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Постановка проблеми. Розвиток традиційно-
го для України тгаринництва, забезпечення про-
довольчої незалежності та заповнення своєї ніші 
в сталому загальноєвропейському господарчому 
комплексі перебувають у прямій залежності від 
його наукового забезпечення.  
За цих умов особливого значення надається 

історичній реконструкції етапів становлення й 
розвитку зоотехнічної освіти та сільськогоспо-
дарської дослідної справи у галузі тваринництва, 
творчому використанню досвіду, накопиченого 
кількома поколіннями учених у єдиному кон-
тексті спадкоємності.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
На вирішення зазначених завдань спрямовували-
ся дослідження Ю.Д. Рубана, В.П. Бурката,  
В.А. Вергунова, В.М. Рябка, І.С. Бородай та ін-
ших учених [1–7; 14–15]. Однак до цього часу не 
запропоновано цілісного науково-історичного 
аналізу становлення наукових основ вітчизняно-
го тваринництва в період 20-х років XX ст., 
який, на думку автора, був визначальним на 
шляху розбудови організаційної структури. 
Матеріал і методика досліджень. Дослі-

дження ґрунтується на використанні принципів 
історичної достовірності, об'єктивності, систем-

ності та комплексності. Автором використані 
загально-наукові (аналіз, синтез, типологізація), 
міждисциплінарні (структурно-системний) і вла-
сне історичні (проблемно-хронологічний, порів-
няльно-історичний та ін.) методи, а також мето-
ди джерелознавчого та архівознавчого аналізу. 
Як матеріал дослідження використано широке 

коло джерел, різних за походженням, видами, 
формою, ознаками та змістом.  
Основу джерельної бази склали архівні доку-

менти, що презентують досвід роботи перших 
сільськогосподарських і галузевих дослідних 
одиниць тваринницького профілю. 
Результати досліджень. На теренах Російсь-

кої імперії науково-організаційні основи тварин-
ництва були закладені в другій половині XIX – 
на початку XX століть. Дослідники зоотехнічної 
науки пов'язують це із проведенням земельної 
реформи 1861 р., що зумовила активний пошук 
нових шляхів і форм її розвитку [1–4].  
На думку В.А. Вергунова, передумовою при-

скореного розвитку тваринництва слід розгляда-
ти державне замовлення на виробництво даного 
виду продукції [6, 7]. 
Участь держави, передусім, позначилася в орга-

нізації навчальних і дослідних закладів, їх фінан-
суванні й підпорядкуванні діяльності державним 
інтересам.  
Перший вищий сільськогосподарський навча-

льний заклад – Маримонтський інститут земель-
ного господарства – був відкритий поблизу Ва-
ршави в 1816 році. У 1842 р. засновують Гори-
Горецьку землеробську школу (Могилевська гу-
бернія), перетворену згодом на інститут. На 
українських землях підготовку фахівців-аграріїв 
із 1851 р. здійснювала кафедра сільського госпо-
дарства та лісівництва при Університеті Св. Во-
лодимира (Київ). Вона набула особливого авто-
ритету завдяки майже сорокарічній діяльності 
відомого вченого, професора С.М. Ходецького, 
зусиллями якого розвинуто вчення про розве-
дення сільськогосподарських тварин, а також 
розроблено наукову термінологію з вовнознавс-
тва [8, 11]. 

Висвітлено передумови становлення наукових ос-
нов вітчизняного тваринництва. Охарактеризова-
но діяльність перших сільськогосподарських та 

галузевих дослідних і освітніх структур тваринни-
цького профілю. 20-ті роки XX ст. є визначальним 
періодом у становленні науково-організаційних 

основ вітчизняного тваринництва, який ознамену-
вався запровадженням вузькогалузевої вищої зоо-
технічної освіти, організацією спеціалізованих 

