. Виноградський, 
М.А. Топчій, Ф.І. Роденко, І.Т. Скорик, 
І.Л. Борц, О.М. Бакеєва, В.О. Конюхова, 
Т.С. Журженко, Л.О. Конюхова та ін.

На основі телеграфного розпоря-
дження Наркому від 20 липня 1941 р. 
Всесоюзний НДІ свинарства тимчасово 
призупинив свою діяльність і був еваку-
йований у м. Курган. Після визволення 
м. Полтави від німецької окупації По-
становою Ради Народних Комісарів 
СРСР від 22 січня 1944 р. наукова уста-
нова відновила свою роботу, але вже 
як Полтавський НДІ свинарства, хоча 

функціональні обов’язки Всесоюзного галузевого інститу-
ту за ним залишили. У період тимчасової окупації території 
України німці завдали інституту величезних руйнувань: вони 
спалили головний науковий корпус, вивезли обладнання, зруй-
нували багато виробничих і жилих будівель. Часткове віднов-
лення уцілілих будівель і споруд інституту було розпочато в 
1946 р., але його головний науковий корпус ще в 1950 р. не 
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був відновлений, тому всі відділи й лабораторії розміщува-
лись у тимчасово пристосованих для цього будівлях. Згідно 
Постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП (б), відповідно до 
трирічного плану розвитку колгоспного і радгоспного продук-
тивного тваринництва Міністерство колгоспів СРСР, до сис-
теми якого входив Інститут свинарства, надав у 1950–1951 рр.  
3,5 млн рублів на його відновлення у тому числі 1,5 млн. ру-
блів на науковий корпус [36, арк. 9]. У повоєнні роки колектив 
інституту на чолі з Героєм Соціалістичної Праці академіком 
О.В. Квасницьким (1900–1989), проводив фундаментальні до-
слідження з фізіології травлення свиней, результати яких стали 
теоретичною основою для подальшої розробки оптимальних 
норм годівлі. За наукові розробки та їх широке впровадження у 
виробництво Інститут свинарства у 1980 р. був нагороджений 
орденом «Знак Пошани» [26, арк. 44 – 45].

У 1965 р. ця наукова установа налічувала у своєму складі 
12 відділів, а саме: розведення, годівлі з лабораторією обміну, 
технології кормів, технології і механізації виробництва свини-
ни, економіки, якості продукції, фізіології розмноження, біохі-
мії, зоогігієни, зоохімічного аналізу, наукової інформації і про-
паганди. Загальна чисельність працівників становила 134 осіб, 
з них у відділах годівлі і біохімії працювало відповідно 25 осіб 
і 11 осіб, кількість старших наукових співробітників – 6 осіб 
і 2 осіб, молодших – 5 осіб і 2 осіб, 1 доктор наук, кандидатів 
наук – 5 осіб і 2 осіб відповідно. Основна науково-дослідна 
робота відділу годівлі спрямовувалася на розроблення норм 
годівлі та раціонів для свиней різних зон УРСР, шляхів під-
вищення використання поживних речовин у раціонах свиней, 
вивчення ефективності застосування вітамінів, мікроелемен-
тів і біостимуляторів при годівлі й відгодівлі свиней, впливу 
білково-вітамінних концентратів на організм і продуктивність 
свиней, оцінка раціонів і кормів за обмінною енергією. У від-
ділі біохімії займалися дослідженням поглинання амінокислот 
у шлунково-кишковому тракті свиней при згодовуванні різних 
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кормів, вивченням білкового і амінокислотного складу молока 
свиноматок, ефективністю використання синтетичного метіо-
ніну поросятами за різних способів його згодовування, дослі-
дженням концентрації вільних амінокислот крові при згодову-
ванні різноманітних кормів [19].

В Інституті свинарства працювали високоосвічені спеці-
алісти, тому ця наукова установа швидко стала центром пе-
редового досвіду з вивчення питань ведення свинарства, яки-
ми цікавилися вчені й за кордону. Так, лише за 10 міс. 1968 р. 
Полтавський науково-дослідний інститут свинарства відвіда-
ла група науковців із Німеччини (30 осіб), 4 спеціалісти з со-
ціалістичних країн і один фахівець з Англії, яких ознайомили з 
історією і діяльністю інституту, його організаційною структу-
рою, а також з деякими роботами відділів і лабораторій, серед 
яких був і відділ біохімії і фізіології.

Англійський спеціаліст – працівник центрального апарату 
Міністерства сільського господарства з питань тваринництва 
Л. Парсонс, під час відвідування в інституту, приділив велику 
увагу питанням пов’язаним із кормовиробництвом, роздаван-
ням кормів і годівлею свиней.

Інститут відвідав також науковий співробітник інституту 
свинарства Народної Республіки Болгарії І. Ангелов. Протя-
гом 1968 р. 19 липня – 31 серпня він ознайомився з науково-
дослідними роботами щодо вивчення міжпорідного промис-
лового схрещування свиней, організації племінної роботи в 
свинарстві, методик дослідних робіт із годівлі, фізіології та 
біохімії свиней.

Доктор В. Шлегель з Інституту розведення сільськогос-
подарських тварин Енського університету (Німеччина) від-
відував інститут 5–6 липня 1968 р. й ознайомився з роботою 
станції штучного осіменіння тварин, науково-дослідною робо-
тою відділу фізіології і біохімії. У книзі відгуків в інституті він 
залишив запис, у якому висловив задоволення від перебування 
в установі і сподівання щодо розширення творчих зв’язків з 
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ученими інституту (з академіком О.В. Квасницьким і співро-
бітниками лабораторії фізіології і біохімії) [37]. 

Для вирішення проблем аграрної науки і зміцнення її 
зв’язків з практичним виробництвом у постанові ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 26 серпня 1976 р. № 703 «Про заходи 
по дальшому підвищенню ефективності сільськогосподарської 
науки і зміцненню її зв’язку з виробництвом» наголошено, що 
у прискоренні розвитку сільськогосподарського виробництва 
і переведенні його на сучасну індустріальну основу в світ-
лі завдань, висунутих черговим з’їздом КПРС, дедалі більш 
важливого значення набуває наука. У зв’язку з цим Полтав-
ському НДІ свинарства разом із зональними НДУ необхідно 
зосередити дослідження на удосконаленні й опрацюванні но-
вих технологій виробництва свинини на промисловій основі, 
поліпшення існуючих, виведенні нових порід і порідних груп, 
спеціалізованих ліній та гібридів свиней, які б забезпечува-
ли одержання м’ясної і беконної свинини високої якості при 
середньодобових приростах живої ваги свиней на відгодівлі 
700–750 г і витратах кормів 3,5–4,0 корм. од. на кілограм при-
росту, розробці систем повноцінної годівлі та прогресивних 
технологій виробництва, координації науково-дослідних робіт і 
методичного керівництва з вирішення проблем збільшення ви-
робництва високоякісної свинини на промисловій основі. Саме 
над цими питаннями інститут плідно працював [38, арк. 37].

Установа зазнала ряд структурних перетворень і перейме-
нувань (1944 р. – Полтавський науково-дослідний інститут 
свинарства, 1991 р. – Український науково-дослідний інститут 
свинарства, 1992 р. – Інститут свинарства УААН). Оскільки 
ця установа залишається головним координатором наукових 
досліджень зі свинарства в Україні вважаємо за доцільне де-
тально висвітлити історію її створення і функціонування [14]. 

Як і в колишньому Радянському Союзі, нині – це єдина в 
Україні спеціалізована науково-дослідна установа з функцією 
координації наукових досліджень, а також з безпосередньої 
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розробки теоретичних і практичних проблем ведення галузі 
свинарства.

Саме в цьому інституті вели дослідження вчені, які зро-
били значний внесок у розвиток вітчизняного свинарства та 
зокрема фізіології травлення. До 1936 р. вченими Інституту 
свинарства було поставлено ряд дослідів з вивчення викорис-
тання в раціоні окремих груп свиней багатих на вуглеводи кор-
мів. Професор М.А. Коваленко як до війни, так і в післявоєнні 
роки провів велику кількість науково-господарських дослідів 
із годівлі та відгодівлі свиней усіх виробничих і вікових груп 
із максимальним використанням у раціонах цукрових буряків 
і картоплі, вивчив вплив цих кормів на обмінні процеси, секре-
цію залоз і шлунково-кишкове травлення тварин [16]. 

Починаючи з 1955 р. вченими відділу годівлі (Ковален-
ко М.А., Брюшинін І.Г., Борц І.Л., Трончук І.С., Журба В.А., 
1955–1963) були проведені численні науково-господарські та 
фізіологічні досліди з використання в годівлі свиней корене-
бульбоплодів і кукурудзи, а також лабораторні дослідження 
продуктів забою, внутрішніх органів тварин і крові. При цьому 
досліджували не лише ефективність приросту тварин, оплату 
корму і продуктивність свиней, а й обмін речовин, склад тіла 
і приріст тварин у різні вікові періоди, поживну цінність різ-
ного складу раціонів годівлі. Крім того, у процесі проведення 
досліджень виникла потреба визначати найбільш оптималь-
ний рівень цукрових буряків у раціонах свиней різного віку. 
В наукових дослідженнях, проведених ученими відділу годів-
лі Інституту свинарства, вивчалися питання про вплив різної 
структури кормових раціонів із цукровими буряками на пере-
травність поживних речовин, обмін азоту, теплопродукцію, га-
зообмін, відкладання білка і жиру в тілі відгодовуваних свиней 
різного віку (Коваленко М.А., 1964). Крім того, спостерігали 
за змінами вуглеводної функції печінки у тварин, які отриму-
вали протягом всього періоду відгодівлі раціони з різною кіль-
кістю цукрових буряків [17, 7, 6, 25, 13].
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Саме у цьому науковому закладі О.В. Квасницьким та 
О.М. Бакєєвою були проведені дослідження з перетравності 
кормів і вивчення особливостей шлункової секреції та трав-
лення у свиней, результати яких стали теоретичною основою в 
розробці норм годівлі і раціонів для тварин цього виду [15, 3].

В Інституті свинарства і агропромислового виробництва 
НААН й дотепер проводяться дослідження з вивчення дії но-
вого покоління ферментних, пребіотичних, мікробіологічних 
препаратів та біологічно активних добавок, спрямованих на 
нормалізацію мікроценозів шлунково-кишкового тракту сви-
ней та підвищення конверсії корму.

Підсумовуючи наведене, можна зазначити, що проведе-
ні в інституті фундаментальні дослідження з вивчення фізіо-
логії травлення свиней стали не лише теоретичною основою 
для розроблення й подальшого вдосконалення норм годівлі 
свиней, але й передумовою створення такої рецептури ком-
бікормів, яка забезпечує рентабельне ведення галузі свинар-
ства при затратах на 1 кг приросту живої маси тварин у межах  
3,2–3,5 корм. од.

Варто відзначити важливість для розвитку фізіології трав-
лення тварин створення при НКЗС УРСР у 1921 р. Держав-
ного інституту наукової і практичної ветеринарної медицини 
(м. Харків) на базі Центральної бактеріологічної лабораторії 
Наркомзему України. Інститут мав відділи: туберкульозний, 
мікробіології, фізіології тварин та ін. [40, арк. 60]. Першим 
його директором став А.М. Дедюлін. Наукові праці його спів-
робітників з питань фізіології травлення друкувалися у журна-
лі «Ветеринарное дело» та «Трудах института научной и прак-
тической ветеринарии». 

Важливою історичною подією для вчених і спеціалістів-
зооінженерів було відкриття Інституту біології тварин НААН 
(Львів), що був заснований, як Український науково-дослідний 
інститут фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин у 
листопаді 1960 р. (Постанова № 1799 Ради Міністрів УРСР) на 



33

базі Відділу біохімії сільськогосподарських тварин Науково-
дослідного інституту землеробства і тваринництва західних 
районів УРСР. Першим директором новоствореного інституту 
(УНДІФБСГТ) став член-кореспондент Академії наук УРСР, 
академік Української академії сільськогосподарських наук, 
доктор біологічних наук, професор С.З. Ґжицький. Відповід-
но до Програми КПРС, в якій йшлося про те, що високий рі-
вень розвитку математики, фізики, хімії, біології – необхідна 
умова піднесення й ефективності технічних, медичних і сіль-
ськогосподарських наук, а також Постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи по поліпшенню біологічної на-
уки і зміцнення її зв’язків з практикою» перед колективом ін-
ституту було поставлено нові завдання, пов’язані з поглибле-
ною теоретичною розробкою найбільш актуальних і важливих 
питань фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. 
Вони стосувалися опрацювання теоретичних питань фізіології 
і біохімії сільськогосподарських тварин, координації наукових 
досліджень з фізіології і біохімії травлення сільськогосподар-
ських тварин в Україні. Спочатку інститут об’єднував вісім 
лабораторій, серед яких були лабораторії обміну речовин та 
годівлі сільськогосподарських тварин. Для виконання нових 
завдань, постала необхідність організації нових лабораторій.  
У 1962 р. організовано лабораторію біологічно-активних речо-
вин, а з 1965 р. при лабораторії годівлі сформовано групу фа-
хівців з дослідження впливу білково-вітамінного концентрату 
на фізіологічні та біохімічні процеси, включаючи продуктив-
ність свиней. У 1965 р. в інституті створено лабораторію фер-
ментів. З удосконаленням тематики інституту розгортаються 
нові й розширювалися існуючі напрями досліджень. Так, у 
1969 р. стає необхідним створення лабораторії амінокислот і 
вітамінів. В інституті були розроблені методи оперативної хі-
рургії для проведення фізіологічних експериментів з вивчення 
травлення у жуйних і моногастричних тварин. 
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Помітна роль у розвитку тваринництва належить Україн-
ському науково-дослідному інституту тваринництва (УНДІТ), 
створеного у Харкові в жовтні 1929 р. Дослідження з фізіології 
травлення тварин ведуться з 1930 р. у межах тематики годів-
лі сільськогосподарських тварин (Див. додаток 3). Після ре-
вакуації навесні 1943 р. інститут відновив свою діяльність як 
установа республіканського значення згідно з «Положенням 
про Український науково-дослідний інститут тваринництва»  
[11, арк. 6]. З метою проведення поглиблених досліджень окре-
мих видів сільськогосподарських тварин структуру інституту 
з 1944 р. була відповідним чином змінено й вона налічувала  
9 відділів та 3 лабораторії, куди входив і відділ свинарства  
[12, арк. 57 – 67] (Див. додаток 4).

Наприкінці 40-х років минулого століття інтенсифікації 
науково-дослідної роботи в галузі тваринництва сприяла чер-
гова спроба академізації сільськогосподарської науки. Зна-
ковою подією стало проведення 15 жовтня 1948 р. засідання 
Президії Академії наук УРСР, на якому прийнято рішення про 
створення у складі Відділу сільськогосподарських наук по-
стійно діючої комісії з тваринництва для координації роботи, 
затвердження тематичних планів для науково-дослідних уста-
нов і вузів, перевірки ходу їхнього виконання, скликання на-
укових нарад і конференцій з важливих проблем у цій галузі. 
Очолив комісію відомий учений-селекціонер, дійсний член 
Академії наук УРСР (з 1948 ) та ВАСГНІЛ (з 1948), заслуже-
ний діяч науки УРСР Л.К. Гребень [2, арк. 10 – 11].

