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Постановка проблеми. Молочне скотарство в 
умовах кризових явищ у країні, й особливо в її 
аграрному секторі, відчуває гостру потребу в 
інвестиціях, в розумному вирішенні проблеми 
подальшого підвищення молочної продуктивно-
сті корів і суттєвого покращання якості молока.  

Сьогодні нерідко перебільшують зарубіжні 
досягнення  у вирішенні цієї проблеми, недооці-
нюючи свій позитивний вітчизняний досвід [24], 
що базується насамперед на досягненнях прак-
тики вітчизняного молочного скотарства, що 
знаходиться в безпосередній залежності  від її 
наукового забезпечення, яке створювалося й 
створюється видатними вченими та їх учнями. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
На вирішення зазначених завдань спрямовувалися 
дослідження В. П. Бурката, П. Д. Пшеничного, 
М. В. Присяжнюка, Ю. Д. Рубана, В. М. Нагаєви-
ча, В. І. Онопрієнка, М. А. Якименка, Ф. К. Почер-
няєва, Л. М. Іванова, Б. Ф. Галата та ін. [6, 7, 8, 9, 
14, 18, 20, 23, 24, 25, 30]. 

Однак запропонованих досліджень з аналізу  
становлення вітчизняних молочного скотарства, 
зоотехнічної й технологічної освіти завжди було 
і є недостатньо, бо, аналізуючи його, ми постій-
но знаходимо якісь нові наукові напрями, теорії, 
висновки й пропозиції в роботі наукових шкіл 
відомих вчених галузевих вищих навчальних і 
дослідних закладів. 

Мета дослідження: показати досягнення нау-
кового пошуку і розробок  у виробництві молока 
і молочних продуктів на підставі наукової школи 
«молочників» професора М. І. Книги. 

Завдання дослідження: довести до читача зна-
чення наукової спадщини М. І. Книги у сфері 
аграрної науки й освіти, яку він залишив Україні.  
Матеріал і методика досліджень. Матеріа-

лом для даної статті став багаторічний досвід 
роботи професора М. І. Книги і створеної  ним 
школи науковців. В історії науки про молоко і 
молочні продукти  серед усіх корифеїв-вчених 
чільне місце займає колишній ректор  Харківсь-
кого зооветеринарного інституту Мусій Іванович 
Книга – доктор сільськогосподарських наук, 
професор, член-кореспондент ВАСГНІЛ, член-
кореспондент УААН, член Національного Комі-
тету СРСР із молочної справи, 110-річчя з дня 
народження якого нещодавно відзначили його 
учні й наукове товариство на відповідній конфе-
ренції в Харківській державній зооветеринарній 
академії.  
Метод дослідження – історико-технологічний. 
Результати досліджень. «Знаючи історію, 

можна прогнозувати майбутнє». Цей афоризм 
особливо важливо застосовувати в науці, де 
спадкоємність поколінь вчених, їх ідей є виріша-
льним для визначення перспектив подальшого 
розвитку [24]. Своє потрібно не паплюжити, а 
аналізувати, цінувати й всіляко підтримувати. 

Вивчаючи життя і діяльність М. І. Книги ко-
жен раз переконуєшся в тому, що він дійсно був 
фундатором Харківської  наукової школи моло-
чних технологів  сироробної і маслоробної  
справи, видатним організатором і керівником 
одного з провідних вишів країни, принциповим і 
водночас  уважним та доброзичливим до людей, 
вимогливим до колег, та передусім – до себе. Він 
виділявся надзвичайною працездатністю і нау-
ковою цілеспрямованістю. Праці його та учнів 
присвячені комплексним, широкомасштабним 
дослідженням взаємозв’язку різних факторів у 
природно-біологічній системі: ґрунт – рослина –
корм – тварина – молоко – молочні продукти.  

Наукові програми з постановкою науково-
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господарських і обмінних дослідів виконувалися 
на базі господарств Харківської області та навча-
льно-дослідних господарств інституту,  біохімічні 
й технологічні дослідження – у проблемній науко-
во-дослідній лабораторії молочного господарства, 
навчально-дослідному молочному заводі кафедри. 

Уже в 30–40-і роки минулого століття досліджен-
ня проводилися з таких тематичних напрямів: 

- технологія твердого сиру зниженого вмісту 
жиру; 

- визрівання сиру раннього парафінування; 
- фізико-хімічні методи контролю в молочній 

промисловості; 
- вивчення сутності бактерицидної фази моло-

ка з метою її продовження; 
- вплив мінеральної підгодівлі на молочну 

продуктивність і склад молока та ін. 
За матеріалами досліджень М. І. Книга у 1933 

році захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Технохімічний контроль виробництва мало-
жирних сирів». Наступні дослідження спрямову-
валися  на вивчення ефективності різної мінера-
льної підгодівлі в малоконцентратних раціонах 
молочних корів. На матеріалах цих досліджень 
Мусій Іванович підготував і захистив у 1939 році 
другу кандидатську дисертацію на тему: «Вплив 
мінеральної підгодівлі  на склад молока». Вища 
атестаційна комісія СРСР затвердила М. І. Книгу 
в ученому званні доцента по кафедрі технології 
молока і молочних продуктів. 

