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АНОТАЦІЯ 

Кашперський В.Є. Академік УААН Г.О. Богданов (1930-2009 рр.): 

наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-

економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий 

навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню життя та 

діяльності видатного вченого-зоотехніка, академіка УААН Григорія 

Олександровича Богданова (1930-2009).  

Мета дослідження полягає в комплексному дослідженні теоретичного 

і практичного внеску академіка УААН Г.О. Богданова в розвиток 

зоотехнічної науки в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), його 

інтелектуальних зв’язків у науковому просторі різних епох, рецепції 

дослідницьких стратегій у відповідь на виклики часу. 

У дисертації розкрито умови та ключові чинники формування 

наукового світогляду вченого, проаналізовано його організаційну, науково-

дослідну і педагогічну діяльність, з’ясовано й схарактеризовано основні 

напрями наукових розвідок Г.О. Богданова. Для поглиблення історико-

аналітичного дослідження здійснено періодизацію життя і творчої діяльності 

вченого. З’ясувати наукові інтереси дослідника вдалося завдяки вивченню 

понад 500 його праць, аналіз яких дав змогу відтворити цілісну картину 

наукових інтересів, здобутків та світоглядних позицій автора. Важливим 

джерелом для встановлення тогочасних подій наукового й професійного 

життя, стали спогади сучасників, учнів і колег ученого.  

Наукова, організаційна, педагогічна діяльність академіка УААН 

Г.О. Богданова (1930-2009 рр.) відповідала стану розвитку вітчизняної науки 
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певної доби (радянської, Української незалежної держави), рівню 

тогочасного й сучасного соціально-економічного поступу, політичної 

системи суспільства, духовного життя, ціннісних цивілізаційних орієнтирів, 

способів організації науки, її інституціоналізації тощо. При цьому в багатьох 

напрямах наукового пошуку вчений випереджає час. Безумовно, Григорій 

Олександрович Богданов належить до когорти вчених, що визначали 

перспективні методи, інноваційні технологічні рішення в галузі аграрної 

науки. Науковий доробок дослідника значущий для реалізації генетичного 

потенціалу продуктивності, відтворної здатності, виробництва екологічно 

безпечної, високоякісної продукції тваринництва в сучасних умовах 

технологічного та радіонуклідного забруднення довкілля.  

Низка проблем, які досліджувалися вченим, залишаються 

актуальними й сьогодні. Їх вирішення зумовлює необхідність глибокого і 

всебічного вивчення та осмислення наукової спадщини Григорія 

Олександровича під кутом зору завдань, що нині постали перед 

агропромисловим комплексом України. 

Увесь історіографічний масив з окресленої проблематики можна 

умовно розділити на два періоди: радянська і сучасна, з 1991 року, 

історіографія.  

В історіографії інтелектуальної біографії Г.О. Богданова рельєфно 

проглядається декілька умовно виділених груп праць. Перша – присвячена 

професійній діяльності науковця на тлі розвитку вітчизняної аграрної науки, 

зокрема, зоотехнічної. Друга – охоплює біографічні нариси про 

Г.О. Богданова в популярних енциклопедичних та довідникових виданнях, 

які відображають основні етапи життя й наукової діяльності вченого. 

Нечисленну групу становлять матеріали про особисту біографію, творчу 

діяльність Г.О. Богданова, розміщені в періодичних виданнях і приурочені до 

ювілейних дат ученого, установ, де він працював, а також отримання 

наукових звань та нагород. 
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У дисертації автор відтворює цілісну картину формування науковця, 

зокрема період здобуття фундаментальних знань, виявляє найголовніші 

чинники становлення особистості й наукового світогляду Г.О. Богданова під 

час навчання, висвітлює ключові етапи його життєвого та творчого шляху і 

пропонує їх періодизацію. Автор розкриває основні періоди активних 

дослідницьких практик, організації нових напрямів наукового пошуку, 

адміністрування сільськогосподарської освіти й видавничої справи. 

Академічний етап наукової творчості Г.О. Богданова позначився 

рецепцією нових дослідницьких стратегій, помітними науковими 

результатами, що мали великий економічний народногосподарський ефект. 