За нетривалий період діяльності комісії з тваринництва 
(1 січня 1951 р. ліквідовано) не вдалося налагодити безпосе-
реднього зв’язку з окремими установами, що було необхідно 
для забезпечення контролю за проведенням науково-дослідної 
роботи на місцях і сприяння більш швидкому впровадженню 
досягнень науки у виробництво.

З метою поліпшення ведення науково-дослідною робо-
тою в галузі сільського господарства, підвищення теоретично-
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го рівня досліджень, поліпшення підготовки кадрів і набуття 
ними знань і практичних навиків ведення сільськогосподар-
ського виробництва, Рада Міністрів Української РСР поста-
новила зосередити в єдиному центрі керівництво науково-
дослідною роботою з сільського господарства в республіці, 
для чого було організовано Українську академію сільськогос-
подарських наук від 30 грудня 1956 р. 

У підпорядкування Українській академії сільськогоспо-
дарських наук відійшли:

–– Український науково-дослідний інститут тваринни-
цтва Лісостепу і Полісся УРСР (Харківська обл.);

–– Київська дослідна станція тваринництва;
–– Український науково-дослідний інститут тварин-

ництва степових районів ім. М.Ф. Іванова (Асканія-
Нова);

–– науково-дослідний інститут землеробства і тваринни-
цтва західних районів УРСР (м. Львів).

Слід зазначити, що з 1955 р. Академія наук УРСР видає 
українською мовою «Фізіологічний журнал», в якому публіку-
ються наукові праці з питань фізіології і патофізіології.

Отже, з усього вищевикладеного обґрунтованим буде ви-
сновок, що наприкінці 20-х рр. ХХ ст. розпочато створення 
мережі науково-дослідних інститутів. Головними установа-
ми, які займалися проблемами свинарства і зокрема фізіоло-
гії травлення, були Інститут свинарства та агропромислового 
виробництва НААН (м. Полтава) та Інститут біології тварин 
НААН (м. Львів). Доробок учених Інституту свинарства з ви-
вчення фізіології травлення надав можливість оптимізувати 
технологію виробництва продукції свинарства. Не менш зна-
чущими є праці з вивчення норм годівлі різних статево-вікових 
груп свиней. 
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РОЗВИтОК ЗООтехНічНОї НАУКИ 
З ПРОБЛеМ фіЗіОЛОГії тРАВЛеННя тВАРИН 

У НАВчАЛЬНИх ЗАКЛАДАх

На теренах Російської імперії науково-організаційні осно-
ви тваринництва були закладені у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. Дослідники зоотехнічної науки пов’язують це 
із проведенням земельної реформи 1861 р., що зумовило ак-
тивний пошук нових її шляхів і форм.

Передумовою прискореного розвитку тваринництва також 
слід розглядати державне замовлення на виробництво даного 
виду продукції. Участь держави, передусім, позначилися в ор-
ганізації навчальних закладів і дослідних установ, їх фінан-
суванні й підпорядкуванні діяльності державним інтересам. 
Крім того, необхідність формування мережі спеціалізованих 
сільськогосподарських і ветеринарних інститутів пояснюється 
великою потребою в подібних установах, які мають вирішу-
вати наукові й практичні проблеми тваринництва і водночас 
готувати науковців для дослідної справи у тваринництві.

На початку ХХ ст. зважаючи на розбудову галузі тварин-
ництва, потреба у фахівцях із спеціальною зоотехнічною осві-
тою відчувалася дедалі більшою мірою. Важливою історичною 
подією для вчених і спеціалістів-тваринників було відкрит-
тя 30 вересня 1898 р. сільськогосподарського відділення при 
Київському політехнічному інституті, який трансформувався 
у структурі КПІ та на його основі було створено Київський 
сільськогосподарський інститут, який з 1923 р. став самостій-
ним вищим навчальним закладом. До читання зоотехнічних 
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дисциплін запрошено таких відомих учених – професорів 
А.К. Скороходька, В.П. Устьянцева, В.Ю. Чаговця, Л.І. Сен-
ченко, М.П. Чирвінського та ін. Слід відмітити, що здобутком 
М.П. Чирвінського була розробка наукових основ годівлі, що 
ґрунтувалася на глибоких знаннях фізіолого-біохімічних за-
кономірностей травлення. В.П. Устьянцев розвинув вчення 
про фізіологічні основи годівлі сільськогосподарських тварин  
[9, арк. 14 – 16].

У розвитку вітчизняної зоотехнічної науки важлива роль 
належить дослідженням першого декана сільськогосподар-
ського відділення Київського політехнічного інституту та за-
відувача кафедри зоотехнії згаданого нами М.П Чирвінського 
(1848–1920). Учений дослідив вплив годівлі на продуктив-
ність тварин. Захоплення М.П. Чирвинського фізіологією зу-
мовило розробку ним наукових основ годівлі, що ґрунтуються 
на фізіолого-біохімічних закономірностях травлення.

Його по праву вважають основоположником зоотехнічної 
науки в Росії та Україні. Професор підготував кілька поколінь 
зоотехніків-агрономів, зробив значний внесок у теорію і прак-
тику тваринництва, є автором кількох підручників для сіль-
ськогосподарських факультетів. Його праці неодноразово пе-
ревидавалися різними мовами, а вибрані твори опубліковані у 
двох томах у 1949–1951 рр., він – автор підручника «Загальне 
тваринництво». Незважаючи на те, що деякі праці М.П. Чир-
вінського до певної міри застаріли, все ж вони становлять 
значний інтерес для сучасних учених і практиків. Його до-
слідження з проблем жироутворення у тваринному організмі, 
росту й розвитку тварин під впливом умов годівлі визнані сві-
товою наукою [41].

Одна із кафедр зооінженерного факультету Київського 
сільськогосподарського інституту (нині – Національний уні-
верситет біоресурсів і природокористування України) – годів-
лі тварин і технології кормів ім. П.Д. Пшеничного, бере свій 
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початок від організованої у 1898 р. професором М.П. Чирвін-
ським кафедри зоотехнії сільськогосподарського відділення 
Київського політехнічного інституту.

У створеній на базі Київського сільськогосподарського і 
лісогосподарського інститутів Українській сільськогосподар-
ській академії (УСГА) вона називалася кафедрою загальної 
зоотехнії. У 1957 р. до неї приєднали кафедру годівлі сільсько-
господарських тварин колишнього Київського ветеринарного 
інституту, який увійшов факультетом до складу УСГА. Після 
відкриття в цьому ж році зоотехнічного факультету згадана ка-
федра увійшла до його складу як кафедра годівлі сільськогос-
подарських тварин.

Діяльність кафедри на сьогодні спрямована на обґрунту-
вання наукових принципів повноцінної годівлі сільськогос-
подарських тварин, вивчення хімічного складу та поживності 
кормів, дослідження їх впливу на продуктивні якості тварин, 
розробку способів ефективного використання кормів і кормо-
вих добавок у їх годівлі.

Іншим осередком становлення наукових основ тварин-
ництва, зокрема фізіології травлення свиней, був відкритий 
у 1930 р. Білоцерківський зоотехнічний технікум, який у 
1931 р. перетворено на зооветеринарний інститут з п’ятьма 
факультетами, серед яких був зоотехнічний та ветеринарний. 
На кафедрі нормальної та патологічної фізіології тварин од-
ним із напрямів, над яким працювали її співробітники, було 
питанням секреції травних залоз тварин, особливості їх ді-
яльності при згодовуванні різних видів кормів, фізіологічні 
основи підвищення продуктивності тварин. У різний час тут 
працювали такі відомі вчені, як: А.І. Акаєвський, Й.І. Кади-
ков, В.І. Стелецький, О.Л. Скоморохов та ін. Кафедру годівлі 
сільськогосподарських тварин (нині – технології кормів, кор-
мових добавок і годівлі тварин) створено в 1934 р. Першим її 
завідувачем було призначено доцента С.Й. Ерлера – що мав 
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енциклопедичні знання в галузі біології. Завдання, які вирішує 
кафедра – це дослідження перетравності корму, обмін речо-
вин та продуктивні якості тварин за різних рівнів енергетич-
ної та протеїнової годівлі, використання кормових добавок у 
годівлі сільськогосподарських тварин, ефективність різного 
вмісту магнію у раціонах свиней на відгодівлі; продуктивні 
якості свиней при згодовуванні кормо сумішей, збагачених 
біологічно-активними речовинами та ін.

С.З. Ґжицький

 Важливим етапом у вивченні 
питань фізіології тварин і зокрема 
травлення свиней є створення 
Львівської академії ветеринарної 
медицини ім. С.З. Ґжицького.

У 1939 р., після з’єднання За-
хідної України з УРСР, Академія 
ветеринарної медицини у м. Львові 
була перейменована у Львівський 
державний ветеринарний інсти-
тут. У 1949 р. при інституті було 
відкрито зоотехнічний факультет, 
зважаючи на важливе значення тва-

ринництва в західних областях як основної галузі сільськогос-
подарського виробництва. Наукову тематику сформовано від-
повідно до тем, актуальність яких диктувало виробництво, в 
основному це питання фізіології, розведення й годівлі тварин. 
Слід зазначити, що виконання наукових робіт передбачало по-
становку важливих експериментів. З 1954 р. заклад носить на-
зву Львівський зооветеринарний інститут. У 1992 р. йому було 
повернено попередню назву – Львівська академія ветеринар-
ної медицини (у 2000 р. закладу присвоєно ім’я С.З. Гжиць-
кого). Одним із найдавніших у цьому закладі та найбільших в 
Україні є – факультет ветеринарна медицина, до складу якого 
входять 10 кафедр. Серед них чільне місце належить кафедрі 
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нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновсько-
го, де провідною темою зазначено вивчення обміну речовин, 
секреції травних залоз, вплив на процеси травлення тварин 
різних факторів тощо. 

Інший, не менш важливий факультет академії, – біолого-
технологічний (до 2004 р. – зооінженерний) з кафедрою годів-
лі тварин і технології кормів, колектив якого вивчає питання 
впливу різних кормових добавок на продуктивність, травлен-
ня, якість м’яса; обмін речовин і стан внутрішніх органів сви-
ней при згодовуванні ферментних препаратів; доступність і 
використання поживних речовин злакових кормів молодняком 
свиней та ін.

Чильне місце в розвитку вітчизняної вищої сільськогос-
подарської освіти й науки займав Харківський зоотехнікум, 
який у 1847 р. було створено як учбову ферму. Вже до 1896 р. 
Харківська ферма вела різні галузі господарської діяльності: 
рільництво, луківництво, скотарство, свинарство (беркшир-
ська порода), вівчарство, птахівництво, бджільництво та ін. 
Після кількох реорганізацій Харківський зоотехнікум було пе-
ретворено в 1920 р. у вищий спеціальний навчальний заклад. 
З 1920 по 1930 р. зоотехнікум готував агрономів-зоотехніків. 
У цей час формувався головний напрям діяльності вузу – зо-
отехнічний, який готував фахівців для тваринництва. За цим 
йшов подальший розвиток зоотехнії як науки в теоретичному 
і практичному значенні. Для проведення практичних занять, 
детальнішого та наочного вивчення тварин при зоотехнікумі 
функціонувала свиноферма, де у 1928 р. почали розводити 
свиней великої білої породи для ведення племінної роботи, 
ставилися досліди з годівлі тварин і вивчення окремих питань 
фізіології травлення свиней. Як результат проведеної роботи зі 
свинями станом на 1 вересня 1939 р. на свинофермі збільшив-
ся до 22,3 гол. вихід поросят на одну свиноматку.
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У 1920 р. почався процес організації кафедр спеціальної 
зоотехнії та фізіології сільськогосподарських тварин. Як пра-
вило, при вищих навчальних закладах створювали учгоспи 
для проведення практичних занять за навчальним планом. На 
початку 40-х років минулого століття такий учгосп функціону-
вав на території Харківського зоотехнічного інституту. 

Для характеристики продуктивних якостей свиней на-
уковці використовували метод газометричного аналізу та об-
ліку енергетичного балансу, який давав якісну характеристику 
фізіологічного стану тварин. Проте цей метод не враховував 
усі можливості свині стосовно максимального прояву свого 
генетичного потенціалу, тому набула актуальності розробка 
біохімічних методів дослідження крові, процесів травлення 
й обміну речовин у тварин і впливу на ці процеси нервової 
системи. Виникла потреба використання всього арсеналу клі-
нічних і фізіологічних методів дослідження організму тварин 
та його окремих систем у зв’язку з різним напрямом і рівнем 
продуктивності свиней. Отже, одним із найважливіших за-
вдань стало дослідження перелічених вище питань, значення 
яких було провідним для подальшого розв’язання питань під-
вищення продуктивності тварин та їх скоростиглості. Роботи 
з вивчення питань фізіології травлення та впливу на нього 
вищої нервової системи розпочато в 1939 р. вченими Харків-
ського ветеринарного інституту. Досліджували слинний умов-
ний рефлекс на подразнення тварини кормом. Було доведено 
можливість вироблення штучних слинних умовних рефлексів; 
встановлено що такий рефлекс є, але він залежить від багатьох 
чинників; визначено низку особливостей в роботі слинних за-
лоз тварин.

Наприкінці 20-х – початку 30 рр. вчені зосередили увагу 
на питаннях комбікормів та їх значенні у вирішенні кормової 
проблеми. Професор І.С. Попов досліджував кормові раціони 
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для забезпечення високої продуктивності тварин, особливо 
при різному співвідношенні груп кормів у раціоні.

Завжди актуальним питанням раціоналізації годівлі сви-
ней є підвищення поживності кормів. Важливе значення має 
попередня підготовка кормів до згодовування. Найраціональ-
нішим способом, що сприятливо впливає на підвищення про-
дуктивності, є дріжджування. У цьому напрямі вченими Пол-
тавського сільськогосподарського інституту були проведені 
досліди в господарствах Полтавської та Харківської облас-
тей. У результаті досліджень свиноматки збільшували живу 
масу, зменшувався проміжок часу досягнення тваринами ваги 
100 кг, свиноматки інтенсивно приходили в охоту та ін. 

На даний час у Харківській державній зооветеринарній 
академії професорсько-викладацький склад кафедри техно-
логії кормів і годівлі тварин розробляє й удосконалює норми 
годівлі, уточнює потреби тварин в енергії, протеїні, аміно-
кислотах, вітамінах та мінеральних речовинах; здійснює по-
шук екологічних засобів стимуляції росту та продуктивності 
відгодівельного молодняку; розробляє і впроваджує у вироб-
ництво високоефективні рецептури комбікормів, біологічно-
вітамінно-мінеральні добавки і премікси та нові технології їх 
виготовлення.