Надалі визначалася необхідність продовжити 
комплексні експериментальні дослідження вуг-
леводного, жирового і мінерального обміну у 
лактуючих корів, вплив легко перетравлюваних 
вуглеводів і мінеральних речовин корму на мо-
лочну продуктивність і якість молока, як сиро-
вини для виготовлення молочних продуктів. 
Стояло завдання вивчити питання про: 

- можливі зміни продуктивності та складу моло-
ка за різної кількості цукру і фосфору в раціоні; 

- порівняльну особливість впливу крохмалю і 
цукру соковитого корму на удій, склад і техно-
логічні властивості молока; 

- визначення оптимального цукрового наван-
таження за рахунок згодовування коровам соко-
витих кормів, що містять цукор; 

- ступінь впливу на удій, склад молока і молоч-
ного жиру різних культур зеленого конвеєра за-
лежно від вмісту в них цукру; 

- визначення раціонального ритму і порядку 
згодовування коровам кормів із високим вмістом 
цукру. 

Усі ці завдання були вирішені, а на матеріалах 
досліджень М. І. Книга сформулював наступні 
висновки:  

1. Оптимальна кількість цукру (150–160 г/ корм. 
од.) у раціонах за рахунок соковитих кормів, сти-
мулює підвищення надоїв, затримує спад лакта-
ційної кривої, позитивно впливає  на склад і вла-
стивості молока. 

2. Вплив цукру на лактацію посилюється збі-
льшенням кількості фосфору в раціоні піддослі-
дних корів. 

3. Оптимальна кількість цукру (6–7 г на 1 кг 
живої маси на добу) позитивно впливає  на ви-
користання  азоту корму. 

4. Ефективність раціону з оптимальною кіль-
кістю  цукру підвищується тоді, коли цукровміс-
тковий корм згодовувати коровам щоразу після 
давання сіна. 

5. Установлена біохімічна закономірність: від 
можливості й здатності молочної залози синте-
зувати лактозу залежить величина удою. 

За матеріалами цих і наступних досліджень 
М. І. Книга підготував і у 1955 році захистив до-
кторську дисертацію за темою: «Матеріали про 
значення цукру  корму для лактації корів» [16]. 
Також була встановлена фенотипічна мінливість 
вмісту жиру, казеїну, сироваткових білків і лак-
този в молоці, що може слугувати показником 
ефективності селекції в молочному скотарстві. 

З 1956 року М. І. Книга – професор  і член-
кореспондент ВАСГНІЛ, а з 1957 року – член На-
ціонального Комітету СРСР із молочної справи. 

У наступні роки в дослідженнях М. І. Книги 
експериментально розроблено й запропоновано 
нормування цукру в раціонах молочних корів із 
різною насиченістю поживних речовин, визна-
чено оптимальний  рівень цукро-протеїнового 
співвідношення і норму перетравлюваного цукру 
в кормі, вивчені біохімічні основи мінливості 
складу молока та ін. Вчений опублікував понад 
300 наукових праць, у т.ч. підручники, посібни-
ки, монографії, довідники, брошури. 

Починаючи з 1950 року в творчому пошуку 
досліджень різних напрямів формується наукова 
школа молочних технологів  під керівництвом  
М. І. Книги: за його безпосередньої участі було 
підготовлено й захищено 18 кандидатських ди-
сертацій, підготовлено чимало висококваліфіко-
ваних  спеціалістів-зоотехніків. Окрім того він 
брав участь у консультаціях і апробаціях інших 
дисертацій, виконаних у різних навчальних і на-
укових закладах. 

Під його керівництвом  були вивчені зміни, що 
відбуваються в складі і властивостях, у тому числі 
технологічних, у молоці чистопорідних (симен-
тальських, чорнорябих) і помісних корів, важково-
зних кобил залежно від умов і типів годівлі [1, 28]. 

Склад, якість і технологічні властивості моло-
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ка в умовах насиченого силосно-жомового типу 
годівлі, як сировини для виробництва твердого 
сиру, вивчали його аспіранти І. А. Бузун і 
Б. Ф. Галат [5, 7]. 