Потужні науково-організаційні заходи Григорій Олександрович 

концентрував на інноваційних моделях підвищення продуктивності 

тваринництва, поживності кормів, нових технологіях будівництва ферм 

промислового типу. Усе це засвідчує формування власної наукової школи 

вченого, дієвий механізм його інтелектуальної творчості, результативність 

наукових комунікацій в академічному середовищі. 

Зауважимо, що Г.О. Богданов посилив інституціоналізацію і 

структуризацію зоотехнічної й зооветеринарної науки в Харківському 

зооветеринарному інституті, зміцнив професійну взаємодію вчених у 

розробленні нових дослідницьких напрямів, активізував наукові комунікації 

співробітників інституту та академічних установ у площині розв’язання 

прикладних завдань народногосподарського комплексу. 

Науково-організаційна діяльність Г.О. Богданова в Українській 

сільськогосподарській академії позначена насамперед започаткуванням 

нових напрямів дослідницьких практик у царині аграрної екології, 

ефективного використання кормових ресурсів, інтенсифікації відтворення 

генетично цінних порід тварин тощо. Науково-організаційна робота вченого 

тісно пов’язана зі зміцненням матеріально-технічної бази наукових 

підрозділів, покращенням соціально-побутових умов викладачів і студентів, 
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науковим прогнозуванням перспективних векторів розвитку наукових шкіл, 

інтелектуального співтовариства академії. 

Водночас Г.О. Богданов долучився до підготовки понад 500 наукових 

праць, зокрема: монографій, підручників, методичних рекомендацій та 

численних статей. 

Академік УААН зробив неабиякий внесок у підготовку науково-

педагогічних кадрів для сільськогосподарської освіти і науки. На сторінках 

багатьох наукових видань Г.О. Богданов висвітлює науковий дискурс з 

актуальних питань розвитку аграрної сфери, започаткувавши суперництво й 

інтелектуальне партнерство наукових шкіл, розширюючи горизонти 

академічної творчості. 

Автор дисертації на основі аналізу наукового доробку вченого 

виокремлює напрями його досліджень: теоретичні основи годівлі 

сільськогосподарських тварин, організація годівлі корів для промислового 

виробництва молока та яловичини, вирощування молодняка 

сільськогосподарських тварин, ведення тваринництва в зонах радіоактивного 

забруднення, метаногенез жуйних, біотехнологія відтворення великої рогатої 

худоби тощо. 

Дослідник відіграв провідну роль у формуванні теоретичних основ 

годівлі сільськогосподарських тварин. Способи приготування кормових 

добавок, розроблені Г.О. Богдановим у співавторстві з науковими 

співробітниками, визнані як винаходи і корисні моделі, захищені охоронними 

документам. Ученому вдалося інтегрувати розрізнені елементи наукових 

відкриттів у галузі біології, зоології, біохімії, продуктивну модель годівлі 

корів для промислового виробництва молока, яловичини й вирощування 

молодняка. Академік УААН Г.О. Богданов здійснює комплекс наукових 

досліджень у галузі розвитку тваринництва в зонах радіоактивного 

забруднення, що має як теоретичне, так і прикладне значення для розвитку 

сільськогосподарського виробництва в Україні. Корпорація вчених під 

керівництвом Г.О. Богданова досліджує та пропонує способи зменшення 
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викидів метану тваринного походження в атмосферу, які мають незаперечне, 

глобальне значення з огляду на планетарні кліматичні зміни ХХІ ст. 

Результати багаторічних ґрунтовних досліджень Г.О. Богданова у співпраці з 

В.І. Шереметою щодо методів біотехнології відтворення корів і телиць 

великої рогатої худоби лягли в основу розроблених ними патентів, ще раз 

підтверджуючи інноваційний вектор названих досліджень. 