Вперше в колишньому СРСР на кафедрі було розробле-
но основні положення теорії і технології промислового ви-
готовлення та використання комбікормів у годівлі сільсько-
господарських тварин (Бельговський І.В., Пшеничний П.Д.); 
обґрунтовано закономірності та особливості амінокислотної 
і вітамінної годівлі свиней (Горб Т.В., Кандиба В.М., Іван-
ченко М.М.); удосконалено й розроблено норми годівлі сіль-
ськогосподарських тварин та опубліковано у довідниках і під-
ручниках проекти перших деталізованих норм годівлі тварин 
(Богданов Г.О., Кандиба В.М., Зверєв О.І., Привало О.Є, Кара-
вашенко В.Ф., Іванченко М.М., Бондарєв О.І.).
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Ще одним провідним навчальним закладом з підготовки 
фахівців для галузі тваринництва є Вінницький національний 
аграрний університет. Організація сільськогосподарської осві-
ти на Поділлі бере початок від ХVII ст., коли у Вінниці було 
створено колегіум. За радянської доби на Вінниччині сфор-
мувалася широка мережа спеціальних сільськогосподарських 
закладів, зокрема у Брацлаві, Верхівці, Тульчині, Іллінцях, Ко-
маргороді, Чернятині, Михайлівцях, однак вони не повністю 
відповідали потребам забезпечення села кадрами. З ініціативи 
керівників області було започатковано новий вищий навчаль-
ний заклад для підготовки кадрів агропромислового комплек-
су Вінниччини згідно з наказом міністра сільського господар-
ства СРСР № 153 від 3 серпня 1982 р. «Про організацію філі-
алу Української сільськогосподарської академії у м. Вінниці», 
яким передбачалося організувати у 1982 р. у м. Вінниці філіал 
Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогос-
подарської академії. Розмістити названий філіал у будівлях, які 
будуть передані обласними організаціями, а також відкрити у 
філіалі Української сільськогосподарської академії в м. Вінни-
ці підготовку фахівців з денної та заочної форм навчання за 
спеціальностями: 1502 – Агрономія, 1506 – Зоотехнія, 1509 – 
Механізація сільського господарства. Першим директором Ві-
нницького філіалу Української сільськогосподарської академії 
був кандидат біологічних наук, старший науковий співробіт-
ник, доцент Б.І. Зрібняк.

Протягом серпня-вересня 1982 р. на базі обласної школи 
підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів було 
створено мінімальну навчальну матеріальну базу для про-
ведення занять першокурсників. За рахунок вузів Вінниці 
та науково-дослідних установ укомплектовано штат праців-
ників – перших 18 викладачів, що працювали штатно або за 
сумісництвом, та 36 осіб навчально-допоміжного персоналу. 
У складі університету налічується п’ять факультетів, серед 
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яких і факультет технології виробництва та переробки про-
дукції тваринництва, що налічує шість кафедр. Кафедру фі-
зіології сільськогосподарських тварин та хімії створено шля-
хом об’єднання кафедри фізіології сільськогосподарських 
тварин і біологічної хімії 1 вересня 2010 р. (наказ № 181 від 
06.09.2010 р.). На кафедрі в різні періоди працювали профе-
сори В.К. Юрченко, М.Ф. Запорожець, доценти Л.З. Божко, 
Л.А. Олійник та ін.

Наукова робота кафедри здійснювалася за такими науко-
вими тематиками: розробка та вивчення ефективності вико-
ристання нових біологічно-активних та кормових добавок у 
годівлі сільськогосподарських тварин; способи використання 
фітобіотиків у годівлі сільськогосподарських тварин.

Широко розроблялися теоретичні питання фізіології трав-
лення тварин і на кафедрі фізіології людини і тварини ННЦ 
«Інститут біології» Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Кафедра була заснована у 1842 р. в 
складі медичного факультету Київського університету свя-
того Володимира як кафедра фізіології здорової людини.  
В історії розвитку кафедри чітко виділяються чотири етапи: 
перший – від часу відкриття і до 1920 р., коли на базі медично-
го факультету університету було створено медичний інститут; 
другий – діяльність кафедри в період складної реорганізації 
вищої освіти у 20–30-х роках; третій – післявоєнний період 
відбудови і подальшого бурхливого розвитку вищої освіти й 
науки на теренах колишнього Радянського Союзу та останній 
четвертий – діяльність кафедри із набуттям Україною неза-
лежності.

У 1910 р. кафедру очолив відомий фізіолог В.Ю. Чаговець 
(1873–1941), який значно розширив фізіологічну лабораторію, 
побудував операційну та приміщення для оперованих тварин. 
До кола наукових інтересів ученого увійшли й питання фізіо-
логії травлення.
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В.Ю. чаговець 
(1873–1941)

    Упродовж 1920–1933 рр. відбулося 
досить складне реформування вищої 
школи. У 1920 р. в Україні виникли ін-
ститути народної освіти (ІНО) як вищі 
педагогічні навчальні заклади. У Києві 
було створено Вищий інститут народної 
освіти (ВІНО). Київський університет 
було ліквідовано розпорядженням Нар-
комосвіти (1920 р.). На базі його медич-
ного факультету створено медичний ін-
ститут, а інші факультети об’єднано у 
факультет професійної освіти у складі 
ВІНО.

У 1930 р. ВІНО було реорганізовано й поділено три ін-
ститути: інститут соціального виховання, фізико-хіміко-
математичний інститут та інститут професійної освіти. У 
подальшому перший було перетворено на Київський педаго-
гічний інститут, а два інших об’єднано у складі шести факуль-
тетів. Так, у 1933 р. було відкрито Київський університет у 
складі шести факультетів, у тому числі й біологічного.

Кафедра фізіології зазнала великих випробувань, що не 
могли не позначитися на її оснащеності та можливості забез-
печувати активну наукову діяльність. Тим більше, що В.Ю. Ча-
говець при організації медичного інституту очолив у ньому 
кафедру нормальної фізіології, залишивши університет.

Після відновлення у 1933 р. діяльності Київського дер-
жавного університету завідувачем кафедри фізіології було 
призначено А.І. Ємченка (1893–1964), наукові інтереси якого 
були різнобічними: фізіологія серця, травлення, вища нервова 
діяльність. В основу його докторської дисертації (1940) було 
покладено дослідження механізмів подразнення хеморецеп-
торів слизової ротової порожнини тварини при дії хімічних 
речовин різної природи і обґрунтовано гіпотезу, що в основі 
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цієї дії лежить дегідратація гідрофільних колоїдів поверхневої 
мембрани хеморецепторів.

П.Г. Богач 
(1918-1981)

      У передвоєний час на кафедрі працю-
вали такі відомі її науковці, як П.Г. Бо-
гач, П.Д. Харченко. Останній за дору-
ченням професора А.І. Ємченка дослі-
джував хімічні складові слини тварини 
при рефлекторному слиновиділенні.

Під час Великої Вітчизняної війни 
факультет і його підрозділи функціону-
вали в м. Кзил-Орді (Казахстан) у складі 
Об’єднаного Українського державного 
університету, сформованого на базі ева-
куйованих Київського і Харківського 
університетів. Після звільнення Києва 

згаданий факультет відновив свою роботу 15 січні 1944 р.
У період тимчасової окупації Києва німецькі загарбники 

зруйнували приміщення університету й лабораторії кафедри 
фізіології. Після визволення столиці відновлення роботи кафе-
дри фізіології університету ускладнювалося тим, що не було 
ні приміщення, ні необхідного обладнання, але поступово все 
налагоджувалося. У 1945 р. було створено Науково-дослідний 
інститут фізіології тварин Київського державного університе-
ту. Кафедра всі роки підтримувала з ним найтісніший зв’язок, 
що позитивно позначилося як на навчальному процесі, так і на 
науково-дослідницькій діяльності.

Професор А.І. Ємченко приділяв велику увагу навчально-
му процесу, викладанню фізіологічних дисциплін, особисто 
всі роки читав лекції із загального курсу фізіології людини і 
тварин, широко застосовував лекційні демонстрації, до під-
готовки яких залучав викладачів, аспірантів, лаборантів. У 
1952 р. у співавторстві з Д.С. Воронцовим видав українською 
мовою підручник «Фізіологія людини і тварини».
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У науково-дослідній діяльності в післявоєнний період 
А.І. Ємченко спочатку повертається до теми своєї докторської 
дисертації, з’ясовує, що привушна слинна залоза виділяє каль-
цій у більшій кількості, ніж його міститься у плазмі крові. Ним 
було проведено ретельний аналіз слиновиділення в умовах 
хронічного експерименту на тваринах з фістулами привушної, 
підщелепної, під’язикової та орбітальної залоз. Вивчає неорга-
нічний склад і властивості слини при збудженні секреції їжею 
за різними неїстівними подразниками.

Цю тематику із секреції було розширено в 1953–1956 рр. за 
рахунок вивчення секреторної діяльності шлунку та підшлун-
кової залози. Аспірант І.Ф. Олійник досліджував неорганіч-
ний склад, фізико-хімічні властивості та амілазну активність 
підшлункового соку тварини в умовах гострого експерименту 
при нервовому й гуморальному збудженні залози. Інший ас-
пірант – А.Ф. Косенко в умовах хронічного експерименту на 
тваринах показав, що електричне подразнення гіпоталамуса 
викликає значне виділення кислого шлункового соку, що свід-
чило про його участь у регуляції шлункової секреції.

У 1951 р. П.Г. Богач захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Моторна функція шлунково-кишкового тракту і ві-
тамін В1», в якій довів наявність порушень моторики шлунку і 
кишечника в умовах авітамінозу В1. У 1952 р. він організував 
відділ фізіології травлення і кровообігу в Інституті фізіології 
і розпочав експериментальні дослідження механізмів нервової 
регуляції моторної функції тонкого кишечника.

П.Г. Богач (1918–1981) у 1973 р. обійняв посаду завіду-
вача кафедри фізіології людини і тварин. Наукова діяльність 
професора П.Г. Богача надзвичайно багатогранна. Вона розпо-
чалася в галузі фізіології травлення і стала невід’ємною час-
тиною його наукової діяльності. Він досконало дослідив мото-
рику шлунку і кишечника, відкрив датчики ритму скорочень 
тонкого кишечника, рефлекторні взаємозв’язки між відділами 
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травної системи, встановив основний закон рефлекторної ре-
гуляції моторної діяльності шлунково-кишкового тракту [4].

Наукова діяльність В.Д. Сокура (1929–2009), який у 
1979 р. став завідувачем даної кафедри, була тісно пов’язана з 
проблемами фізіології травлення та обміну речовин, але спо-
чатку вона стосувалася секреторної діяльності слинних залоз. 

У подальшій науковій роботі В.Д. Сокур під керівництвом 
П.Г. Богача досліджував механізми нервово-гуморальної регу-
ляції жування, моторики стравоходу, шлунку і кишечника тва-
рин в умовах хронічного експерименту з наявними фістулами 
одночасно в кількох відділах травної системи.

З 1981 р. кафедрою було продовжено дослідження за те-
мою науково-дослідної роботи «Дослідити взаємовідношен-
ня ендокринної діяльності підшлункової залози і процесів 
гліконезу-глікогенолізу в печінці при подразненні гіпоталаміч-
них структур, які регулюють рівень цукру в крові».

Як викладач, В.Д. Сокур багато років читав загальний 
курс фізіології людини і тварин для студентів-біологів стаціо-
нарного відділення та спецкурси з фізіології травлення і основ 
патологічної фізіології. Кожна лекція супроводжувалася де-
монстрацією слайдів або коротких фрагментів фільмів із по-
казом певних етапів фізіологічних експериментів.

Упродовж періоду свого існування кафедра підготувала 
понад 1150 висококваліфікованих фахівців-фізіологів.

Отже, зоотехнічна наука з проблем фізіології травлення 
тварин набувала розвитку у вищих навчальних закладах Укра-
їни, а саме: Київському політехнічному інституті, Білоцер-
ківському національному аграрному університеті, Львівській 
академії ветеринарної медицини, Харківському зоотехнікумі, 
ННЦ «Інститут біології» Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, Харківському зооветеринарному 
інституті та ін. Необхідність поглибленого вивчення фізіології 
зумовила відокремлення останньої з курсу анатомії і створен-
ня спеціалізованих кафедр при вищих навчальних закладах.
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НАУКОВИЙ ПОшУК тА еКСПеРИМеНтАЛЬНі РОБОтИ 
О.В. КВАСНИЦЬКОГО З ВИВчеННя фіЗіОЛОГії 

тРАВЛеННя СВИНеЙ

О.В. Квасницький 
(1900–1989)

     Він народився 24 лютого 1900 р. в 
бідній багатодітній селянській сім’ї в  
с. Лиса Гора Першотравневого району 
Миколаївської області. Протягом 1900–
1915 рр. навчався в Лисогірській народ-
ній школі цієї ж області закінчив її на 
«відмінно».

У 1916 р. став слухачем Херсонської 
учительської семінарії, яку залишив у 
1918 р. і вступив до Добровеличківської 
жіночої (на той час змішаної) учитель-
ської семінарії, яку закінчив на «відмін-
но» у 1920 р. Отримавши диплом народ-

ного вчителя, із серпня 1920 р. по вересень 1921 р. вчителював 
у Русанівській сільській школі Лисогірського району Одеської 
області.

Відчуваючи потяг до навчання і наукової творчості, у 
1921 р. вступає до Кам’янецького (Кам’янець-Подільського) 
сільськогосподарського інституту (нині Подільський держав-
ний аграрно-технічний університет), який закінчує з відзна-
кою у 1925 р.

Після проходження стажування у відділі тваринництва 
Дніпропетровської обласної сільськогосподарської дослідної 
станції (ст. Синельниково Дніпропетровської обл.) і захисту 
кваліфікаційної роботи в інституті О.В. Квасницький отримав 
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диплом агронома-організатора-зоотехніка і був запрошений 
у Вінницький сільськогосподарський технікум, де протягом 
п’яти років (1926–1930) викладав анатомію і фізіологію сіль-
ськогосподарських тварин.

У 1930 р. технікум реорганізовують, і О.В. Квасницький 
від’їжджає на навчання до Ленінградського інституту аспіран-
тури ВАСГНІЛ, але вже через кілька місяців його атестують як 
фахівця, достатньо підготовленого для самостійної діяльності, 
і направляють на роботу в Полтавський науково-дослідний ін-
ститут свинарства, де його зараховують на посаду старшого 
асистента відділу фізіології, і з перших днів він активно вклю-
чається в розробку питань фізіології, зокрема фізіології трав-
лення свиней. Враховуючи наполегливість і цілеспрямованість 
у виконанні роботи, невдовзі О.В. Квасницького переводять на 
посаду наукового співробітника.

Аналізуючи матеріали звітів з розвитку свинарства в 
Україні, слід наголосити, що початок 30-х років минулого сто-
ліття у свинарстві став періодом зосередження уваги на на-
півсальному типі відгодівлі свиней з використанням грубих 
і соковитих кормів, створенням технології їх силосування та 
дріжджування. Ці розробки було проведено за відсутності 
будь-яких даних про закономірності вікових змін травних ор-
ганів і фізіологічних процесів в організмі свиней, які необхід-
но враховувати при відгодівлі, внаслідок різкого збільшення 
кількості спожитого корму. Водночас залишалися недостатньо 
обґрунтованими норми годівлі та потреба свиней різних віко-
вих груп у поживних і біологічно-активних речовинах. Така 
ситуація вимагала невідкладного вивчення основних законо-
мірностей фізіології травлення й обміну речовин в організмі 
свиней. Роботи з фізіології травлення того періоду характери-
зувалися недосконалістю методичних прийомів, неправильно-
го розуміння й тлумачення результатів, відсутністю зв’язків 
між окремими проблемами, які вивчалися, та вимогами вироб-
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ництва. Тому дослідник разом із колективом полтавського Ін-
ституту свинарства починає вирішувати поставлені завдання з 
властивим його глибоким розумінням теоретичних основ цих 
питань. Починаючи з 1932 р. роботи О.В. Квасницького одер-
жували широке визнання, особливо ті, що стосувалися шлун-
кової секреції у свиней (1932 р.), моторної діяльності шлунка 
(1932 р.), впливу силосу на шлункове травлення (1934 р.), зна-
чення води в кормі свиней (1934 р.). 

