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Щиросердно вітаю колективи редакційної колегії 
та редакційно-видавничого відділу Полтавської 
державної аграрної академії з 10-річним ювілеєм 
фахового видання «Вісник Полтавської державної 
аграрної академії». 

Започаткований ще у грудні 1998 року, «Вісник 
ПДАА» став дійсно вісником сучасних наукових ду-
мок із питань землеробства, рослинництва, тварин-
ництва, ветеринарної медицини, економіки, механі-
зації та електрифікації сільського господарства. На 
його сторінках друкуються маститі вчені і наукова 
юнь не лише України, а й ближнього та дальнього 
зарубіжжя. 

Мені, як колишньому випускникові академії, приємно, що це видання є вагомою підмогою 
наукового забезпечення агропромислового комплексу області. 

Символічно, що свій перший ювілей «Вісник Полтавської державної аграрної академії» відмі-
чає саме в 2008 році, – в році, коли сільські трударі зібрали небувалий урожай зернових, коли 
Полтавщина зайняла ключові позиції в аграрному секторі України. 

У цих здобутках є частка праці й колективу Полтавської державної аграрної академії та її слав-
ного видання. 

Тож бажаю подальших успіхів у висвітленні передової наукової думки на благо аграрного сек-
тора Полтавщини і всієї країни! 

Заступник голови 
Полтавської обласної державної адміністрації 
Володимир Андрієнко 

 



ВІТАННЯ З НАГОДИ 10-РІЧЧЯ ЖУРНАЛУ 

№ 4 • 2008 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 9

До редакції науково-виробничого фахового журналу  
“Вісник Полтавської державної аграрної академії” 

Сердечно вітаю редакційну колегію, колектив редакції та всіх читачів журналу “Вісник Полтав-
ської державної аграрної академії” з 10-річчям від дня виходу в світ першого номера. 

Ваш журнал висвітлює важливі питання агропромислового комплексу, чим надає велику допо-
могу вченим та фахівцям нашої країни. 

За десять років на його сторінках всебічно висвітлювалися новітні досягнення науки і техніки в 
галузі рослинництва, тваринництва, ветеринарії, економіки, а також історії сільськогосподарської 
науки. 

Як ні одне інше вузівське видання аграрного профілю в Україні, Ваш журнал тісно й плідно спів-
працює з науковими установами Української академії аграрних наук. 

Відрадно, що сьогодні журнал користується досить широким визнанням та авторитетом у вчених 
і спеціалістів різних галузей аграрної науки. 

Бажаю редколегії, колективу редакції і всім читачам журналу подальших творчих успіхів. 
 

Академік-секретар відділення рослинництва  
Української академії аграрних наук, 
доктор сільськогосподарських наук, професор,  
директор Інституту садівництва УААН      П.В. Кондратенко  
 
 

Головному редактору науково-виробничого, фахового журналу 
"Вісник Полтавської державної аграрної академії", 
ректору Полтавської державної аграрної академії, 
Заслуженому діячу науки і техніки України, 
доктору сільськогосподарських наук, професору В.М. Писаренку 

 
Колектив Інституту епізоотології УААН з особливою теплотою поздоровляє Вас і очолювану Ва-

ми редколегію з 10-річним ювілеєм виходу в світ науково-виробничого, фахового журналу "Вісник 
Полтавської державної аграрної академії". 

Величезний обсяг актуальних наукових робіт знаходить дбайливе відображення на сторінках 
цього журналу, що є вагомим внеском у скарбницю аграрної науки України, розвитку міжнародно-
го співробітництва. 

Приємно висловити надію, що наша співпраця буде зміцнюватися та сприятиме розвитку вете-
ринарної науки України. У цьому є велика заслуга колективу Полтавської державної аграрної ака-
демії, в основі якої закладено високий науковий потенціал та достатню матеріальну базу. 

З нагоди цього свята щиро бажаємо Вам добра і наснаги, міцного здоров’я й благополуччя в 
сім’ях, невтомності та оптимізму. Нехай справа, яку сумлінно виконує Ваш колектив, відкриває но-
ві перспективи, надаючи нового імпульсу творчій роботі. 