науково-дослідних одиниць тваринницького профі-
лю. Саме на базі галузевих вищих навчальних та 
дослідних закладів здійснювалася фундація перших 
наукових напрямів, теорій та вчень, формувався 
методологічний апарат зоотехнічної науки. 
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У 1864 р. організовують Петербурзький зем-
леробський інститут, а наступного року – Петро-
вську землеробську і лісову академію (Москва), 
де відкривають перші зоотехнічні кафедри. Їх 
діяльність пов'язана з іменами відомих учених, 
професорів І.М. Чорноп'ятова, М.П. Чирвинсь-
кого, П.М. Кулєшова, Є.А. Богданова, М.І. При-
дорогіна, які й обґрунтували основні положення 
зоотехнічної науки. У 1882 р. кафедри загально-
го та спеціального тваринництва також форму-
ють при Ново-Олександрійському інституті сіль-
ського господарства і лісівництва, завідувачами 
яких (професорами І.І. Калугіним та І.О. Широ-
ких) проведено комплекс досліджень із вивчення 
закономірностей індивідуального розвитку й го-
дівлі свійських тварин [2]. 
У справу становлення наукових основ тварин-

ництва суттєвий внесок здійснили вчені відкри-
того в 1898 р. Київського політехнічного інсти-
туту. У структурі його сільськогосподарського 
відділення сформували кафедри загального та 
спеціального скотарства, які очолили талановиті 
вчені, професори М.П. Чирвинський, С.О. Іва-
нов, а згодом – В.П. Устьянцев.  
Зокрема, М.П. Чирвинським, якого вважають 

основоположником вітчизняної зоотехнічної на-
уки, підготовлено перший курс «Загального тва-
ринництва», розроблено вчення про онтогенез та 
наукові основи годівлі сільськогосподарських 
тварин, що ґрунтуються на фізіолого-
біохімічних закономірностях травлення. 
На початку XX століття – у зв'язку із розбудо-

вою галузі племінного тваринництва – потреба у 
фахівцях із спеціальною зоотехнічною освітою 
відчувалася дедалі гостріше. Вузькогалузеву вищу 
освітню підготовку започатковано в 1919 р. від-
криттям Московського зоотехнічного інституту, до 
роботи якого залучено плеяду відомих учених у 
цій галузі, зокрема П.М. Кулєшова, О.С. Сереб-
ровського, М.Ф. Іванова, О.В. Гаркаві, Є.А. Богда-
нова та ін.  
В Україні початок вищій зоотехнічній освіті 

покладено в 1921–1922 роках заснуванням на 
базі сільськогосподарського факультету Київсь-
кого політехнічного інституту двох самостійних 
вузів – сільськогосподарського та ветеринарно-
зоотехнічного. До читання зоотехнічних дисци-
плін запрошуються професори А.К. Скороходь-
ко, В.П. Устьянцев, С.О. Іванов, С.П. Амітров, 
І.І. Клодницький, П.Т. Лавренюк, В.В. Букраб, 
В.Ю. Чаговець та ін. 
У 1920 р. на базі Харківської середньої земле-

робської школи відкривають зоотехнікум, який у 
1930 р. реорганізують на молочно-зоотехнічний 

інститут. Цей заклад набув високого авторитету 
завдяки зусиллям корифеїв зоотехнічної науки 
М.Д. Потьомкіна, І.В. Бельговського та ін. Зоо-
технію  викладають також у Львівській політех-
ніці, Одеському, Херсонському, Харківському, 
Кам'янець-Подільському та Білоцерківському 
сільськогосподарських інститутах [2]. 
Водночас із запровадженням зоотехнічної 

освіти важливого значення надається становлен-
ню дослідної справи у тваринництві. Слід заува-
жити, що в Російській імперії кінця XIX – почат-
ку XX століть відкриття дослідних установ було, 
переважно, випадковим, а їх облаштування й 
фінансування незадовільним. У 1910 р. окремі 
питання тваринництва розглядалися (паралельно 
з основними агрономічними) у 23 галузевих 
установах зі 110 існуючих. Зокрема, вирощуван-
ням і продажем племінної худоби займалися 8 
установ (Енґельґардська дослідна станція, 3 до-
слідних ферми В'ятської губернії, Балашовське, 
Караязьке та Ашхабадське дослідні поля і дослі-
дне поле в Голодному Степу). Молочні закваски 
поширювали 3 молочні, а також Московська ба-
ктеріологічна лабораторії. Контроль молочних 
продуктів здійснювали 8 молочних лабораторій і 
дослідні станції, що проводили загальні дослі-
дження продуктів харчування [6, 13]. 
Досліди з тваринами проводили на окремих до-