За відсутності на той час методик дослідження травлення 
у свиней дослідник починає розробляти власні методи і невдо-
взі публікує результати досліджень: про новий метод вивчення 
шлункового травлення у свиней (1934 р.), нову мікробюретку 
для лабораторних досліджень (1933 р.), новий прилад для ви-
мірювання вмісту меттовських паличок при визначенні пере-
травної сили шлункового секрету (1934 р.) та ін.

Усі дослідження з вивчення фізіології травлення у свиней 
він проводив із використанням фістульної методики І.П. Пав-
лова. Вперше в історії фізіології О.В. Квасницькй провів опе-
рації з накладання шлункових фістул та ізольованого шлуноч-
ка новонародженим поросятам. Крім того, проведено опера-
цію розчленування травного апарату свині на ділянки, з’єднані 
зовнішніми фістульними трубками – методика хронічних киш-
кових анастомозів та ін..

Дослідник вважав, що вікові анатомічні та гістологічні змі-
ни шлунково-кишкового тракту великою мірою позначаються 
на його функціональній діяльності; як наслідок, позначаються 
не лише на повноті травлення і всмоктування всіх поживних 
речовин, але і на вимогах відносно техніки годівлі, підбору 
кормів, способів їх підготовки зважаючи на вік тварин та ін. 

Він стверджував, що шлунок свині являє собою складний 
орган, який має ряд анатомічних і функціональних особливос-
тей. Так, гістологічна будова його слизової оболонки в процесі 
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індивідуального розвитку тварини проходить ряд стадій, які 
до кінця ембріонального періоду поросят не закінчуються.

Досліджуючи слизову оболонку шлунка в новонародже-
них поросят, учений зробив висновок, що всі її частини до-
статньо розвинені (кардіальна, фундальна, пілорична), але за 
розмірами вони ще невеликі, слизова оболонка тонка, трубки 
залоз короткі.

О.В. Квасницький приділяв значну увагу питанням фор-
мування слизової оболонки шлунка й до моменту народження 
поросят. Він довів, що за будовою слизова оболонка до мо-
менту народження поросят є достатньо сформованою і має 
всі ознаки слизової оболонки шлунка дорослої тварини. По-
ряд із цим розміри залоз ще малі, наприклад у ембріона вагою  
700 г, їхня глибина разом із шлунковими ямочками на дні ор-
гану досягає 300 мікронів, 12-годинної тварини – 354 мікрони. 
Подальший розвиток відбувається швидко приблизно до кінця 
третього місяця порося. У подальшому ріст не завершується, 
але уповільнюється.

Цікавим є той факт, що до 2–2½ – місячного віку ємкість 
його шлунку поросяти відносно до ваги дорослої тварини є 
найбільшою. Помічено, що початок постембріонального пе-
ріоду характеризується подальшим інтенсивним ростом за-
лозистої тканини, який закінчується лише до 5–8 – місячного 
віку тварин.

Дослідник довів, що інтенсивність постембріонального 
росту шлунка відносно його ємкості та маси протікає нерівно-
мірно. При цьому, шлунок найбільш інтенсивно збільшується 
у своїх розмірах в період до 7–8 – місячного віку тварин. Крім 
того, спостерігаються вікові зміни між ростом травних органів 
і ростом організму свині в цілому. Він зауважив, що розміри 
органів травлення відносно організму більші у молодих сви-
ней порівняно з дорослими.
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Одночасно О.В. Квасницький довів і той факт, що з віком 
у свиней змінюються і розміри між окремими частинами орга-
нів травлення. Шлунок і тонкі кишки у молодому віці тварин 
ростуть швидше, ніж товсті, пришвидшення росту яких розпо-
чинається в більш пізньому віці.

Учений наголошував, що інтенсивний онтогенетичний роз-
виток шлунка в ембріональний період не закінчується до мо-
менту народження поросяти. Постембріональний період харак-
теризується швидким перебігом завершення процесів перетво-
рення, які тривають 2–3 міс. До цього часу залозистий апарат 
шлунка сформований, виконує свої функції, рефлекторні реак-
ції на різні кормові подразники виробилися й встановилися.

Цей період завершення анатомо-гістологічного формуван-
ня і вироблення фізіологічних функцій насичений швидкими 
змінами фізіологічних станів: відразу після народження поро-
сят апарат фундальних залоз ще не достатньо сформований, 
секреція незначна, вільної кислоти немає, кількість пепсину 
знижена. Внаслідок функціональної інертності шлункових за-
лозистих клітин рефлекторна фаза соковиділення відсутня.

У функціональному відношенні – це період вікової ах-
лоргідрії і вікової неповноцінності шлунка. Білок меттівських 
паличок годинами може лежати в шлунку, не підлягаючи трав-
ленню чи будь-яким іншим перетворенням.

Умови, в яких відбувається анатомо-гістологічне форму-
вання шлунку а в ембріональний і постембріональний періо-
ди, різні.

Зусилля науковців лабораторії фізіології Інституту сви-
нарства під керівництвом О.В. Квасницького були зосеред-
жені на вивченні процесів травлення від 1-денних поросят до 
дорослих тварин з використанням методики хронічних дослі-
джень для вивчення основних секреторних і травних функцій 
шлунка та підшлункової залози. Отримані дані мали стати під-
ґрунтям для розробки норм годівлі та відгодівлі свиней.
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Застосування нових оригінальних методик дало змогу ви-
вчити фізіологічні закономірності й особливості перетравлен-
ня кормів окремо та в різних поєднаннях, а отже, спрямувати 
зоотехнічну науку з годівлі в нове русло ефективного викорис-
тання кормів і одержання максимальних приростів у тварин. 

У процесі досліджень О.В. Квасницький сформував уяв-
лення про закономірності росту й розвитку травних органів і 
вплив на них годівлі. Виявлено дію кормів не лише на функції, 
але й на анатомічний розвиток органів травної системи. До-
сить детально було досліджено вікові особливості травлення у 
поросят, закономірності слиновиділення, кишкового і шлунко-
вого травлення в дорослих тварин, вплив на ці процеси різних 
видів кормів. Встановлено, що ріст і морфологічний розвиток 
травних органів найбільш інтенсивний до 7–8-місячного віку 
(особливо у 3–4 міс). Значною мірою на ці процеси впливають 
корми, особливо у підсисний період.

Характерною особливістю досліджень О.В. Квасницького 
був тісний зв’язок теорії і практики. Під керівництвом ученого 
в Інституті свинарства розгорнулася науково-дослідна робота 
з вивчення процесів травлення у поросят-сисунів. Дослідами 
було підтверджено стимулюючу дію рослинних кормів на ор-
гани травлення. Встановлено явище, назване віковою ахлоргі-
дрією, сутність якої полягає в тому, що у шлунковому сокові 
поросят протягом 2–3-х декад після їх народження майже від-
сутня вільна соляна кислота. У результаті згодовування рос-
линних кормів період вікової ахлоргідрії значно скорочується. 
Відкриття вікової ахлоргідрії в подальшому сприяло розробці 
теоретичного положення про можливість запобігання захво-
рюванню поросят у ранньому віці, що було практичного ви-
користано іноземними фірмами (наприклад в Італії) для роз-
робки препарату «Колістоп» з метою боротьби зі шлунковими 
розладами у молодняка, особливо в умовах великих індустрі-
альних комплексів. 
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Безперечно, одне з центральних місць у науковій спад-
щині О.В. Квасницького посідає питання впливу різних кор-
мів на травні процеси. Виявлено позитивну фізіологічну дію 
дріжджованих і силосованих кормів. Перший спосіб за раху-
нок утворення білка, вітамінів, молочної кислоти і спиртів до-
зволив значно підвищити біологічну повноцінність та смакові 
якості кормів рослинного походження. Це дало змогу органі-
зувати інтенсивну м’ясо-сальну і сальну відгодівлю свиней, 
отримувати високі прирости, помітно поліпшити резистент-
ність та розвиток молодняка. Доведено також, що такий спо-
сіб підготовки кормів, як варіння, підвищує перетравність 
та їх поживність у поросят тільки до 1–1,5 – місячного віку.  
У старших за віком поросят різниці щодо коефіцієнта пере-
травності сирих і варених сумішей концентрованих кормів  
не встановлено.

Спираючись на результати експериментів, ученим було 
зроблено висновки, які мають вагоме значення і в теперіш-
ній час. Зокрема, при годівлі поросят необхідно враховувати 
три функціональні періоди їх травних органів і відповідно до 
цього готувати корми для згодовування: а) вікової ахлоргідрії 
і функціональної незрілості травних залоз (20–30 днів після 
народження); б) зниженої кислотності та функціонального 
дозрівання травних залоз (2-й місяць життя поросят); в) по-
вне становлення нервових зв’язків органів травлення і майже 
нормальної (як у дорослих) реактивності шлунку та одночас-
но період інтенсивного морфологічного формування органів 
травлення.

Дослідник визначив, що з перших годин після народжен-
ня порося його шлунок зазнає дії харчових мас (молоко). По-
стійні кормові подразники відчутно стимулюють функції за-
лозистого апарату шлунка. Баластові речовини, які постійно 
потрапляють в шлунок поросят з самого раннього віку у вигля-
ді землі, піску тощо, є сильними механічними подразниками. 
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Таким чином, учений дійшов висновку, що анатомо-
гістологічне формування шлунка і кишечнику, яке відбувалося 
в ембріональний період, в основному під впливом внутрішніх 
факторів надто ускладнюється зовнішніми впливами. Коли 
тварина підростає, її умовно рефлекторні зв’язки з зовнішнім 
світом збагачуються і диференціюються; контроль і регуляція 
функцій органів травлення з боку нервової системи остаточ-
но формуються. З’являється рефлекторна фаза соковиділен-
ня: кожному кормовому подразникові відповідає специфічна 
секреція. Шлунково-кишковий секреторний апарат функціо-
нально стає більш лабільним і реактивним. 

До 1945 р. питання щодо роботи слинних залоз у свиней і 
значення слини в травному процесі були розроблені недостат-
ньо і в спеціальній літературі мало висвітлені. Ще І.П. Пав-
лов писав, що слина, як перша рідина, яка зустрічає все, що 
входить у травний канал, повинна мати сприятливе серед-
овище для речовин, які надходять, а саме: сухе – змочити,  
розчинене – розчинити, великі тверді маси змазати для зруч-
ності проходження їх в порожнину шлунка через вузьку труб-
ку стравоходу і, нарешті, деякі поживні речовини (крохмаль) 
піддати хімічній обробці. 

О.В. Квасницький вважав, що це питання потребує більш 
детального розгляду, оскільки крім механічної і захисної дії 
слина також значно впливає на перетравлення вуглеводів, що 
з практичного погляду є дуже важливим моментом у годівлі 
свиней. Крім того, поглиблене дослідження фізіології слино-
виділення є необхідною ланкою в ланцюгу фізіологічних до-
сліджень травних органів свиней, які слід проводити в двох 
основних напрямах: а) вивчення фізіології слиновиділення і 
нервових механізмів цього процесу; б) вивчення впливу слини 
на вуглеводи кормів (хімізм травлення).

Вивчаючи протягом кількох років роботу навколовушних 
залоз свині, О.В. Квасницький виявив, що вони постійно зна-
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ходяться в робочому стані, оскільки в ротовій порожнині весь 
час є подразники. Латентний період слюновиділення – різний 
і залежить від корму.

Аналізуючи отримані дані, вчений встановив, що залежно 
від функціонального стану залоз тривалість латентного періо-
ду коливається в широких межах, навіть на один і той самий 
подразник. При цьому спостерігається виражена асиметрія 
між правою і лівою залозою як по відношенню тривалості ла-
тентного періоду, так і кількості й амілолітичної здатності сли-
ни, виділеної на різні корми та подразники.

На різні подразники і корми навколовушні слинні зало-
зи свині виділяють різну кількість слизни різної якості. Так, 
дріжджування корму стимулює діяльність навколовушних за-
лоз і змінює якість слини в бік збільшення її питомої ваги та 
амілолітичної активності. Діючими факторами дріжджування 
кормів є його органічні кислоти (молочна, мурашина, оцтова).

Дослідник зазначав, що склад слини зазнає змін у широ-
ких межах і, очевидно, пов’язаний з віком тварин, але в осно-
вному залежить від якості подразника.

За результатами досліджень О.В. Квасницький довів, що 
навколовушні залози свині можуть відділяти слину досить 
інтенсивно протягом 1–1½ год без зменшення кількості та її 
якості. Тривале слиновиділення спостерігається за умови по-
чергової зміни подразників (кормів).

Спираючись на одержані дані, О.В. Квасницький зазна-
чив, що дорослі свині здатні виділяти за триразової годівлі 
до 15 л слини за добу, при цьому слина навколовушних залоз 
становить приблизно половину всієї слини, що виділяється в 
ротову порожнину. Підщелепні слинні залози свині функціо-
нують безперервно. Таким чином, на різні корми виділяється 
неоднакова кількість слини різної якості.

Одними з ключових завдань в його науковій спадщині 
були також питання технології годівлі свиней. Починаючи до-
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сліджувати дані питання О.В. Квасницький дійшов висновку, 
що перш ніж їх вивчати, необхідно розробити нові методи і 
прийоми досліджень. Він запропонував методику полізонду 
для вивчення травлення в різних шарах вмісту шлунку свині, 
за допомогою якого можна одержувати шлунковий сік через 
будь-які проміжки часу і вивчати активність його перетравлен-
ня в різних ділянках шлунку протягом тривалого часу, без по-
рушень процесу травлення.

За результатами дослідження вчений довів, що шлункові 
залози свині виділяють сік безперервно, навіть за відсутності 
корму в шлунку. Це соковиділення характеризується невели-
кою інтенсивністю, дещо зниженим вмістом соляної кислоти і 
досить високою перетравною здатністю соку.

На фоні цієї секреції відбуваються всі ті зміни, які виника-
ють під впливом нервової системи, при подразненні запахом і 
виглядом кормів, а також безпосередньо самим актом годівлі.

Різко виражена рефлекторна фаза відділення соку на-
стає через 5–10 хв і триває до 2–3 год після початку спожи-
вання корму, яка характеризується швидким збільшенням 
кількості соку, кислотності та дещо зниженою його здатністю  
до перетравлення.

За даними дослідника, крива цілодобової секреції має 
нерівномірний вигляд, з різким підйомами в години після го-
дівлі. Розподілення кількості шлункового соку протягом доби 
неоднакове, основна його маса виділяється вдень. 

У поросят-сисунів переважає спонтанна секреція, вплив 
нервової системи невеликий; крива соковиділення порівняно 
вирівняна і характеризується значним підвищенням вночі.

Ще одне важливе відкриття вчений зробив у процесі про-
ведених досліджень, а саме він довів той факт, що з віком сви-
ней соковиділення надто збільшується до того ж хвилеподібно 
і нерівномірно. Тому розрізняють два періоди функціонально-
го стану залоз – період підвищеної збудливості й пониженої.
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Повна відсутність вільної соляної кислоти у шлунковому 
сокові в перші декади після народження поросят змінюється 
значним її вмістом до 3–4 – місячного віку. Відношення між 
вільною і зв’язаною кислотою чистого шлункового соку, яка 
виражається у сисунів вмістом зв’язаної кислоти в кількості 
35–44% (до загальної кислотності), у відлучених до 25–30%, а 
у дорослих свиней – до 10–12%.