У процесі комплексного вивчення інтелектуальної біографії 

Г.О. Богданова та його наукової спадщини в галузі зоотехнії встановлено, що 

історіографічний простір окресленої проблеми охоплює незначну кількість 

праць, які безпосередньо або побіжно розкривають науковий життєпис 

ученого. Для всебічного висвітлення питання структуризації наукового 

пошуку Г.О. Богданова, розвитку і зміни його поглядів, окремих періодів 

науково-дослідної, педагогічної й організаційної діяльності опрацьовували 

документи, що зберігаються у фондах архівів України та дають змогу 

розширити інформаційну базу дослідницьких практик. 

Становлення вченого, його професіоналізація і структурування 

наукових інтересів відбувалися в умовах суспільно-політичних викликів двох 

епох – радянської та незалежної Української держави. Формування 

світогляду майбутнього вченого проходило в 40-50-их роках ХХ ст., коли 

Г.О. Богданов навчався в Куп’янській фельдшерсько-акушерській школі, 

Харківському зоотехнічному інституті, аспірантурі Всесоюзного науково-

дослідного інституту гібридизації й акліматизації тварин ім. М.Ф. Іванова 

«Асканія-Нова». Детальне вивчення особистої, інтелектуальної, професійної, 

історіографічної біографії Г.О. Богданова уможливило виокремлення 

основних етапів його наукової, педагогічної та організаційної діяльності. 

Наукові інтереси Г.О. Богданова тісно пов’язані з тими завданнями, 

які ставилися перед зоотехнічною наукою тогочасним сільськогосподарським 

виробництвом, а саме: 1) годівля сільськогосподарських тварин; 

2) організація годівлі корів для промислового виробництва молока і 

яловичини; 3) вирощування молодняка; 4) ведення тваринництва в зонах 
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радіаційного забруднення; 5) метаногенез жуйних; 6) біотехнологія 

відтворення великої рогатої худоби. 

Заслуги вченого у становленні та розвитку вітчизняної науки 

відзначено високими державними нагородами й відзнаками. Огляд наукового 

доробку його учнів, соратників засвідчує, що вони мають практичну цінність 

для модернізації тваринництва. Більшість висновків і пропозицій знайшли 

застосування у виробництві та висвітлені в численних публікаціях. 

Встановлено, що в ході наукової роботи учнів і послідовників Григорія 

Олександровича здобуті вагомі результати в розробці вітчизняних норм та 

техніки годівлі тварин, обґрунтовані практичні інноваційні методи 

організації повноцінної годівлі високопродуктивних корів у господарствах 

України для досягнення генетичного потенціалу їхньої молочної 

продуктивності й відтворної здатності, освоєння породних енерго- і 

ресурсозберігальних технологій. 

Ключові слова: Г.О. Богданов, зоотехнія, нормована годівля тварин, 

корми, вирощування тварин, радіоактивно забруднені території, 

біотехнологія відтворення, метаногенез. 

 

ABSTRACT 

Kashperskyi V. E. UAAN Academician G. O. Bogdanov (1930-2009): 

scientific, organizational and pedagogical activities under conditions of social and 

economic changes, the second half of the XXth - early XXIst centuries.  

Thesis for the scientific degree of candidate of historical sciences, specialty 

07.00.07 – history of science and technology. – State Higher Education Institution 

«Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University» – 

Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. 

The dissertation is dedicated to the complex study of life and activity of an 

outstanding scientist-zoo technician, academician of the Ukrainian Academy of 

Agrarian Sciences, Grigory Alexandrovich Bogdanov (1930-2009).  
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The purpose of the research is to provide a complex study of theoretical 

and practical contribution of the UAAS academician G. O. Bogdanov in the 

development of zootechnical science in Ukraine (second half of the twentieth 

century – beginning of the XXIst century), his intellectual connections in the 

scientific space of different ages, the reception of research strategies in response to 

the time challenges. 

The dissertation reveals the conditions and key factors of scientist’s 

scientific outlook formation, analyzes his organizational, scientific and research as 

well as pedagogical activity, establishes and describes main directions of his 

scientific studies. To deepen the historical and analytical study, the periodization of 

the scientist’s life and creative activity was performed. The scientific interests of 

the scientist could be reproduced thanks to the research of more than 500 of his 

works, the study of which enabled to reproduce a complex picture of the scientific 

interests and achievements of the author, his point of view to the world. An 

important source for the reproduction of contemporary events of scientific and 

professional life, became memories of contemporaries, students and colleagues of 

the scientist. 