 
За дорученням колективу директор  

Інституту епізоотології УААН, член-кореспондент УААН, 
доктор ветеринарних наук, професор      М.С. Мандигра  



ВІТАННЯ З НАГОДИ 10-РІЧЧЯ ЖУРНАЛУ 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2008 10 

 

Високошановний Вікторе Микитовичу та редакційна колегія журналу «Вісник»! 
Вітаємо Вас зі славним ювілеєм – 10-річчям заснованого Вами "Вісника Полтавської державної 

академії" – видання, присвяченого актуальним теоретичним і практичним питанням аграрної  
науки: рослинництва, землеробства, економіки, механізації, тваринництва. Журнал постійно надає 
чимало уваги методичним настановчим питанням. 

Журнал не був осторонь і загальнобіологічних питань глобального значення, зокрема збереження 
біологічного різноманіття, охорони рідкісних і зникаючих видів, ресурсознавства, алелопатії і таке ін. 
Друкувалися на сторінках журналу і результати науково-дослідних робіт із плодівництва, медичної бо-
таніки, кормовиробництва, інтродукції нових плодових, кормових та лікарських рослин. 

Величезна Вам шана і подяка за історичний розділ часопису, присвячений нашим видатним уче-
ним, імена яких забуті або лише згадувалися. Ви ж висвітлюєте їх біографічні віхи, творчі шляхи, 
наукові здобутки, самовіддану працю в ім’я України, повертаючи нам нові й нові імена. 

Спеціальний номер Вашого часопису – єдиний в Україні – був присвячений засновнику Націо-
нального ботанічного саду НАН України академіку М.М. Гришку – біологу-генетику, інтродуктору, 
селекціонеру, великому патріоту, незвичайній людині – вихідцю з Полтавщини. 

Спеціальний випуск Вашого часопису приурочений 115-тій річниці від дня народження Миколи 
Івановича Вавилова – всесвітньо відомого вченого й організатора науки, перші кроки великого на-
укового подвигу якого починалися на Полтавщині. Це – справді неоціненний вклад у справу вша-
нування пам’яті великого вченого, який зробив революцію у збереженні та використанні світового 
генофонду рослин, довів велике значення генетики і сформулював основні теоретичні й практичні 
засади та перспективи селекції. Він дійсно стояв, за його ж словами, "обома ногами на земній кулі". 

Змістовність, стислість, насиченість інформацією – визначальні риси Вашого видання, що стало 
для багатьох улюбленим науковим виданням. 

За цим – велика праця, творчість, цілеспрямованість, почуття відповідальності, уміння донести 
до читача те, що хотів, але, можливо, не завжди зумів конкретний автор. 

Здоров’я, всіляких гараздів, творчого натхнення, подальших успіхів – колективу редакції, а часо-
пису – багатьох років життя і великої армії авторів, читачів, прихильників! 

 
Член-кореспондент НАН України, 

 доктор біологічних наук       Т.М. Черевченко 
 
 
Колектив Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН щиро вітає редакційну колегію та  

авторський колектив «Вісника Полтавської державної аграрної академії» з 10-річним ювілеєм із 
дня заснування журналу. Відзначаючи різноплановість тематики, наукових і практичних публіка-
цій, наявність інформативного матеріалу, сподіваємося, що й надалі видання будуть цікавими, змі-
стовними і їх використовуватимуть у своїй науковій роботі як досвідчені, так і молоді вчені.  

Колективу редакційної колегії зичимо творчих успіхів, натхнення та плідного співробітництва 
на ниві аграрної науки.  

 
Директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН,  

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН   Кириченко В.В., 
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН   Лебідь Є.М. 
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Шановні колеги! 
Полтавська державна аграрна академія є своєрідним форпостом вітчизняної сільськогосподар-

ської науки. Упродовж багатьох поколінь ця установа, прогресивно змінюючись у відповідності до 
вимог часу, була й залишається незмінною в головному – в забезпеченні сільськогосподарського 
виробництва високопрофесійними спеціалістами, які втілюють передову наукову думку в наше 
життя.  