Шлунковий сік різниться за вмістом кислоти протягом 
доби. Так, сік, який виділяється вдень, містить її більше, а  
вночі – менше.

О.В. Квасницький сформулював певні висновки стосовно 
впливу різних кормових подразників на шлункові залози сви-
ней. Так, зернові корми, порівняно з молоком, викликають по-
силену секрецію: збільшується кількість соку, підвищується 
його кислотність і здатність до перетравлення. 

Люцерновий силос має відчутну стимулюючу дію, під-
вищуючи шлункове соковиділення у дорослих свиней у  
2–3 рази, а кислотність соку – від 0,35 до 0,45%, змінює кри-
ву соковиділення і повністю змінює розподілення виділеного 
соку протягом доби.

Дріжджовані корми не підвищують соковиділення, але 
змінюють якість соку: підвищують його кислотність і здат-
ність до перетравлення.

Таким чином, у свиней, як і в інших тварин, шлункові за-
лози виключно тонко реагують на кормові подразники.

Одним із перших О.В. Квасницький почав детально ви-
вчати моторні функції шлунку свині та виявив, що моторні 
функції шлунку свині специфічні, а саме: безперервні голо-
дні скорочення, недостатність скорочень для змішування кор-
му в шлунку і, як наслідок, своєрідне пошарове розташуван-
ня корму в ньому – це основні моменти, які характеризують  
цю своєрідність.
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Хімічне перетворення кормів зводиться в основному до 
гідролізу вуглеводів. Білки зазнають значного впливу пепсину 
і хімозину.

Протікання всіх цих процесів у часі та в окремих ділянках 
шлунка відбувається в повній залежності і направлення розпо-
всюдження фундального соку по вмістимому шлунку. 

Процеси травлення в шлунку свині характеризуються од-
ним складним комплексом фізіологічних і фізико-хімічних 
взаємодій між шлунком, кормом і соком, різним на різних ді-
лянках вмістимого шлунку, який протікає безперервно, з на-
ростаючою та знижуваною інтенсивністю.

Поглиблено дослідивши процес травлення, О.В. Квас-
ницький виклав свій погляд на його хід. При потраплянні корму 
в ротову порожнину він там добре подрібнюється, змочується 
слиною і надходить, залежно від ступеня наповнення шлунка 
попередньою порцією корму, в його кардіальну або фундальну 
частину. Ще в ротовій порожнині ферменти слини починають 
інтенсивно розщеплювати вуглеводи. Перші порції корму, по-
трапляючи в шлунок, зустрічають тут кислу реакцію і, вза-
ємодіючи з соляною кислотою, зв’язують її і нейтралізують.  
Але в результаті рефлекторної фази соковиділення, яка триває 
до 2–3 год, вміст шлунка поступово просочується шлунковим 
соком і набуває кислої реакції, під впливом якої характер фер-
ментативних процесів змінюється. Під дією пепсину розпочи-
нається перша стадія руйнування білкової молекули. Всі роз-
чинені у шлунковому сокові речовини кормів надходять разом 
із рідкою частиною вмісту шлунку в кишечник; одночасно з 
цим корм, незалежно від ступеня його шлункового травлення, 
починає евакуюватися в дванадцятипалу кишку.

Вивченням питання травних органів у свиней залежно від 
віку, починаючи з перших днів життя поросят, дослідники май-
же не займалися, незважаючи на виняткову важливість цього 
питання. Йому приділив увагу О.В. Квасницький, оскільки 
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були всі підстави стверджувати, що вікові закономірності в ді-
яльності травних органів свиней мають свої особливості, тому 
він почав вивчати дане питання.

Він зазначив, що утворення травних ферментів у залозі по-
чинається ще в ембріональний період, до кінця якого кількість 
їх значно збільшується. Учений виявив, що у новонароджених 
тварин сік підшлункової залози має високу протеолітичну ак-
тивність, яка знижується з віком поросят.

Період зниження травної активності підшлункового соку в 
часі відповідає періоду підвищення травної активності шлун-
кового соку. Дослідник довів, що секреція підшлункового соку 
свині безперервна; його виділяється набагато більше, ніж в 
інших сільськогосподарських тварин. Так, у двадцятидобових 
поросят виділяється за добу від 150 до 350 см3, у семимісячних 
підсвинків – відповідно до 8 л.

О.В. Квасницький розумів, що вивчення процесів всмокту-
вання вуглеводів і продуктів травного гідролізу протеїнів кор-
му у кишечнику свиней становить не лише теоретичний, але і 
практичний інтерес. Потрібно було дослідити хоча б основні 
закономірності, за якими відбуваються процеси всмоктування 
у свиней, важлива вона тому, то більшість робіт у цьому на-
прямі виконана на лабораторних тваринах. Зважаючи на по-
треби виробництва О.В. Квасницького та вчених інституту ці-
кавили питання щодо кількості поживних речовин, які можуть 
всмоктуватися в травних органах свині. Оскільки ці тварини 
дуже швидко ростуть, їх слід відгодовувати в мінімально ко-
роткі строки, їх травні органи повинні функціонувати з гра-
нично допустимим навантаженням (за найбільш високої опла-
ти корму). Тому з виробничого погляду на перший план слід 
поставити питання кількісного всмоктування.

Було визначено, що всмоктування водорозчинних вугле-
водів у кишечнику свиней відбувається за порівняно низької їх 
концентрації, яка становила в середньому від 16 до 1500 мг до 
сирої речовини хімусу. 
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Концентрація водорозчинних вуглеводів відчутно зміню-
ється залежно від часу доби (точніше, від часу після годівлі), 
ділянки кишечника й умов годівлі. Найвищу (18 мг) концен-
трацію виявлено в шлунку, найменшу – в сліпій кишці (16 мг).

Згодовування картоплі створює високі концентрації водо-
розчинних вуглеводів у початкових відділах тонких кишок і 
низькі – в задніх; зернові корми сприяють вищій їх концентра-
ції в середніх відділах тонких кишок.

Дослідник дійшов висновку, що загальна всмоктувальна 
можливість кишечника свиней значно переважає величину 
фактичного їхнього всмоктування і могла б забезпечити біль-
ші середньодобові прирости свиней.

Він намагався приділити достатньо уваги й питанням ви-
вчення загального протікання травних процесів за різних умов 
годівлі тварин і зробити узагальнюючі висновки. Учений до-
вів, що вологість вмісту всіх відділів травних органів різна 
(найнижча – в шлунку, найвища – в першій половині тонких 
кишок). Реакція вмісту у всьому травному тракті майже за-
вжди кисла і коливається в шлунку в межах рН 3,3–4,3, тонких 
кишках – 5,9–6,9, товстих – 5,3–6,5.

Перетравлювання і всмоктування поживних речовин від-
бувається в основному в шлунку і тонких кишках. Протягом 
доби в шлунку розщеплюється до 45% крохмалю і до 50% біл-
кових речовин і всмоктується від 20 до 50% вуглеводів. Всього 
в шлунку і тонких кишках розщеплюється і всмоктується до 
85% вуглеводів і до 87% білкових речовин. Із загальної кіль-
кості води, що всмоктується у кишечнику, на частку товстих 
кишок припадає не більше 15–30%.

Зазначається, що завантаженість кормовими маса-
ми окремих ділянок травних органів різна. Найменшою 
кількість сухої речовини корму була в тонких кишках,  
а найбільшою – в шлунку. 
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Рух кормової маси травним трактом у свиней має ряд осо-
бливостей: з шлунку кормові маси за звичайних умов годівлі 
(тричі на добу) надходять до кишечника безперервно протя-
гом доби, починаючи через 5–10 хв після споживання корму. 
Найбільша кількість харчових речовин переходить з шлунку 
в кишечник у перші 8 год (61%), 16 год – до 30%, 24 год – до 
10%, при цьому до кінця доби шлунковий хімус стає все рід-
шим і містить до 95% вологи, в той час як на початку доби – не 
більше 85%.

Ученим доведено, що швидкість переміщення хімусу в 
тонкому відділі кишечника становить близько 10–12 см за хви-
лину, оскільки порція хімусу, яка надходить з шлунку, приблиз-
но через 3 год з’являється в кінці тонкого кишечнику. Спожи-
вання рідкого корму і води значно прискорюють проходження 
кормових мас через тонкий кишечник. У цих випадках у товсті 
кишки вони надходять з великою кількістю неперетравленого 
крохмалю і білкових речовин. У товстому кишечнику залишки 
харчових мас залишаються від 16 до 20 год.

Об’єм травних соків у свиней досягає за добу великих роз-
мірів. Лише в тонкий кишечник у 7–8 міс підсвинків надхо-
дить до 25 л соків (слини, шлункового і підшлункового соку 
та жовчі).

Із віком сумарна кількість травних соків у свиней відчутно 
збільшується, але на одиницю сухої речовини корму – змен-
шується. Змінюється кількість травних соків і залежно від 
кратності годівлі: чим вона частіша тим більше виділяється 
травних соків.

Крім того, їх кількість залежить від фізіологічного стану 
тварини. Одна й та сама тварина в різні дні за одних і тих са-
мих умов годівлі може виділити різну кількість травних соків.
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Від загальної кількості травних соків залежить швид-
кість евакуації кормів і інтенсивність процесів травлення: чим 
більше виділяється травних соків, тим швидше травні маси із 
шлунка потрапляють у тонкі кишки та із тонких у товсті.

Отже, такими були основні висновки О.В. Квасницького 
щодо діяльності травних органів свиней. Розкриті ним вікові 
особливості фізіології травлення у поросят дозволили дати ре-
комендації, які активно впровадилися у свинарську практику. 
Вченого по праву можна назвати основоположником фізіології 
травлення у свиней.

Працюючи завідувачем лабораторії і маючи в прямому 
підпорядкуванні науковців і лаборантів, за 1935 та 1936 рр. 
учений розширив і поглибив дослідження з таких проблем: 
«Про розміри травних органів свиней» (1935 р.), «До питання 
про методику дослідження шлункового травлення у свиней» 
(1935 р.), «Годувати поросят потрібно часто» (1936 р.), «Ро-
бота навколовушних слинних залоз у свиней» (1936 р.), «Роль 
слини свиней у перетравлюванні вуглеводів кормів» (1936 р.), 
«Ротові фістули як метод вивчення фізіології навколовушних 
слинних залоз» (1936 р.). За результатами досліджень за ці 
роки дослідник опублікував у провідних спеціальних видан-
нях вісім праць.

Успіхи, досягнуті О.В. Квасницьким та співробітника-
ми лабораторії фізіології в дослідженні шлунково-кишкового 
тракту, знаходять своє підтвердження у словах відомого уче-
ного – член-кореспондента Академії наук УРСР, професора 
Київського медичного інституту ім. академіка Богомольця 
Г. Фольборта. У відгуку стосовно роботи талановитого вчено-
го від 20 червня 1950 р. він зазначив, що О.В. Квасницький, 
застосовуючи методи хронічних дослідів І.П. Павлова, творчо 
розширив і доповнив їх при вивченні травних органів у сіль-
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ськогосподарських тварин, зокрема свиней. Проводячи до-
сліди, професор розробив особливі модифікації павлівських 
операцій на травних органах з урахуванням особливостей 
організму свиней. Г. Фольборт детально не аналізуючи ори-
гінальні методи досліджень, виконаних О.В. Квасницьким 
і одержані ним наукові дані вказує лише на ті праці, які ма-
ють певне практичне значення, а саме: вивчаючи травлення 
у поросят-сисунів О.В. Квасницький виявив, що шлунковий 
сік поросят у перший місяць їхнього життя не є повноцінним 
(не містить соляної кислоти) і тому не перетравлює білки. У 
період підгодівлі поросят, який збігається з віковою ахлоргі-
дрією, а ще більшою мірою в період відлучення сисунів від 
свиноматок, спостерігаються часті, важкі розлади діяльності 
шлунково-кишкового тракту, і як наслідок, велика смертність 
поросят. Класична наукова зоотехнія рекомендує для боротьби 
зі смертністю приплоду давати в період підгодівлі й відлучен-
ня від свиноматки більш «щадящий» корм. Однак цей захід є 
малоефективним. 

Виходячи з вищеперерахованого та встановлених ним 
фактів стосовно вікових особливостей травних органів у поро-
сят, дослідник дає рекомендації з раннього віку підгодовувати 
їх звичайними кормами. За допомогою цього він намагається 
зміцнити функціональні особливості шлунку поросят. Звичай-
но, що підгодівля має здійснюватися обережно. З урахуванням 
цього він розробив спеціальні правила обробки кормів для 
кожного періоду розвитку шлункової діяльності. Заходи, за-
пропоновані О.В. Квасницьким, виявилися успішними та вве-
дені в практику. Завдяки їм можна вважати, що питання про за-
гибель поголів’я поросят у період відлучення від свиноматки 
практично вирішене.
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Важливість досягнень О.В. Квасницького полягають 
також у тому, що він розробив раціональну схему годівлі та 
відгодівлі свиней, які впроваджуються в практику колгоспів 
і радгоспів у СРСР. Ця схема рекомендована в зоотехнічних 
правилах Міністерства колгоспів СРСР. Праця з травлення 
у поросят удостоєна золотої медалі Всесоюзної сільськогос-
подарської виставки. Оскільки його роботи регулярно публі-
кувались у періодичних центральних виданнях, про них зна-
ли не лише колеги, науковці та фахівці, а й посадові особи у 
ВАСГНІЛ. Уже в той час праці вченого вирізнялися не лише 
новизною, а й глибиною розкриття досліджених проблем. На 
засіданні кваліфікаційної комісії Всесоюзної академії сіль-
ськогосподарських наук ім. В.І. Леніна протоколом № 14 від 
9 грудня 1935 р. (затвердженим президентом Академії від  
9 лютого 1936 р.) сукупністю опублікованих праць йому було 
присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук без 
захисту дисертації. Винесено рішення про присвоєння вче-
ного звання старшого наукового співробітника. Подальші до-
слідження з фізіології травлення стали основою докторської 
дисертації вченого, успішно захищеної ним публічно у 1940 р. 
Тоді ж О.В. Квасницькому було присуджено звання професо-
ра. У 1951 р. за видатні досягнення в науковій розробці питань 
фізіології травлення і розмноження сільськогосподарських 
тварин його було обрано академіком АН УРСР, а у 1956 р. – 
академіком УАСГН.

Наукову діяльність він плідно поєднував з громадською 
діяльністю: був членом Центральних рад Всесоюзного і Укра-
їнського фізіологічного товариства, Ради Північно-східного 
наукового центру АН УРСР, редколегії наукових журналів і 
Української сільськогосподарської енциклопедії, редактором 
багатьох навчальних посібників. О.В. Квасницький був чле-
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ном Полтавського обласного комітету захисту миру, протягом 
10 років очолював Полтавське обласне товариство «Знання». 
Починаючи з 1939 р., його багаторазово обирали депутатом 
Полтавської міської і обласної ради депутатів трудящих. У 
1967 р. за активну громадську діяльність на благо рідного міс-
та його обрали Почесним громадянином Полтави. 

Плідна праця академіка О.В. Квасницького відзначена ви-
сокими урядовими нагородами: золотою зіркою Героя Соціа-
лістичної Праці, двома орденами В.І. Леніна, двома орденами 
«Знак Пошани», чотирма урядовими медалями і Почесними 
грамотами Президії Верховної Ради УРСР, а у 1960 р. йому 
було присуджено звання «Заслужений діяч науки УРСР».