слідних полях, зокрема Полтавському, Таганрозь-
кому, Донському, Верхньодніпрянському, Ашха-
бадському, Сердобському та ін. Оскільки коштів 
на придбання племінного матеріалу, обладнання 
спеціальних лабораторій для проведення аналізів 
молока та кормів не вистачало, – обмежувалися 
переважно відгодівлею дрібних тварин. 
За даними В.М. Рябка, перші зоотехнічні дослі-

дні станції на українських землях відкривають в 
Асканії-Новій: дослідну станцію фізіологічного 
відділення ветеринарної лабораторії Управління 
ветеринарної служби Міністерства внутрішніх 
справ Росії (1910), а також відділення дослідної 
станції з вівчарства Петровської сільськогосподар-
ської академії (1916) [15]. Утім, обидві станції фу-
нкціонували лише до 1917 року. В Росії в 1913 р. 
відкривають дослідну станцію при Московському 
зоотехнічному інституті, де активну діяльність 
розгортають професори О.В. Гаркаві, Є.А. Богда-
нов, Г.С. Попов та ін. [19]. 
Як відмічає І.С. Бородай, до революції основ-

ними осередками дослідництва у тваринництві 
були зоотехнічні відділи агрономічних досвід-
них станцій. Зокрема, у 1912 р. такий відділ від-
кривають при Полтавській сільськогосподарсь-
кій досвідній станції.  
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У наступні роки зоотехнічні відділи формують 
при Катеринославській, Носівській, Харківській 
та інших станціях. Саме на їх базі закладені пе-
рші наукові напрями та теорії у тваринництві. 
Відділом тваринництва Полтавської сільсько-

господарської досвідної станції на чолі з  
О.П. Бондаренком проводилися досліди з відго-
дівлі свиней на змішаних і зернових раціонах, 
визначення переваг люцерни за використання в 
зеленому вигляді з додаванням різних зернових 
культур, з'ясування впливу холодового способу 
вирощування підсвинків, вивчення можливості 
використання вики як білкового корму тощо. 
Крім того вивчали питання стійлового та пасо-
вищного утримання овець, його вплив на сму-
шок і вовну, м'ясні якості валухів тощо [16]. 
Відділом тваринництва Катеринославської до-

свідної станції намічено низку заходів із поліп-
шення великої рогатої худоби, свиней та сільсько-
господарської птиці для цієї зони. Однак через 
значну розораність земель та зростання частки ро-
слинництва в загальногосподарському комплексі 
відділ перевели до Харківської крайової сільсько-
господарської досвідної станції [9]. 
Основні зусилля зоотехнічного відділу Носівсь-

кої досвідної станції спрямовувалися на вивчення 
впливу сименталізації місцевої худоби та оптимі-
зації режимів годівлі й утримання на м'ясну та мо-
лочну продуктивність, оплату корму молоком. 
Здійснювалася робота з поліпшення місцевих від-
рідь свиней на основі схрещування з великою бі-
лою породою англійської селекції [24]. 
Активні пошуки у напрямі зростання продук-

тивних та племінних якостей місцевої худоби 
розгорнуто відділом тваринництва Харківської 
крайової сільськогосподарської досвідної стан-
ції, завідування яким здійснював Ф.О. Рюриков. 
Порівнювали окремі породи за господарськи ко-
рисними якостями, вивчали вплив раціональної 
годівлі на продуктивність, розробляли питання 
цілеспрямованого вирощування молодняку;  
Ф.О. Рюриков особисто провів хімічний аналіз 
36 зразків сіна з пирію із домішкою інших трав, 
зібраних у господарствах степової частини Укра-
їни. Співробітники відділу досліджували питан-
ня годівлі молодняку великої рогатої худоби, 
використання пасовищ, приготування сіна з пи-
рію, зелених кормів із суданки, люцерни, еспар-
цету, а також силосу, буряків, пивної дробини, 
жому, комбікормів [16, 21]. 
Відділом тваринництва Східно-степової обла-