Не випадковим, а саме логічно закономірним, став факт створення в 1999 році науково-
виробничого, фахового журналу "Вісник Полтавської державної аграрної академії", що поєднав у 
собі провідні напрями сільськогосподарської діяльності – агрономію, ветеринарну медицину, тва-
ринництво, механізацію сільськогосподарського виробництва, економіку й ін. Ця подія є ознакою 
входження колективу академії в якісно нове русло сучасного суспільного життя. Висвітлення пере-
дових наукових досягнень, нагальних проблем сільськогосподарської науки, розгляд екологічно 
важливих аспектів діяльності аграрної сфери, постійна увага до історично важливих подій та вша-
нування передових колективів і окремих науковців – ось далеко неповний перелік проблематики 
журналу. 

Успішне втілення передових досягнень у будь-якій сфері діяльності людини залежить, передусім, 
від того, наскільки швидко ці досягнення охоплюють широкі кола спеціалістів та зацікавлених 
осіб. Сьогодні на службі в людини чималий арсенал засобів поширення інформації: телебачення, 
комп’ютерні мережі, супутниковий зв’язок – ознаки сучасності. Разом із ними продовжують розви-
ватися й вивірені часом засоби поширення передових наукових знань – друковані видання, що за-
безпечують ефективний і легкий доступ широкого загалу до новітніх досягнень науки. 

"Вісник Полтавської державної аграрної академії" – це, перш за все, копітка праця колективу спе-
ціалістів-однодумців високопрофесійного рівня. Завдяки їм ми маємо можливість у зручному ви-
гляді отримувати важливу сучасну інформацію. 

Для колективу Устимівської дослідної станції рослинництва це видання має виняткове значення, 
оскільки між нашими установами вже впродовж кількох поколінь існує тісна продуктивна спів-
праця, взаємодопомога й цілковите порозуміння. Завдяки "Віснику ПДАА" ми маємо не лише  
інформаційну, а й постійну ідейну підтримку, спілкуючись засобом публікацій із колегами-
однодумцями, з якими в переважній більшості знайомі особисто. 

Колектив Устимівської дослідної станції рослинництва у зв'язку з десятою річницею "Вісника 
ПДАА" щиро вітає колектив Полтавської державної аграрної академії і, в першу чергу, колектив 
редакційної колегії журналу. Бажаємо творчих успіхів та нових наукових здобутків! 

 
Від імені колективу Устимівської  

дослідної станції рослинництва     М.В. Кір’ян, Ю.В. Харченко 
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Редакційній колегії журналу 
"Вісник Полтавської державної аграрної академії" 

Необхідність стабілізації економіки аграрного сектора, впровадження та постійне вдосконалення 
ринкових відносин вимагають докорінного поліпшення інформаційного забезпечення науковців, 
педагогічних працівників вищих навчальних закладів і виробничників сільськогосподарської галузі. 

Полтавщина відігравала і завжди продовжує відігравати провідну роль у фундації не лише сіль-
ськогосподарської дослідної справи, а й у становленні вищої аграрної школи України. Нині це ши-
роко відомий осередок високого сільськогосподарського наукового потенціалу. Квітучий земле-
робський край виростив плеяду визначних учених-аграріїв, відомих не тільки в Україні, а й за її 
межами. 

Помітним явищем в інтенсивному науковому житті Полтавщини стало заснування науково-
виробничого журналу “Вісник Полтавської державної аграрної академії”, що видається з грудня 
1998 року. За час свого існування він здобув популярність серед науковців і виробничників усіх регіо-
нів України. З кожним роком він помітно поліпшується як за змістом, так і за його оформленням. 

На сторінках "Вісника ПДАА" знайшли місце публікації й численні праці науковців та аспірантів 
нашого Інституту. 

Постановою ВАК України (від 12.06.2002 р.) журнал затверджено як фахове видання з сільсько-
господарських та ветеринарних наук, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних ро-
біт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Це свідчить про високий науковий рі-
вень журналу, ретельну і напружену науково-редакційну роботу редколегії журналу вже з перших 
випусків часопису. 

Щиро вітаючи творчий редакційний колектив "Вісника" з десятирічним ювілеєм, висловлюємо 
надію на нашу подальшу плідну співпрацю! 