Помер О.В. Квасницький 28 листопада 1989 р. на  
89-му році життя. Його наукова діяльність отримала широке 
визнання та високу оцінку, яскраво підтвердивши думку Олек-
сандра Герцена про те, що «В науці немає іншого шляху над-
бання, як у поті чола: ні поривання, ні фантазії, ні устремління 
усім серцем не замінять праці!» 

Отже, академіку О.В. Квасницькому належить значний 
внесок у розвиток вітчизняної фізіології травлення тва-
рин який вперше застосував хірургічну методику академіка 
І.П. Павлова на свинях. На підставі результатів багаторічних 
досліджень О.В. Квасницький вперше виявив закономірнос-
ті росту й розвитку травних органів свиней і вплив на них 
умов годівлі; вивчав вікові закономірності травлення, слино-
виділення, шлункового й кишкового травлення у дорослих 
тварин і вплив на ці процеси різних кормів та умов годівлі. 
Він відкрив явище вікової ахлоргідрії поросят у перший пе-
ріод після народження. Вперше в історії фізіології проведено 
операції з накладання шлункових фістул та ізольованого шлу-
ночка новонародженим поросятам, а також операцію розчле-
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нування травного тракту свині на ділянки, з’єднані зовніш-
німи фістульними трубками – методика хронічних кишкових 
анастомозів. Академіка О.В. Квасницького по праву можна 
назвати засновником фізіології травлення свиней. Співробіт-
ники та учні вченого М.В. Зубець, В.П. Буркат, В.П. Рибалко 
(2000), Т.П. Гармаш (2005, 2007), В.Ф. Коваленко (1999, 2005), 
В.М. Нагаєвич (2005) в біографічних нарисах та наукових пра-
цях висвітлюють діяльність видатного вченого.
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ВИСНОВКИ

1. Аналіз літературних джерел дозволив дослідити розви-
ток свинарства на теренах України, яке на початку ХХ ст. було 
сконцентровано переважно у дрібних селянських, а також по-
міщицьких господарствах. Поголів’я свиней було представ-
лено головним чином місцевими породами. Початок другої 
половини ХХ ст. характеризувався організацією держплем-
розплідників, племінних колгоспних ферм і свинарських рад-
госпів, заводів. Велася робота зі створення нових порід та удо-
сконалення існуючих. Початок 70-х років минулого століття 
у розвитку свинарства відзначався процесами спеціалізації і 
концентрації галузі.

2. Розгляд історичного процесу створення мережі науково-
дослідних установ в Україні показав, що він характеризувався 
організаційною нестабільністю, яка, очевидно, була наслідком 
недосконалості плану розвитку народного господарства СРСР. 
Незважаючи на це, початок інтенсивної розробки багатьох про-
блем фізіології травлення свиней в Україні у 30-х роках ХХ ст. 
пов’язаний саме зі створенням мережі науково-дослідних 
установ і лабораторій з фізіології травлення. Створення на-
прикінці 20-х рр. ХХ ст. мережі галузевих науково-дослідних 
установ і спеціалізованих дослідних станцій, переважна біль-
шість яких існує й дотепер, заклало підвалини для подальшого 
розгортання досліджень з питань фізіології травлення свиней. 
Хоча в наступні роки значних зрушень не відбулося. На зава-
ді розвитку галузі постали економічні та політичні чинники: 
насильницьке усуспільнення, нестача кормів, масовий забій 
тварин. Незважаючи на це, в наукових установах створювали-
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ся відділи і лабораторії з фізіології і біохімії тварин, обміну 
речовин та годівлі сільськогосподарських тварин. Їхня діяль-
ність була пов’язана з дослідженням шлунково-кишкового 
травлення, вивчення секрету слинних і травних залоз тварин, 
а також ефективності застосування вітамінів, мікроелементів, 
біостимуляторів, певних видів кормів при годівлі та відгодівлі 
свиней.

3. На підставі аналізу наукових публікацій та звітних до-
кументів досліджено в історичному аспекті створення та ді-
яльність Інституту свинарства та АПВ НААН – головного 
наукового-методичного та координаційного центру з вивчен-
ня питань свинарства. Вчені установи проводили обстеження 
стану свинарства країни, приділяючи особливу увагу питан-
ням фізіології травлення та годівлі тварин. У лабораторії фізі-
ології травлення інституту вперше розроблено методику вве-
дення полізонду для вивчення травлення в різних шарах вміс-
ту шлунку свині. Результати, одержані у процесі проведення 
фундаментальних досліджень фізіології травлення свиней, 
стали теоретичною основою для подальшої розробки опти-
мальних норм годівлі. Було розроблено систему повноцінної 
годівлі свиней залежно від статі, віку, фізіологічного стану та ін.

4. Упродовж ХХ ст. осередками розвитку зоотехнічної на-
уки з проблем фізіології травлення тварин були інститути, тех-
нікуми тощо. У навчальних закладах організовуються кафедри 
фізіології з вивчення травлення тварин і зокрема свиней. Вче-
ні проводили дослідження стосовно потреби свиней в енергії, 
поживних і біологічно-активних речовинах, будови та функції 
травних органів, впливу різних типів годівлі та низки інших. 
Актуальною залишалася кормова проблема, а саме підвищен-
ня поживності кормів.
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РеКОМеНДАЦії

Матеріали даної роботи можна використовувати в галузе-
вому навчальному процесі та проблемній науково-дослідній 
роботі. Одержані положення і висновки дослідження також 
можуть бути використані при виконанні спеціальних і узагаль-
нюючих наукових праць з історії науки і техніки, написанні на-
вчальних посібників, при розробці лекційних курсів у вищих 
навчальних закладах.
1. Аналіз тенденцій процесу розвитку наукових установ 

фізіології травлення у свиней дав змогу здійснити пері-
одизацію, яку умовно можна поділити на такі етапи: 

 y Перший етап – 80-ті роки ХІХ ст. – 1920 р. – відкриття 
дослідних установ (дослідних полів – Полтавське, Та-
ганрозьке, Верхньодніпрянське), дослідних станцій –  
(Полтавська, Носівська, Харківська, в Асканії-Нова). 
Цьому періоду характерна відсутність системного на-
укового підходу до вивчення фізіології травлення у 
тварин. Проводилися переважно досліди з вивчення 
придатності різних кормів до згодовування та відго-
дівлі тварин для племінного та промислового свинар-
ства, їх вплив на ріст і розвиток свиней.

 y Другий етап – 1921–1931 рр. – формування мережі 
науково-дослідних інститутів, що проводять експери-
ментальні дослідження з фізіології травлення – Всесо-
юзний НДІ свинарства, Державний інститут наукової 
і практичної ветеринарної медицини, Інститут біології 
тварин, Український НДІ тваринництва та навчальних 
закладів – Київський сільськогосподарський інсти-
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тут, Білоцерківський зоотехнічний технікум, Ветери-
нарна школа, Харківський зоотехнікум. Характерним 
для цього етапу є дослідження механізмів гідролізу та 
транспорту білків, жирів, вуглеводів, амінокислот, ма-
кро- та мікроелементів в шлунково-кишковому тракті, 
вплив на вказані процеси різноманітних кормів і шля-
хи перетворення поживних речовин корму у складові 
компоненти м’яса.

 y Третій етап – 1932–1940 рр. його початок позначив-
ся кризою в сільському господарстві, і, як наслідок, 
науково-дослідну роботу з фізіології травлення та го-
дівлі тварин, розпочата в попередні роки, було майже 
згорнуто. Але вже в 1934 р. розгортається комплек-
сна та скоординована науково-дослідна робота в га-
лузі, формується мережа науково-дослідних установ 
і навчальних закладів. Основною особливістю цього 
періоду є продовження вивчення процесів шлунково-
кишкового травлення у тварин, а саме склад і влас-
тивості шлункового соку, механізм секреції соляної 
кислоти та її роль у травленні: ферменти шлункового 
соку; регуляція шлункової секреції через механізми її 
стимуляції та гальмування, моторна діяльність шлун-
ку та її регуляція.

 y Четвертий етап – (1941–1980 рр.). Чергова криза сіль-
ського господарства та зокрема тваринництва, ви-
кликана Другою світовою війною. Частина наукових 
установ було евакуйовано до східних районів СРСР, а  
інші – розформовано. Вищезазначені події не давали 
змоги повноцінно проводити наукові дослідження. Але 
починаючи з 1948 р. відновилися дослідження вивчен-
ня ролі підшлункової залози у травленні, всмоктуван-
ня поживних речовин у шлунково-кишковому тракті 
та його регуляція, роль вітамінів, нервово-гуморальні 
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механізми регуляції секреції і всмоктування, викорис-
тання в раціонах нових кормових добавок і застосу-
вання різноманітних технологічних методів обробки 
кормів для підвищення продуктивності свиней.

2. Аналіз історичного процесу становлення, реорганізації 
і розвитку мережі науково-дослідних установ в Україні 
свідчить, що йому передували роки занепаду народного, 
особливо сільського господарства, що було спричинено 
низкою економічно-соціальних потрясінь: економічною 
кризою 1900–1903 рр., революцією 1905–1907 рр., голо-
дом через неврожай 1911 р., Першою світовою війною 
1914–1918 рр., жовтневою революцією 1917 р., голодо-
мором 1921–1923 та 1933 рр. Крім того, процес ста-
новлення наукових центрів був обумовлений соціально-
економічними факторами, зокрема створенням радгос-
пів і колгоспів, а також зростанням потреб населення в 
продуктах тваринництва.
Виявлено, що галузеві науково-дослідні установи створено 

наприкінці 20-х – 30-х років ХХ ст., а саме: Науково-дослідний 
інститут кормів, Всеукраїнський інститут експериментальної 
зоотехнії, Науково-дослідний інститут тваринництва Лісосте-
пу та Полісся УРСР, Південний науково-дослідний інститут 
молочного господарства, Всесоюзний науково-дослідний ін-
ститут гібридизації і акліматизації тварин «Асканія-Нова», а 
також спеціалізовані дослідні станції та навчальні заклади, що 
заклали підвалини для подальшого розвитку зоотехнії взагалі 
та свинарства зокрема. З метою забезпечення населення про-
дуктами харчування основну увагу було зосереджено на ство-
ренні фундаментальної науки, фізіології. 
3. Встановлено основні організаційні етапи становлення 

Всесоюзного науково-дослідного інституту свинарства: 
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Становлення Всесоюзного науково-дослідного інституту 
свинарства

І період 
(1865 – 1883 рр.)

Організація Полтавського сільськогоспо-
дарського товариства. Характеризується 
не системними дослідженнями членів 
товариства по проблемі у власних маєт-
ках на кшталт П.А. Кочубея у Згурівській 
дослідно-учбовій фермі (Прилуцький 
повіт Полтавської губернії) починаючи з 
1872 р. та ін.

ІІ період 
(1884 – 1900 рр.)

Заснування Полтавського дослідного 
поля. З клопотанням про відкриття Пол-
тавського дослідного поля та його дер-
жавну підтримку керівники товариства 
– президент, князь Л.В. Кочубей та се-
кретар Ф.І. Гейдук звернулися до уряду 
Олександра ІІ. Але ця пропозиція була 
відхилена. Незважаючи на це ідея про 
створення Дослідного поля завойовувала 
все більше прихильників і врешті-решт 
клопотання керівництва Полтавського 
сільськогосподарського товариства про 
створення дослідної установи було під-
тримано і Полтавським губернським 
земством. Губернські земські збори на 
початку 1884 року затверджують «Ста-
тут дослідного поля». На підставі цього 
«Статуту» 28 жовтня (10 листопада) 1884 
року Полтавське сільськогосподарське 
товариство обрало першу раду Дослід-
ного поля, поклавши цим самим початок 
його заснування.

ІІІ період 
(1901 – 1908 рр.)

Полтавські губернські збори постано-
вили перетворити Полтавське дослідне 
поле у дослідну станцію 2-го розряду і 
подали клопотання до Міністерства зем-
леробства.
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IV період 
(1909 – 1910 рр.)

Реорганізація дослідного поля в дослідну 
станцію.

V період 
(1910 – 1912 рр.)

При дослідній станції організовують від-
діл тваринництва.

VI період 
(1913 – вересень 1928 р.)

Створення Полтавської зоотехнічної до-
слідної станції на базі відділу тваринни-
цтва Полтавської сільськогосподарської 
станції.

VІI період 
(1928 – лютий 1930 р.)

Створення Інституту експериментальної 
зоотехнії.

VIІІ період 
(серпень 1930 р.)

Відкриття Всесоюзного науково-
дослідного інституту свинарства. 

Протягом всього періоду діяльності головними завдання-
ми Інституту були: наукова розробка теоретичних і практич-
них питань з удосконалення існуючих порід тварин і виведен-
ня нових; раціональної годівлі, відгодівлі й утримання свиней; 
вивчення фізіології і біохімії травлення та обміну речовин; 
розробка технології підготовки кормів; вивчення фізіології 
розмноження з метою інтенсифікації свинарства та ін.
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ДОДАТОК 1
Копія

С Т А Т У Т
Сільськогосподарського Вченого Комитету України при 

Народньому Комисаріятові Земельних Справ

І. Завдання Вченого Комитету
§ 1. Вчений Комитет, як вищий науковий орган Н.К.З.С., 

об’єднує наукову діяльність всіх центральних і місцевих уста-
нов Н.К.З.С.

§ 2. Вчений Комитет дбає взагалі про розвиток і пляномір-
ну организацію на Вкраїні Наукової роботи, зв’язаної з сіль-
ським господарством в широкому розумінню.

§ 3. Вчений Комитет дбає про відповідну науковість і ор-
ганизацію шкільної і позашкільної популяризації сільськогос-
подарського знаття на Вкраїні та сполучених з ним наук.

II. Діяльність Вченого Комитету
§ 4. Вчений Комитет, через відповідні свої органи, безпо-

середнє керує всіма науковими установами Н.К.З.С. як цен-
тральними, так і місцевими.

§ 5. Вчений Комитет координує наукову діяльність всіх 
відповідних державних, земських, мійських, громадських і 
приватних установ на Україні, скликаючи з’їзди і наради, ор-
ганизуючи постійні Комитети (Лісовий, по Досвідному Ділу и 
инш.) і Комісії.

§ 6. Попередньому обговоренню і Санкції Вченого Арк. 
ету підлягають всі законопроекти та заходи Н.К.З.С., які по-
требують наукового обґрунтування; ці питання підносяться як 
з власної ініціятиви Вченого Арк. ету, так і вносяться до В.К. 
безпосереднє Комисаром Земельних Справ, або відповідаль-
ними керівниками Виділу Н.К.З.С.

§ 7. Вчений Комитет, в обсягу своїх завдань, безпосеред-
ньо розроблює чергові наукові питання, організує центральні 
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і місцеві наукові установи, переводе загально-територіяльні і 
місцеві обслідування і здійснює ріжні відповідні практичні за-
ходи.

ПРИМІТКА: Біжучі заходи практичного характеру, пере-
ведення яких належить до окремих Виділів та інш. Централь-
них установ Н.К.З.С., не входять в обсяг діяльності Вченого 
Комитету.

§ 8. Вчений Комитет допомагає місцевим Установам Укра-
їни в організації потрібних наукових закладів і в провадженню 
їх наукової діяльности взагалі, зв’язаної з сільським господар-
ством, як шляхом фінансування їх на певних умовах, так і ин-
шими заходами.