Academic, organizational, pedagogical activity of UAAS academician 

G.O. Bogdanov (1930 - 2009) corresponded to the development state of the 

national science of a certain age (Soviet, Ukrainian independent state), the level of 

contemporary and modern social and economic progress, the political system of 

society, spiritual life, valuable civilizational landmarks, ways of science 

organizing, its institutionalization, etc. At the same time, in many areas of 

scientific search the scientist was more advanced than his time. It goes without 

saying, that Grigory Alexandrovich Bogdanov belongs to the cohort of scientists, 

who determined promising methods, innovative technological solutions in the field 

of agrarian science. The scientific achievement of the scientist is decisive in 

realizing the genetic potential of productivity, reproductive ability, production of 

environmentally safe, high-quality livestock products under modern conditions of 

technological and radionuclide pollution of the environment. 
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A number of problems studied by scientists remain relevant today. Their 

decision causes necessity of deep and detailed study and understanding of his 

scientific heritage from the point of view of the tasks facing the agro-industrial 

complex of Ukraine today. 

The whole historiographic array of the outlined problems can be divided 

into two periods: Soviet historiography and modern, starting since 1991. 

In the historiography of G.O. Bogdanov’s intellectual biography is studied 

according to some selected work groups: the first - is devoted to the professional 

activity of a scientist on the background of the development of domestic 

agricultural science and, in particular, zootechnical. The second one - covers 

biographical essays about G.O. Bogdanov in popular encyclopaedias and reference 

books and depicts the main stages of life and scientific activities of the scientist. A 

small group consists of materials devoted to personal biography, creative activity 

of G.O. Bogdanov in periodicals to the jubilee dates of the scientist, the institutions 

where he worked, as well as on the occasion of receiving scientific titles and 

awards. 

The dissertation author reproduced and completed the picture of the 

personality, in particular during the period of finging fundamental scientific 

knowledge, the major factors of personality and scientific outlook of 

G.O Bogdanov’s have been identified during the study, highlighting the main 

stages of his life and creative path and proposed their periodization. The author 

reveals the main periods of active research, the organization of new areas of 

scientific research, the administration of agricultural education and publishing. 

Academic stage of scientific work of G.O. Bogdanov was marked by the 

reception of new research strategies, significant scientific results that had a great 

economic economic effect. Powerful scientific and academic arrangements focused 

on innovative models of the livestock productivity increase, feeding stuff 

nutritiousness, new technology of building farms in industrial type. All this 

testifies the formation of his own scientific school, the powerful mechanism of his 
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scientific creativity, the effectiveness of scientific communications in the 

intellectual academic environment. 

G.O. Bogdanov intensified the institutionalization and structuring of 

zootechnical and zoovederal science at Kharkov Zootechnical Institute, 

strengthened the intellectual interaction of scientists in the development of new 

research directions, strengthened scientific communications of scientists of the 

Institute and academic institutions in the area of the decision of the applied tasks of 

the national economic complex. 

Scientificly-organizational activity of G.O. Bogdanov at Ukrainian 

Agricultural Academy is marked firstly by the launching of new directions of 

research in the field of agrarian ecology, efficient use of feeding resources, 

intensification of reproduction of genetically valuable breeds of animals, etc. 

Scientific and organizational work of the scientist was closely interconnected with 

the strengthening of the material and technical base of scientific units, 

improvement of social and living conditions of teachers and students, scientific 

forecasting of perspective vectors of the development of scientific schools, the 

intellectual community of the academy. 

G.O. Bogdanov joined the preparation of more than 500 scientific works, in 

particular, monographs, textbooks, methodical recommendations and numerical 

articles. 

The academician of UAAS made a significant contribution to the training 

of scientific and pedagogical staff for agricultural education and science. On the 

pages of numerous scientific publications, G.O. Bogdanov initiated a scientific 

discourse on topical issues in the development of the agrarian sphere, launching a 

rivalry: the intellectual partnership of scientific schools, expanding the horizons of 

scientific creativity. 