 
З повагою, директор  

Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького УААН,  
кандидат сільськогосподарських наук       А.А. Гетя  

 
 

Головному редакторові та редакційній колегії журналу  
«Вісник Полтавської державної аграрної академії» 

 
Колектив найстарішої науково-дослідної установи України аграрного спрямування – Полтавсь-

кого інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН – сердечно вітає Вас із десятою річницею виходу з дру-
ку першого номера «Вісника ПДАА». За ці роки він став провідним засобом поширення новітніх 
знань із різних напрямів сільськогосподарського виробництва серед аграріїв на теренах реґіону та 
поза його межами. Відрадно і те, що на сторінках журналу знаходять своє місце результати науко-
вих пошуків не лише відомих, авторитетних дослідників, але й талановитої, творчої молоді. 

У день ювілею видання зичимо Вам досягнення нових творчих вершин, успіхів у благородній 
справі підвищення рівня галузі сільського господарства України. 

Заступник директора Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН  
із наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук    В.В. Гангур 
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Головному редактору журналу “Вісник Полтавської державної  
аграрної академії”, професору, академіку Української екологічної  
академії Писаренку Віктору Микитовичу 

Шановний Вікторе Микитовичу! 
З нагоди 10-річчя видання фахового наукового журналу “Вісник Полтавської державної аграрної 

академії” прийміть наші поздоровлення особисто Вам і членам редакційної колегії з побажаннями 
творчих успіхів у науковому висвітленні актуальних питань аграрного сектора економіки країни.  

Видання Вашого журналу сприяє впровадженню наукових ідей, технічного прогресу у виробни-
цтво, є одним із шляхів наукового супроводження галузей рослинництва, тваринництва, економіч-
ного обґрунтування отримання екологічно безпечної продукції. На сторінках журналу вдало поєд-
нуються теоретичні розробки та надається інформація про винаходи вчених країни. Слід відзначи-
ти широту наукових досліджень, що об’єднує вчених практично всіх регіонів України.  

Важливу й корисну роботу проводить редакція журналу з питань вшанування пам’яті визначних 
вчених країни, зокрема академіка О.В.Квасницького, який тривалий час працював у Вашому  
навчальному закладі. 

У дні святкування ювілею “Вісника ПДАА” зичимо академії глибоких наукових доробок, висвіт-
лення питань інновації навчального процесу. Враховуючи сучасні світові тенденції, бажаємо зро-
бити вагомий внесок у добру справу гуманізації аграрної освіти і науки. Ми впевнені, що наше плі-
дне співробітництво має прекрасні перспективи. 

Зі щирою повагою, постійні автори і шанувальники Вашого журналу 
 

Доктор сільськогосподарських наук, професор,  
член-коресподент УААН, Заслужений діяч науки і техніки  В.П. Коваленко  
 

Доктор сільськогосподарських наук, професор,  
член-кореспондент Міжнародної академії холоду    В.Г. Пелих 
 
 
Фаховий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії» доносить до широкого загалу 

читачів сучасні наукові розробки вчених академії, цікавий і корисний матеріал з актуальних пи-
тань агропромислового комплексу, дає можливість керівникам і спеціалістам сільськогосподарсь-
ких підприємств та фермерських господарств підвищувати рівень професійних знань, націлюючи 
їх на творчу працю з підвищення ефективності господарювання на землі. 

Переконаний, що в тих позитивних тенденціях, які відбуваються в останні роки в аграрному  
секторі області в напрямку інтенсифікації виробництва продукції полів і ферм, є певний внесок і  
вчених Полтавської державної аграрної академії та редакційної колегії журналу. 

Видання відзначається багатогранністю відтворення змістового компоненту і значним інформа-
ційним наповненням, представляючи неабиякий інтерес як у науковому, так і в історичному плані. 

Вітаючи з десятилітнім ювілеєм Вашого журналу, бажаю подальших творчих успіхів у розвитку 
полтавської сільськогосподарської науки! 

 

 Випускник агрономічного факультету Полтавського сільськогосподарського  
інституту 1974 року, заступник начальника Головного управління  
агропромислового розвитку Полтавської обласної  
державної адміністрації       С.Л. Москаленко 