§ 9. Вчений Комитет допомагає науковій роботі окремих 
наукових працьовників і систематично дбає про підготовку по-
трібних Україні нових наукових сил відповідних фахів шляхом 
грошової допомоги, оголошення конкурсів, стипендій, засну-
вання окремих інститутів, курсів та інш.

§ 10. Вчений Комитет видає свій орган, також opгани окре-
мих своїх установ і ріжні періодичні і неперіодичні наукові і 
науково-популярні видання.

ПРИМІТКА: До наукових праць, що видає: Вчений Коми-
тет, можуть додаватися (до українського тексту) короткі рефе-
рати і резюме на одній з західно-європейських мов.

III. Склад Вченого Комитету
§ 11. Члени Комитету, призначені Міністром З.С., при за-

снуванні Комитету 30 грудня 1918 року і затверджені Комиса-
ром Н.К.З.С.

§ 12. В склад Вченого Комитету входять особи з відпо-
відним науковим стажом, обрані Комитетом до складу його 
Членів в кількости, встановленій Комитетом і затвердженій в 
штатному порядкові.

ПРИМІТКА 1: Для обрання Членів Комитету на чергових 
засіданнях потребується більшість 2/3 голосів присутніх Чле-
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нів. При чому обрання може переводитися тільки на засідан-
нях, в яких беруть участь не менше 2/3 Членів, котрі, згідно  
§ 20, беруть учать на чергових засіданнях. 

ПРИМІТКА 2: Докладна інструкція порядку обранні Чле-
нів Вченого Комитету вироблюється Вченим Комитетом і за-
тверджується Комисаром Н.К.З.С. 

§ 13. Комисар і Члени Колегії Н.К.З.С. – яко Члени ex 
oficio. 

§ 14. Завідуючі Виділами Н.К.З.С. або їх заступники при 
обговоренню питань в обсягу справ відповідних Виділів.

§ 15. Завідуючі Секціями, Підсекціями та Бюро В.К. – яко 
Члени ex oficio.

ПРИМІТКА 1: Вчений Секретарь Комитету в разі, коли 
він обраний не з членів Комитету , входе в склад В.К. також як 
Член ex oficio.

ПРИМІТКА 2: По постанові Вченого Комитету Членами 
його ex oficio можуть бути завідуючі і иншими окремими уста-
новами Вченого Комитету.

§ 16. Представники вищих шкіл і центральних наукових 
установ України, які мають відповідні катедри чи Відділи, по 
обранню в кількости, що встановлюється згідно § 12.

§ 17. Представники краєвих досвідних с.г. станцій і инших 
наукових установ України по обранню в кількости, що вста-
новлюється згідно § 12.

ІV. Организація Вченого Комитету
§ 18. Вчений Комитет єсть автономна наукова інституція, а 

в административному відношенні підлягає лише безпосереднє 
Комисару Земельних Справ.

§ 19. Голова, Тов. Голови і Вчений Секретарь Комитету 
обираються Вченим Комитетом на 3 роки і затверджуються 
Комисаром Земельних Справ.

ПРИМІТКА: Вчений Секретарь може обіратись і не з 
складу Членів вченого Комитету.
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§ 20. Чергові засідання Вченого Арк. ету скликаються з 
Членів, що мешкають в Київі або в таких місцевостях (які ви-
значаються Вченим Арк. ету ), з яких Члени можуть приїжджа-
ти на чергові засідання і рахуються дійсними при участи не 
менш половини їх кількости.

ПРИМІТКА: В чергових засіданнях мають право брати 
участь з рішаючим голосом і Члени Вченого Комитету, що 
мешкають поза Київом, але випадково присутні в Київі. 

§ 21. В потрібних випадках, по постанові чергових засі-
дань Вченого Комитету скликаються пленарні сесії Вченого 
Арк. ету, з участю всіх Членів, що мешкають і поза Київом; ці 
сесії рахуються дійсними при участи не менше 1/3 всіх Членів 
Вченого Комитету.

ПРИМІТКА: Члени вченого Комитету, що мешкають поза 
Київом, а також і ті, що мешкають в Київі, але входять в склад 
В.К. згідно §§ 16 і 17, одержують платню не в штатному по-
рядкові, а на загальних підставах платні за працю і відповідні 
проїздні і добові.

§ 22. Вчений Комитет поділяється на Секції: Загальну, або 
Секретаріат з Библіотекою, Лісову, Досвідного Діла, Ботанич-
ну, Зоольогичну, Грунтово-Геольогичну, Охорони Природи, 
Метеорольогичну, Популяризаційну, Економічну, Техничну.

§ 23. Нові Секції, Підсекції та Бюро, а також і инші окремі 
наукові установи Вченого Комитету (музеї, станції, інститути 
і инш.) засновуються по його постановах, затверджених Коми-
саром Земельних Справ.

§ 24. Внутрішній розпорядок діяльності Вченого Коміте-
ту, а також інструкції, по яких провадиться организація і ді-
яльність окремих Секцій і підсекцій і взагалі установ Коми-
тету, розроблюється окремими установами і затверджується 
безпосереднє Вченим Комитетом, при чому можливо широко 
проводиться принцип авономности окремих установ і децен-
тралізації діяльности вченого Комитету взагалі.
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ПРИМІТКА: Коли інструкції торкаються роспреділення 
функцій Вченого Комитету і инших установ Н.К.З.С., То і вони 
затверджуються Комисаром земельних Справ. 

§ 25. Завідуючі Секцій, Підсекцій і Бюро і ввесь штатний 
вчений персонал Вченого Комитету та його установ, обірають-
ся Вченими Колегіями Секцій і відповідних установ, ухвалю-
ється Вченим Комитетом на чергових засіданнях і затверджу-
ється Комисаром З.С.

ПРИМІТКА: Доки Підсекція чи инша установа не матиме 
в своєму складі 10 штатних осіб вченого персоналу, обрання 
провадиться відповідною Секцією Вченого Комитету; доки 
ж і Секція не матчем в свойому складі 10 штатних осіб вче-
ного персоналу, обрання провадиться безпосереднє Вченим  
Комитетом.

§ 26. Штатний, канцелярський і техничний персонал Вче-
ного Комитету та його установ, по представленню Завідуючих 
установ та Бюро за згодою Завідуючих відповідних Секцій і, 
після ухвалення Головою, або з його доручення Завідуючими 
окремих Секцій Вченого Комитету, затверджується Комиса-
ром Земельних Справ.

§ 27. Звільнення персоналу Вченого Комитету та його і 
установ проводиться тим же шляхом, як і обрання або призна-
чення (згідно §§ 25 і 26).

§ 28. Сміта Вченого Комитету входе в загальну сміту 
Н.К.З.С. на загальних підставах.

На оригіналі написано: 
«Утверджено 2/У 1919 Вл. МЕЩЕРЯКОВ»

Згідно: Пом. Упр. Делами НАРКОМЗЕМА БАЛАЦЬКИЙ

ЦДАВОВУ України. – Ф. 1230. – Оп. 2. – Спр. 1. – Арк.. 22-25.
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ДОДАТОК 2
Копія

В И Т Я Г
З протоколу № 63/542 засідання Ради Народних Комісарів

Від 29 грудня 1927 року

СЛУХАЛИ: 
18. Про реорганізацію Сільсько-Господарського Науково-

го Комітету України при Наркомземсправ УСРР (тов. КАСЯН)

ПОСТАНОВИЛИ:
18. Підтвердити нижчезазначену постанову, ухвалену 

Заст.. Голови РНК УСРР тов. СРБИЧЕНКО:
«1. За-для найміцнішого зв’язку науково-дослідчої робо-

ти та наукової консультації з оперативно-плановими захода-
ми та перспективними міркуваннями Наркомземсправ УСРР 
в галузі сільського господарства, реорганізувати Сільсько-
Господарський Науковий Комітет з окремої наукової установи 
на Науково-Консультаційну Раду при Наркомземсправ УСРР.

2. Склад Ради опреділюється та при потребі поповнюєть-
ся Наркомом Земельних Справ, або з його доручення – одним 
з його заступників.

3. Науково-Консультаційна Рада існує, згідно з окремим 
положенням про неї, що затверджується Наркомземсправ 
УСРР.

4. Закінчення або продовження тих робот, що їх розпоча-
ли окремі СекціїСільсько-Господарського Наукового комітету 
України при певних умовах, з доручення і на кошти різних уста-
нов, до яких буде передано основну роботу Секцій Комітету.

5. Ті періодичні наукові видання, які до цього часу видава-
лись Сільсько-Господарським Науковим Комітетом, та які бу-
дуть залишені на 1927-1928 рік, повинні видаватися Науково-
Консультаційною Радою».

Секретар РНК УСРР Яворський

ЦДАВОВУ України. – Ф. 166. – Оп. 6. – Спр. 1270. Арк.. 194
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ДОДАТОК 3
Копія

ПРОТОКОЛ НАРАДИ ПРИ НАРОДНОМУ КОМІСАРІАТІ
ЗЕМЕЛЬНИХ СПРАВ УРСР ЩОДО РОЗГЛЯДУ 
ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА
6 червня 1944 р.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Начальник сектора научно-
исследовательских учреждений НКЗ УССР проф. А.Т. Кала-
чиков, и. о. начальника Управления Животноводства главный 
зоотехник НКЗ УССР кандидат Наук Шматок Е.Г, Начальник 
отдела племенного Животноводства НКЗ УССР Михнов-
ский Д.К., директор Украинского н. и. института Животновод-
ства Даниленко И.А., ученый секретарь украинского н. и. ин-
ститута Животноводства кандидат наук Соловьев А.В.

РЕШИЛИ: 
1. Представленный УИЖ'ем проект положения об инсти-

туте одобрить.
2. Считать необходимым в проекте положения уточнить 

редакцию раздела о формах и методах работы, более четко 
сформулировав в нем исходные методические позиции о рабо-
те института.

3. Уточнить задачи отдела кормопроизводства, учитывая 
наличие аналогичных отделов в системе растениеводческих 
научно-исследовательских институтов.

4. В положении об институте предусмотреть, чтобы 
заместители директора института по административно-
хозяйственной части являлся директор экспериментальной 
базы института.

5. Пункт о местонахождении и об институте в проек-
те положения сформулировать так: «институт находится в  
г. Харькове».
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6. В святи с значительным расширением работы УИЖ'а 
предусматриваемом проектом положения просить Наркома 
Земледелия УССР предоставить половину здания в доме №4 
по Чайковской ул. в г. Харькове для размещения лаборатории 
и кабинетов, а также для организации работы по подготовке 
аспирантуры.

Начальник сектора научно-
исследовательских
учреждений НКЗД УССР [Підпис] А.Т. Калачиков

Исполняющий обязанности
начальника Управления животноводства,
главный зоотехник НКЗД УССР,
кандидат наук [Підпис] Е.Г. Шматок

ЦДАВО України, ф. 27, оп. 18, спр. 6272, арк. 124. Машинопис.
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ДОДАТОК 4
Копія

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-

ТУТ ТВАРИННИЦТВА
(6 череня 1944 р.)

І. Организация Института
1. Украинский научно-исследовательский Институт Жи-

вотноводства организован на основании постановления Со-
внаркома СССР от 1-го февраля 1935 года на базе Украинско-
го научно-Исследовательского Института крупного рогатого 
скота, Украинского Института кормов и зоотехнической части 
Украинского научно-исследовательского института экспери-
ментальной ветеринарии и зоотехнии, и восстановлен после 
освобождения территории УССР от немецко-фашистских за-
хватчиков на основании постановления Совета Народных Ко-
миссаров УССР от 1-го февраля 1944 года.

2. Украинский научно-исследовательский Институт 
Животноводства входит в состав научно-исследовательских 
учреждений Народного Комиссариата Земледелия УССР в ка-
честве республиканского учреждения Украинской Советской 
Социалистической Республики.

3. Сокращенное название Украинского научно-
исследовательского Институт Животноводства – «УИЖ».

4. Украинский Н/И Институт Животноводства находится 
в городе Харькове.

ІІ. Основные задачи УИЖ'а
Основными задачами Украинского научно-

исследовательского Институт Животноводства, направленны-
ми на восстановление и развитие животноводства, являются: 
научно-исследовательская работа и обобщение опыта колхо-
зов и передовиков животноводства УССР в области:
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1. Породного улучшения с/х ЖИВОТНЫХ, выведения 
новых пород и ускоренного воспроизводства поголовья с/х 
животных.

2. Изучение кормов и разработка вопросов кормопроиз-
водства и кормления сельскохозяйственных животных.

3. Экономики и организации социалистического живот-
новодства.

4. Изучения качества первичной, обработки и хранения 
продуктов животноводства.

5. Механизация животноводства.
III. Структура УИЖ-а и задачи его отдельных струк-

турных единиц
В соответствии с задачами, стоящими перед институтом, 

УИЖ в своем составе имеет следующие отделы:
1. Отдел крупного рогатого скота с такими задачами:
А. Методическое руководство селекционно-племенной 

работой в области скотоводства в госплемрассадниках и плем-
совхозах по отдельным породам крупного рогатого скота 
(швицы, симменталы, серая украинская).

Б. Изучение и внедрение в производство методов селек-
ции и разведения крупного рогатого скота в целях качествен-
ного улучшения и ускоренного воспроизводства.

В. Разработка и внедрение в производство методов уско-
ренной оценки племенных животных.

Г. Изучение вопросов метизации с целью установления 
направления селекционно-племенной работы с метисными 
животными, улучшения и сравнительной оценки отдельных 
пород и обоснования породного районирования крупного ро-
гатого скота.

Д. Выведение новых породных групп крутого рогатого 
скота.
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Е. Разработка и внедрение в производство методов и тех-
ники кормления, откорма, ухода и содержания крупного рога-
того скота.

Ж. Разработка по заданиям партийных и советских орга-
низаций отдельных вопросов в области скотоводства.

2. Отдел свиноводства с такими задачами:
А. Методическое руководство селекционно-племенной 

работой в области свиноводства в госплемрассадниках и плем-
совхозах по отельным породам свиней (Миргородская, берк-
ширская, крупная белая).

Б. Разработка и внедрение в производство методов селек-
ции и разведения свиней в целях их качественного улучшения.

В. Изучение вопросов метизации свиней с целью установ-
лення направления селекционно-племенной работы с метис-
ными животными, улучшения и сравнительной оценки пород 
и обоснования их районирования.

Г. Выведение новых породных групп свиней.
Д. Разработка и внедрение в производство методов и тех-

ники кормления, откорма и содержания свиней.
Е. Промышленное скрещивания свиней в целя повышения 

их откормочных и убойных качеств.
Ж. Разработка по заданиям партийных и советских орга-

низаций отдельных вопросов.
3. Отдел овцеводства с такими задачами:
А. Методическое руководство селекционно-племенной 

работой в области овцеводства в госплемрассадниках и плем-
совхозах по отдельным породам овец (сокольская, каракуль-
ская, прекос, романовская, цигайская). 

Б. Разработка и внедрение в производство методов селек-
ции и разведения овец в целях их качественного улучшения и 
ускоренного производства. 

В. Изучение вопросов метизации овец с целью установле-
ния направления Селекционно-племенной работы с метисны-
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ми животными, улучшения и сравнительной оценки пород и 
обоснования их районирования.