The author of the dissertation on the basis of the analysis of scientific 

achievements of the scientist outlines the directions of his research: the theoretical 

basis of feeding farm animals, the organization of feeding cows under the 

conditions of industrial production of milk and beef, the cultivation of young 
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animals of agricultural animals, livestock breeding in zones of radioactive 

contamination, methanogenesis of ruminants, biotechnology of reproduction of 

cattle etc. 

The academician of the UAAS played a leading role in the formation of the 

theoretical foundations of feeding farm animals, the methods of preparation of 

feeding additives, which were developed by G.O. Bogdanov is co-authored with 

scientific staff, recognized as inventions and utility models and protected by 

security measures. The academician of the UAAS managed to integrate the 

discrete elements of scientific discoveries in the field of biology, zoology, 

biochemistry, productive model of feeding cows for industrial production of milk, 

beef and young plants. UAAN academician G.O. Bogdanov carried out a complex 

of scientific research in the field of livestock development in zones of radioactive 

contamination, which has both theoretical and applied importance for the 

development of agricultural production in Ukraine. corporation of scientists led by 

G.O. Bogdanov was investigated and proposed ways to reduce emissions of 

methane of animal origin into the atmosphere, which has a decisive, global 

significance in the conditions of planetary climate change of the XXI century, 

results of many years of solid G.O. Bogdanov’s research in cooperation with 

V.I. Sheremetya on the methods of biotechnology reproduction of cows and heifers 

of bovine animals formed the basis of their developed patents, which again 

confirms the innovative vector of research data. 

In the process of complex study of intellectual biography G.O. Bogdanov 

and his scientific heritage in breeding found that the problems outlined 

historiographical space includes a small number of jobs directly or tangentially 

reveal scientific biography of the scientist. For a comprehensive coverage of the 

structuring of scientific research of G.O. Bogdanov, his research turns in certain 

periods of research, teaching and organizational activity worked out documents 

that are stored in the collections of archives Ukraine, that allowed to expand the 

informational base of research practices. 
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The formation of the scientist, his professionalization and structuring of 

scientific interests took place under conditions of social and political challenges of 

two epochs - the Soviet and independent Ukrainian state. Scientist’s outlook 

formation took place in the 40-50th years of the twentieth century, when 

G.O. Bogdanov studied at Kupiansk midwifery school, at Kharkov breeding 

Institute, did postgraduate study at Scientific Research Institute of acclimatization 

and hybridization of animals «Askania Nova» named after M.F. Ivanov. Detailed 

study of personal, intellectual, professional, historiographical biography of 

G.O. Bogdanov allowed to distinguish the main stages of his scientific, 

pedagogical and organizational activities. 

Scientific interests of G.O. Bogdanov were closely associated with those 

tasks that were addressed to the zootechnical science of the time agricultural 

production, namely: 1) feeding of farm animals; 2) the organization of feeding 

cows under conditions of industrial production of milk and beef; 3) growing 

young; 4) livestock breeding in zones of radiation pollution; 5) methanogenesis of 

ruminants; 6) biotechnology for the cattle reproduction. 

The achievements of the scientist in the formation and development of the 

national science were marked by high state awards and honors. An overview of the 

scientific work of his students, associates, shows that they have practical value for 

the modernization of livestock breeding. Most of the conclusions and suggestions 

have been used in production and are highlighted in numerous publications. It is 

established that during the scientific work of the followers and students of Grigory 

Olexandrovich, significant results were obtained in the development of domestic 

norms and animal feeding techniques, grounded practical innovative methods of 

organization of full feeding of high productivity cows in farms of Ukraine to 

achieve the genetic potential of their milk production and reproductive ability, 

development of rock energy - and resource-saving technologies. 