Вивченню змін щодо молочної продуктивнос-
ті, складу, фізико-хімічних і технологічних влас-
тивостей молока корів в умовах силосно-
коренеплодних раціонів із різною насиченістю їх 
силосом із кукурудзи різних строків збирання, 
цукровим і кормовим буряком, гороховою дер-
тю, мінеральними добавками фосфора і сірки та 
якості молочних продуктів, вироблених із такого 
молока, присвячені роботи Ю. Д. Дмитровсько-
го, В. В. Змійова, В. І. Гриненка, Л. М. Іванова, 
М. Г. Насонової, І. М. Шевченко [10–13, 19, 22, 
23, 29]. 

Вплив оксидази кормів і пектинів коренепло-
дів на склад та технологічні властивості молока і 
молочних продуктів вивчали М. І. Машкін і 
А. П. Пахомов [17, 21]. 

Фактори, що обумовлюють добовий ритм які-
сних змін складу фізико-хімічних, біохімічних і 
технологічних властивостей молока, зміни 
останніх під впливом періоду лактації та якість 
вершкового масла й сичужного сиру, виготовле-
ного з такого молока, розкрито в дисертаціях 
В. В. Бахрушина і В. С. Тендітника [4, 27]. 

Виявленню сезонних змін фізико-хімічних 
властивостей молочного жиру та шляхів підви-
щення якості товарного молока й удосконален-
ню молочного виробництва в сировинній зоні 
молочної промисловості Харківської області 
України присвячені дисертації  В. Г. Атраменто-
вої та О. Г. Атраментова [2, 3]. 

Таким чином, у наступні роки учні М. І. Кни-
ги – аспіранти і здобувачі – продовжували роз-
вивати основні напрями досліджень наукової 
школи, про що свідчить наведений список опуб-
лікованих робіт.  

Творець Харківської наукової школи молоч-
них технологів М. І. Книга дійсно справжній ви-
датний УЧЕНИЙ і безкорисливий УЧИТЕЛЬ. 
Разом зі своїми учнями він вніс значний вклад у 
розвиток науки про молочне господарство й тех-
нології молока і молочних продуктів.  

Він був видатним організатором і керівником 
одного з провідних сільськогосподарських  ви-
щих навчальних закладів – Харківського зоове-
теринарного  інституту – матеріальну базу якого 
він разом із колективом відновлював ще після 

воєнної розрухи. На стаді великої рогатої худо-
би, продуктивність якого була в 1947 році 
1700 кг молока за лактацію з вмістом жиру 
3,5 %, він створив племінний завод сименталь-
ської худоби з продуктивністю, відповідно, 
4800 кг і 4,2 %.  

Побудував навчально-дослідний молочний за-
вод на базі кафедри технології молока і молоч-
них продуктів, яку він очолював практично з 
1933 року, гуртожитки, житлові будинки, відно-
вив головний навчальний  корпус, учгосп та інші 
об’єкти інфраструктури інституту. Він творив, 
якщо й не  вічне, то обов’язково – на благо, на 
відміну від «горбачовської перебудови». Він ні-
коли не рубав «з плеча», був мудрим українсь-
ким господарем, чудовим психологом, принци-
повим, вимогливим, мужнім і гордим.  

Він ніколи ні в кого нічого не просив, а дося-
гав усього, передусім, своїм розумом і працею, 
часто цитуючи К. Маркса про те, що «тільки 
праця створює додану вартість та й сам про-
дукт». Він віддано любив свою країну, партію і 
народ, завжди чесно і вірно їм служив.  

У 1991 році М. І. Книга був обраний членом-
кореспондентом УААН. Наукова і педагогічна 
діяльність Мусія Івановича високо й заслужено 
оцінена народом і владою: він нагороджений 
трьома  орденами, сімома медалями СРСР, шіс-
тьма медалями ВДНГ СРСР. Біля входу в голо-
вний корпус ХЗВА встановлена меморіальна 
дошка на його честь, іменем М. І. Книги названо 
його рідну кафедру. 
Висновки: 1. Всебічна наукова спадщина 

М. І. Книги в області молочного господарства, 
аграрної науки й освіти, яку він залишив Украї-
ні, безумовно, є прикладом для майбутніх поко-
лінь учених і педагогів, еталоном самовідданого 
служіння своїй Батьківщині, своєму народу. 
Арабська мудрість гласить: «Хто дає життя ро-
зуму і знанням, той не помирає», – це про нього. 

2. Наукова школа професора М. І. Книги розроб-
ляє важливі й актуальні проблеми підвищення мо-
лочної продуктивності корів і покращання якості 
молока та молочних продуктів, як основних продук-
тів харчування людей і насамперед – дітей. 

3. Книга М. І. та його учні добували наукову істи-
ну чесним, кропітким науковим пошуком в умовах 
експериментального молочного виробництва і  
науково-дослідної проблемної молочної лабораторії, 
засновником і керівником якої він був. 
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