сної сільськогосподарської дослідної станції на 
чолі з П.А. Плюйком розгорнуто низку дослі-
джень, зокрема із:  

1) розведення сільськогосподарських тварин; 
2) аналізу кормів та їх поживної цінності;  
3) годівлі та утримання худоби.  
Щодо вибору порід, оптимальних для розве-

дення в даній зоні, основну увагу зосереджували 
на червоній степовій та сірій українській поро-
дах великої рогатої худоби, великій білій породі 
свиней англійської селекції, волоській та цигай-
ській породах овець [12]. 
Для становлення наукових основ тваринництва 

важливого значення набуло заснування у 1918 р. у 
Києві Вченого (згодом – Сільськогосподарсько-
го наукового) комітету при Народному Коміса-
ріаті Земельних справ. Його основним завданням 
було об'єднання розпорошених наукових сил і 
наукових сільськогосподарських установ Украї-
ни, планування організованого розвитку сільсь-
когосподарської науки. Незважаючи на скрутні 
умови, за п’ять років свого існування Комітет 
встиг перерости у всеукраїнську найвищу сіль-
ськогосподарську наукову організацію. Він ко-
ординував наукову сільськогосподарську діяль-
ність у країні, скликаючи з'їзди і наради, органі-
зовуючи спеціальні комітети та комісії. Зокрема, 
від початку створення комітету у його складі 
функціонувала зоологічна секція, що поділялася 
на ентомологічну і зоотехнічну підсекції. У 
складі останньої були організовані окремі бюро 
за категоріями свійських тварин [17]. 
За результатами дослідження, цілеспрямовану 

роботу з удосконалення сільськогосподарських 
тварин вдалося налагодили лише в 20-ті роки, 
що пов'язувалося зі створенням спеціалізованих 
дослідних станцій. Так, у 1925 р. за ініціативою 
професора О.О. Браунера в Асканії-Новій орга-
нізовано зоотехнічну дослідну і племінну стан-
цію, яку очолив відомий учений у галузі тварин-
ництва професор М.Ф. Іванов. За його безпосе-
реднього керівництва проведено фундаментальні 
дослідження з метизації, селекції та бонітування 
сільськогосподарських тварин; виведення нових, 
більш продуктивних порід; розгорнуто широку 
програму досліджень із біології розмноження, 
акліматизації та гібридизації диких тварин. У 
дослідженнях брали участь академіки О.С. Се-
ребровський, М.М. Завадовський, Б.М. Завадов-
ський, професор Б.М. Боголюбський та інші ві-
домі вчені [15, 23]. 
Одним із провідних осередків дослідництва у 

галузі тваринництва стала створена в 1928 р. на 
базі відповідного відділу Полтавська зоотехніч-
на дослідна станція, яку очолив професор  
О.П. Бондаренко. Він провів ґрунтовні дослі-
дження з вивчення відгодівельних якостей міс-
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цевих свиней, що стало основою для виведення 
нової скоростиглої миргородської породи. 
Із 1929 р. значення одного з найавторитетні-

ших республіканських дослідних центрів у галу-
зі тваринництва набуває Київська зональна мо-
лочно-м'ясна дослідна станція. Її було створено 
на базі зоотехнічного відділу Київської крайової 
дослідної станції, який очолював один із фунда-
торів вітчизняної зоотехнічної науки, професор 
В.П. Устьянцев. Учений провів перші досліди з 
силосування соковитих кормів, обґрунтував до-
цільність даного способу заготівлі кормів за 
умов дрібних селянських господарств [4]. 
За ініціативи першого директора дослідної  

станції, професора А.П. Редькіна вдалося зібрати 
незначне поголів'я племінних свиней, які залиши-
лися в Україні після громадянської війни. Вченим 
відпрацьовано систему раціонального використан-
ня кращих тварин, організовано цілеспрямоване 
вирощування молодняку, розроблено заходи масо-
вого поліпшення галузі. Він також обґрунтував 
ефективність промислового схрещування свиней із 
метою зростання скоростиглості та забійних якос-
тей тварин на відгодівлі [10]. 
Сектором селекції та розпліднення – на чолі з 