Key words: G.O. Bogdanov, zootechnics, rationed animal feeding, feeding 

stuff, animal growth, radioactively contaminated areas, reproduction 

biotechnology, methanogenesis. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтелектуальний соціум в УРСР другої половини 

ХХ ст. формувався під впливом «третьої наукової революції», що пройшла 

певні віхи: від електроніки, «мирного атому», відкриття ДНК до 

комп’ютерів, біо- і нанотехнологій, а на початку ХХІ ст.  «нової наукової 

революції» в незалежній Українській державі, яка зумовила «формування 

нового типу мислення, що передбачає не лише створення новацій, але й 

прогнозування, відповідальність за них, протистояння деструктивним 

силам»; «орієнтацію на практичне значення». Наукова, організаційна, 

педагогічна діяльність академіка УААН Г.О. Богданова (1930-2009 рр.) 

відповідала стану розвитку вітчизняної науки певної доби (радянської і 

незалежної Української держави), рівню тогочасного та нинішнього 

соціально-економічного поступу, політичної системи суспільства, духовного 

життя, ціннісних цивілізаційних орієнтирів, способів організації науки, її 

інституціоналізації тощо. Водночас у багатьох напрямах наукового пошуку 

вчений випереджає час. Безумовно, Григорій Олександрович Богданов 

належить до когорти вчених, що визначали перспективні методи, інноваційні 

технологічні рішення в галузі аграрної науки. Науковий доробок науковця 

вагомий для реалізації генетичного потенціалу продуктивності, відтворної 

здатності, виробництва екологічно безпечної, високоякісної продукції 

тваринництва в сучасних умовах технологічного і радіонуклідного 

забруднення довкілля.  

Низка проблем, які досліджувалися вченим, залишаються 

актуальними й сьогодні. Їх вирішення зумовлює необхідність глибокого і 

всебічного вивчення та осмислення його наукової спадщини під кутом зору 

завдань, що нині постали перед агропромисловим комплексом України. 

Незважаючи на багатогранну наукову, організаційну і педагогічну 

діяльність Г.О. Богданова, у вітчизняній історіографії сьогодні немає 

комплексної наукової праці, де було б проаналізовано його внесок у розвиток 
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аграрної галузі нашої держави. Саме тому виникла потреба всебічно 

розкрити наукову активність ученого, визначальні індикатори формування 

наукової біографії, окреслити контури синергетичної моделі інтелектуальної 

творчості, генерування нових ідей академіком УААН Г.О. Богдановим. Без 

вивчення історії науки, на думку В.І. Вернадського, неможливо повністю й 

адекватно оцінити те, що набуто сучасною наукою, видається нею за 

важливе, істинне чи корисне. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафедри історії та 

культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Становлення і 

розвиток наукових шкіл на теренах України у другій половині ХІХ – на 

початку ХХІ ст.: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми 

розвитку науки» (номер держреєстрації 011U005221).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

комплексному вивченні теоретичного та практичного внеску академіка 

УААН Г.О. Богданова в розвиток зоотехнічної науки в Україні (друга 

половина ХХ  – початок ХХІ ст.), його інтелектуальних зв’язків у науковому 

просторі різних епох, рецепції дослідницьких стратегій у відповідь на 

виклики часу. 

Для досягнення поставленої мети передбачали вирішення таких 

завдань: 

 визначити сучасний стан розробленості досліджуваної проблеми в 

науковому історичному дискурсі; 

 окреслити джерельну базу наукової роботи, сформулювати 

теоретико-методологічні засади і науково-аналітичний інструментарій 

дослідження; 

 виділити основні етапи наукової, педагогічної й організаційної 

діяльності, уточнити окремі біографічні дані вченого; 
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 визначити провідні маркери наукової, професійної, 

соціокультурної, історіографічної біографії Г.О. Богданова; 

 систематизувати наукову спадщину вченого та визначити основні 

напрями його наукових досліджень; 

 відтворити видавничу діяльність науковця в галузі зоотехнії; 

 виокремити коло проблем, які потребують подальших наукових 

розвідок з окресленої проблематики. 

Об’єктом дослідження є розвиток зоотехнічної науки в УРСР – 

Україні другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Предмет дослідження – наукова, педагогічна й організаційна 

діяльність академіка Г.О. Богданова, його інтелектуальні здобутки і їх 

значення для розвитку зоотехнічної науки. 