Г. Выведение новых породных групп овец.
Д. Разработка и внедрение в производство методов и тех-

ники кормления, откорма, ухода в области овцеводства.
Е. Разработка по заданиям партийных и советских органи-

заций отдельных вопросов в области овцеводства.
4. Отдел коневодства с такими задачами: 
А. Методическое руководство селекционно-племенной 

работой в области коневодства в госплемрассадниках и го-
сконюшнях по отдельным типам людей (рысаки, тяжеловозы, 
верховые).

Б. Изучение и внедрение в производство методов селек-
ции и разведения лошадей в целях их качественного улучше-
ния и ускоренного воспроизводства.

В. Изучение вопросов метизации лошадей с целью уста-
новления направления селекционно-племенной работы с ме-
тисными животными, улучшения и сравнительной оценки по-
род и обоснования их районирования.

Г. Разработка и внедрение в производство методов и тех-
ники кормления, ухода и содержания лошадей.

Д. Изучение и внедрение в производство методов исполь-
зования лошадей для работы.

Е. Разработка по заданиям партийных и советских органи-
заций отдельных вопросов в области коневодства.

5. Отдел козоводства и кролиководства с такими за-
дачами:

А. Разработка и внедрение в производство методов се-
лекции и разведения коз и кроликов в целях их качественного 
улучшения и ускоренного воспроизводства.

Б. Выведение новых породных групп коз и кроликов.
В. Разработка и внедрение в производство методов и тех-

ники кормления, откорма, ухода и содержания коз и кроликов.
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6. Отдел пчеловодства и шелководства с такими  
задачами:

А. Изучение и внедрение в производство методов селек-
ции и разведения пчел и шелкопряда в целях качественного их 
улучшения.

Б. Разработка и внедрение в производство методов и тех-
ник кормления, ухода и содержания пчел и шелкопряда.

В. Изучение медоносности и питательной ценности дико-
растущих и культурных растений в целях расширения кормо-
вой базы пчеловодства и шелководства.

Г. Обобщение и научное обоснование опыта передовиков 
пчеловодства и шелководства, добившихся высокого выхода 
меда, воска коконов.

Д. Разработка по заданиям партийных и советских орга-
низаций отдельных вопросов в области организации техники 
пчеловодства.

7. Отдел рыбоводства с такими задачами:
А. Изучение состояния искусственных рыбных водоемов 

и разработка мероприятий по их улучшению.
Б. Изучение и внедрение в производство методов разведе-

ния рыбы.
В. Разработка вопросов кормления, ухода и содержания 

рыбы.
Г. Обобщение и научное обоснование опыта передовиков 

рыбоводства, добившихся высокого выхода рыбы с единицы 
площади водоемов.

Д. Разработка по заданиям партийных и советских орга-
низаций отдельных вопросов в области организации и техни-
ки рыбоводства.
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8. Отдел кормления и физиологии с/х животных с та-
кими задачами:

А. Изучение теоретических вопросов и разработка норм 
кормления с/х животных с целью более эффективного и ра-
ционального использования кормов животными.

Б. Изучение питательной ценности местных кормовых 
средств.

В. Разработка наиболее эффективных и доступных спосо-
бов подготовки и использования концентрированных, сочных, 
грубых, минеральных и витаминных кормов.

Г. Обобщение и научное обоснование опыта стахановцев 
животноводства, добившихся высокой продуктивности жи-
вотных.

Д. Изыскание новых кормовых средств для сельскохозяй-
ственных животных.

9. Отдел кормопроизводства с такими задачами:
А. Разработка организационно-технических мероприятий 

по улучшению естественных лугов и пастбищ.
Б. Изучение и внедрение в производство агротехники по-

левого кормопроизводства.
В. Организация и техника бесперебойного обеспечения 

с/х животных зелеными кормами в летний период.
Г. Изыскание новых кормовых растений для с/х животных.
Д. Обобщение и научное обоснование опыта стахановцев 

кормопроизводства, добившихся высокого сбора кормов с еди-
ницы площади.

Е. Разработка наиболее эффективных и доступных прие-
мов хранения сочных и грубых кормов.

И. Разработка по заданиям партийных и советских орга-
низаций отдельных вопросов в области кормопроизводства.

10. Отдел механизации животноводства с такими 
задачами:
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А. Разработка и внедрение в производство наиболее до-
ступных и эффективных приемов механизации трудоемких 
процессов кормопроизводства, кормления, ухода и содержа-
ния с/х животных. 

Б. Обобщение и популяризация опыта механизации про-
изводственных процессов в животноводстве и кормопроизвод-
стве.

В. Разработка по заданиям партийных и советских орга-
низаций отдельных вопросов в области механизации животно-
водства и кормопроизводства.

11. Отдел экономики и организации с такими задачами:
А. Изучение и разработка общих проблем экономики и 

организация животноводства на основе решений директивных 
органов. 

Б. Изучение вопросов организации животноводства и кор-
мовой базы в колхозах в связи с общей организацией колхоз-
ного производства. 

В. Экономическое обоснование направления животновод-
ства і районирования пород с/х животных.

Г. Обобщение опыта работы передовиков животновод-
ства, разработка и внедрение в производство новых форм ор-
ганизации труда.

Д. Изучение экономической эффективности различных 
способов кормопроизводства, кормоиспользования и механи-
зации животноводства в колхозах.

Е. Разработка экономических вопросов, возникающих в 
процессе проработки всей тематики института.

12. Лаборатория искусственного осеменения с/х жи-
вотных с такими задачами:

А. Разработка и внедрение в производство техники полу-
чения, хранения транспортирования и использования спермы 
с/х животных.
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Б. Разработка и внедрение в производство организацион-
ных форм и техники искусственного осеменения с/х животных 
в целях ускоренного воспроизводства поголовья и улучшения 
его породных и продуктивных качеств.

В. Проверка и усовершенствование аппаратуры по искус-
ственному осеменению с/х животных.

13. Лаборатория химическая с такими задачами:
А. Изучение химического состава местных кормов.
Б. Разработка и внедрение в производство методов и тех-

ники химической обработки кормов в целях улучшения их ка-
чества.

Г. Разработка по заданиям партийных и советских органи-
заций отдельных вопросов, требующих химических исследо-
ваний. 

Д. Обслуживание необходимыми химическими анализами 
проработки всей тематики института.

14. Лаборатория шерстоведения с такими задачами:
А. Физико-химические исследования качества смушков, 

овчин и шерсти и кроликов разных пород УССР.
Б. Разработка наиболее доступных методов и техники 

физико-химических исследований качества шерсти, смушков 
и овчин.

В. Обслуживание необходимости физико-химическими 
анализами проработки тематики отделов овцеводства, козо-
водства и кролиководства.

Г. Разработка, по заданиям партийных и советских орга-
низаций отдельных вопросов, требующих физико-химических 
исследований смушково, шубной и шерстной продукции.

15. Лаборатория первичной обработки и хранения про-
дуктов животноводства с такими задачами:

А. Разработка способов первичной обработки продуктов 
животноводства в колхозах в целях улучшения их качества и 
увеличения ассортимента.
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Б. Изыскание доступных и дешевых способов хранения 
продуктов животноводства в колхозах с целью повышения их 
хранимоспособности и транспортабельности.

В. Разработка по заданиям партийных и советских орга-
низаций отдельных вопросов в области хранения и первичной 
обработки продуктов животноводства в колхозах.

16. Лаборатория фотографическая с такими задачами:
А. Изготовление альбомов фотографий отдельных высо-

коценных племенных с/х животных различных видов и пород, 
и их родственных групп, а также диаграмм, картограмм. ге-
неалогических схем, различных производственных процессов, 
видов и проч. иллюстрирующих подготовление к печати дис-
сертационные работы института.

Б. Разработка методов и техники фотографирования с/х 
животных в условиях научно-исследовательской работы.

В. Обслуживание необходимыми фотоснимками прора-
ботки всей тематики института.

Г. Устройство выставок по животноводству для различных 
совещаний и конференций.

17. Отдел редакционно-издательский с такими задачами:
А. Руководство подготовкой к печати, через Государствен-

ное с/х издательство отдельных изданий, сборников трудов, 
руководство учебников, статей, плакатов, листовок, радио-
лекций, инструкций, памяток, монографических описаний, 
альбомов и проч. по законченным научно- исследовательским 
работам института, а также по различным производственным 
вопросам колхозного животноводства и кормопроизводства.

Б. Организационно-техническая работа по самостоятель-
ному изданию трудов института в порядке твердого заказа из-
дательству.

В. Организационная работа по подготовке изданий в поряд-
ке заданий партийных и советских организаций по различным 
вопросам колхозного животноводства и кормопроизводства.
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18. Отдел кадров и аспирантуры с такими задачами:
А. Организация работы по подготовке аспирантуры. 
Б. Подбор кадров и организация работы по повышению их 

квалификации.
19. Отдел административно-хозяйственный 
Для осуществления задач, возложенных на институт, УИЖ 

имеет в своем распоряжении также научно-экспериментальную 
базу «Украинка» (в Харьковском районе).

Детальная структура института в целом и штатное рас-
писание разрабатываются УИЖем и утверждаются Государ-
ственной комиссией при Совнаркоме СССР и Наркомземом 
УССР.

ІV. Формы и методы работы Института
Украинский Научно-Исследовательский Институт Живот-

новодства 
1. Проводит свою научно-исследовательскую работу на 

основе Марксо- ленинской науки и дарвиновской теории 
и ведет борьбу с вредными установками и теориями в об-
ласти зоотехнической науки.

2. Ведет научно-исследовательскую работу путем поста-
новки исследований, экспериментов, опытов, научно-
хозяйственных наблюдений как на своей Эксперименталь-
ной базе, так и в стадах госпплемрассадников, колхозов и 
племсовхозов УССР, путем сбора и разработки отчетных и 
оперативных данных различных плановых и хозяйствен-
ных систем, учреждений и организаций, путем экспеди-
ций по изучению породных групп с/х животных и состоя-
ния организации хозяйства в колхозах.

3. Осуществляет методическое руководство и консультации 
всем научно-исследовательским и оперативным учрежде-
ниям, работающим в области производства и находящимся 
на территории УССР (областные животноводческие стан-
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ции, опорные пункты, госплемрассадники, земельные ор-
ганы).

4. Разрабатывает планы и программы своих работ и пред-
ставляет их на утверждение Наркомзему УССР, а также 
дает заключение по планам исследовательских работ об-
ластных зоотехнических станций и утверждает планы 
опорных пунктов, работающих в области животноводства.

5. Организует совещания, конференции по вопросам живот-
новодства в пределах установленых для него ассигнования 
и в соответствии с утвержденными НКЗ УССР планами.

6. Применяет открытия, достижения, навыки и методы со-
ветской зоотехнической науки; изучает и обобщает навыки 
и методы зоотехнической науки; изучает и обобщает на-
выки и методы работы стахановцев – производственников 
социалистического животноводства в колхозах и совхозах; 
способствует развитию колхозного опытничества, изобре-
тательства и рационализаторских мероприятий; оказывает 
методическую помощь колхозникам опытникам и хатам-
лабораториям в работе по животноводству.

7. Проводит работу по подготовке кадров (аспирантура, по-
вышение квалификации работников, организация курсов 
для производственных работников).

8. Ведет свою работу в тесной методической увязке с Все-
союзной Сельскохозяйственной Академией им. Ленина 
(ВАСХНИЛ), Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом животноводства (ВИЖ) и другими научными 
учреждениями и организациями в СССР.

9. Издает труды Института и участвует в соответствующих 
периодических изданиях, как республиканских, так и со-
юзных.
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V. Осуществление деятельности УИЖа
1. В пределах настоящего положения и существующих уза-

конений УИЖ пользуется правами самостоятельной ор-
ганизации республиканского значения может приглашать 
на работу и увольнять научных сотрудников, служащих 
и рабочих; заключать договора на проведение научно-
консультационных работ искать и отвечать на суде и в 
органах государственного и ведомственного арбитража; 
ходатайствовать в административных органах Союза ССР; 
открывать и закрывать счета в кредитных учреждениях 
СССР и т. д.

2. УИЖ пользуется всеми льготными преимуществами, уста-
новленными для научно-исследовательских институтов 
СССР.

3. УИЖ имеет круглую печать с изображением герба УССР 
и надписью: «УРСР НКЗС Український н/д інститут Тва-
ринництва».
VІ. Органы УИЖа

1. Возглавляет УИЖ директор, осуществляющий на основе 
единоначалия руководство всей деятельностью института 
в соответствии с установками Наркомзема УССР.

2. Директор УИЖа назначается и увольняется Народным Ко-
миссаром Земледелия УССР.

3. Директор имеет двух заместителей: одного по научной ча-
сти, а другого по административно-хозяйственной части. 
Заместители директора Института назначаются и увольня-
ются Народным Комиссаром Земледелия УССР по пред-
ставлению директора Института.

4. Ученый Совет УИЖа состоит из научных сотрудников, не-
посредственно работающих в Институте на основной ра-
боте или по совместительству и имеющих ученые степени 
и звания, а также представителей Наркомзема УССР. Со-
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став Ученого Совета утверждается Народным Комиссаром 
Земледелия УССР по представлению директора УИЖа.
В задачи Ученого Совета Института входит:
1.	 рассмотрение тематических планов, методик и отчетов 

по научно-исследовательским работам УИЖа до представле-
ния их на утверждение НКЗ УССР; .

2.	 обсуждение научных вопросов в области животновод-
ства и организации кормовой базы;

3.	 дача научных заключений по вопросам животновод-
ства и кормовой базы;

4.	 обсуждение докладов, книг, учебников, программ, 
подготовленных к печати трудов, положения об Институте, 
диссертаций, изобретений и рационализаторских мероприя-
тий, входящих в компетенцию УИЖа;

5.	 возбуждение ходатайства перед ВКВЖ об освобожде-
нии от сдачи аспирантского минимума;

6.	 утверждение тем диссертационных работ по вопросам 
животноводства;

7.	 присвоение ученого звания младшего научного со-
трудника;

8.	 возбуждение ходатайства перед ВАК, ВКВЖ о при-
своении ученого звания профессора и старшего научного со-
трудника;

9.	 прием с разрешения ВКВЖ защиты диссертационных 
работ, представляемых специалистами, работающими в обла-
сти животноводства.

Ученый Совет выделяет при необходимости из своего со-
става постоянную методическую комиссию для рассмотрения 
методик по темам и постоянную редакционную коллегию для 
рассмотрения подготовленных к печати работ.
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VІІ. Средства УИЖа
Средства УИЖа состоят из:
а) ассигнований, получаемых по госбюджету через Нар-

комзем УССР;
б) денежных сумм и другого имущества, получаемых от 

хозорганов на основе соглашения для развития деятельности 
Института и в целях осуществления специальных заданий;

в) платы по договорам за выполнение УИЖем научно-
исследовательских работ, за консультацию, за оказание произ-
водственной помощи и т. п.;

г) доходов от эксплуатации жилищного фонда;
е) других поступлений.
Указанные выше средства расходуются по сметам, утверж-

денным Наркомземом УССР.
VІІІ. Отчетность
УИЖ представляет в Наркомзем УССР в сроки и по уста-

новленным формам отчеты о своей научно-исследовательской 
работе (полугодовой и годовой), а также финансовые отчеты 
(квартальные, полугодовой, годовой).

IX. Прекращение деятельности
Прекращение деятельности института может последовать 

по постановлению Совнаркома СССР.

[Без підпису]

ЦДАВО України, ф. 27, оп. 18, спр.6272, арк. 126-136. 
Машинопис.
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