О.А. Соловйовим – проводилася робота з удо-
сконалення продуктивних і племінних якостей 
найбільш поширених у зоні діяльності симен-
тальської та білоголової української порід вели-
кої рогатої худоби. У дослідному господарстві 
«Терезине» організовано племінний завод си-
ментальської породи, який набув слави одного з 
найкращих у країні. 
Ученими дослідної станції здійснено значний 

внесок у становлення зоогігієни сільськогоспо-
дарських тварин. Із цією метою за ініціативи ві-
домого вченого-новатора (власне, фундатора 
даної галузі знань) професора А.К. Скороходька 
відкрито першу в країні лабораторію зоогігієни. 
Перші досліди з привчання підсвинків до міну-
сових температур проведені ним у «Терезине» 
ще в 1929 році [4]. 
У кінці 20-х років зоотехнічні дослідні станції 

відкривають майже в усіх обласних центрах рес-
публіки. Водночас організовують галузеві дослідні 
станції, зокрема бджільництва (Мерефа), вівчарст-
ва (Чаплі), кролівництва (Маріуполь), конярства 
(Чертково), шовківництва (Умань).  
Зокрема, організована в 1920 р. Всеукраїнська 

дослідна станція бджільництва тривалий час вико-
нувала функцію головного науково-методичного 
центру в даній галузі.  
Її завдання полягало в організації спеціалізова-

них господарств і вдосконаленні техніки пасічни-
кування, розведенні бджіл, вивченні їх ролі у запи-
ленні сільськогосподарських культур. Окрім того 
досліджували фізіологію нервової системи, мобілі-
зацію бджіл на пасовища для збирання нектару, 
питання восковиділення, виплоду та підсадки ма-
ток, роїння тощо [22]. 
Із 1925 р. як самостійна дослідна установа  

функціонувала Уманська станція шовківництва. 
Нею влаштовувалися зразково-показові вигодів-
лі шовкопряда різних порід для пошуку най-
більш оптимальних для умов України.  
Так, лише в 1929 р. Л.І. Корабльовою та  

Н.А. Гордієнко проведено вигодівлю 24 колек-
ційних порід шовкопряда, зокрема бухарської, 
магдадської та туркестанської білих, японської й 
терської зелених, італійської Асколі, китайських 
чекіанг, шень-куль, шантунг та ін.  
Вивчали результати схрещування порід із ме-

тою покращання їх якостей, зокрема італійської 
Осколі з китайською золотою, сферіко, багдад, 
бухарською, маргеланською й ін. [20]. 
Слід зазначити, що кінець 20-х років XX ст. 

позначився організацією перших спеціалізова-
них науково-дослідних інститутів у галузі тва-
ринництва. У жовтні 1929 р. на базі зоотехнічно-
го відділу Харківської крайової сільськогоспо-
дарської дослідної станції створено Південний 
науково-дослідний інститут молочного госпо-
дарства, який відіграв істотну роль у розвитку 
зоотехнічної науки [2]. 
Досліджуваний період пов'язаний із початком 

академізації сільськогосподарської науки.  
У 1929 р. у Москві було засновано вищий науко-
вий заклад у галузях сільського, водного та лісо-
вого господарства – Всесоюзну академію сільсь-
когосподарських наук ім. В.І. Леніна.  
Безсумнівно, організація академії як коорди-

наційного та науково-методичного центру роз-
витку сільського господарства в країні в цілому 
позитивно вплинула на зростання культури ве-
дення тваринництва. 
Висновки. Отже, 20-ті роки XX ст. є визнача-

льним періодом у становленні науково-
організаційних основ вітчизняного тваринницт-
ва, який ознаменувався запровадженням вузько-
галузевої вищої зоотехнічної освіти, організаці-
єю спеціалізованих науково-дослідних одиниць 
тваринницького профілю.  
Саме на базі галузевих вищих навчальних та 

дослідних закладів здійснювалася фундація пе-
рших наукових напрямів, теорій і вчень, форму-
вався методологічний апарат зоотехнічної науки. 
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