Хронологічні межі дослідження окреслено роками життєдіяльності 

академіка УААН Г.О. Богданова. Особливу увагу зосередили на вивченні 

періоду активного наукового пошуку вченого, що охоплює 1957-2009 рр., де 

нижня хронологічна межа позначена виходом перших наукових праць, а 

верхня – завершенням його життєвого шляху.  

Методи дослідження. Дисертаційна робота ґрунтується на загальних 

принципах історичного пізнання, якими є історизм, системність, науковість, 

що передбачають об’єктивний аналіз подій та явищ. Використовували такі 

методи: історико-порівняльний, історико-системний, бібліографічний, 

проблемно-хронологічний, періодизації, персоналізації, джерелознавчий і 

архівознавчий аналізи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше провели 

комплексне дослідження професійної, наукової, соціокультурної, 

історіографічної біографії академіка УААН Г.О. Богданова; виокремили 

основні періоди його наукової, педагогічної, організаційної діяльності; 

з’ясували внесок ученого в розвиток зоотехнічної науки та розгортання 

комплексних галузевих досліджень. 
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Увели до наукового обігу масив документів центральних, обласних 

архівів України й архівів закладів вищої освіти, де працював учений. 

Дістав подальший розвиток науковий напрям з відтворення 

діяльності знаних учених у системі зоотехнічної науки і дослідної справи у 

тваринництві, зокрема наукової майстерні академіка УААН Г.О. Богданова. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали 

дослідження можуть використовуватися для підготовки узагальнювальних 

наукових праць з історії вітчизняної науки й техніки, популяризації творчого 

доробку академіка УААН Г.О. Богданова та поглиблення знань з історії 

організаційно-інституціональної бази аграрної науки, її місця і ролі у 

науковому, освітньому, соціокультурному просторі України. Положення, 

висновки та матеріали дослідження можуть застосовуватися в освітньому 

процесі під час вивчення спецкурсів «Історія науки й техніки», «Історія 

сільськогосподарської науки», «Сільське господарство» тощо. 

Особистий внесок здобувача. Здобувач обґрунтував мету і завдання 

дослідження, його джерелознавчі та методологічні засади. Провів аналіз 

наукової спадщини академіка УААН Г.О. Богданова і систематизував її за 

основними напрямами й етапами життєвого циклу та наукової діяльності 

дослідника; упорядкував матеріали про життя і діяльність ученого. 

Особистим внеском здобувача є аналіз та узагальнення результатів 

дослідження, формулювання його основних теоретичних і науково-

прикладних положень. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення та 

висновки дисертації оприлюднили на Тринадцятих наукових читаннях, 

присвячених діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) 

(Київ, 2017), Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні 

шляхи розвитку наукової думки» (Київ, 2018) та ХVI Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Досягнення і проблеми сучасної науки» 

(Вінниця, 2018) тощо. 
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Публікації. За матеріалами досліджень, представлених у дисертації, 

опубліковано 9 одноосібних друкованих праць, серед яких 5 статей у 

наукових фахових виданнях, зокрема: 1 – у закордонному виданні, 1– у 

виданні, що додатково висвітлює результати дослідження, та 3 – у збірниках 

матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 

списку використаних джерел і літератури (251 позиція), 1 додатку. Повний 

обсяг дисертації становить 247 сторінок, обсяг основного тексту – 217 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Серед когорти вчених, які зробили визначальний внесок у розвиток 

вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи у тваринництві другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст., чільне місце посідає доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Г.О. Богданов. Ми 

вже з’ясували, що його постать залишилася недостатньо дослідженою, вона 

належно не поцінована в науковій спадщині і не стала об’єктом історичної 

пам’яті українського народу. Ім’я Григорія Олександровича  вітчизняного 

вченого, одного з організаторів зоотехнічної науки 1960-2009 рр., теоретика й 

практика з питань годівлі сільськогосподарських тварин, технології 

приготування кормів, технології виробництва молока та яловичини, 

біотехнології відтворення і багатьох інших напрямів  відоме лише 

неширокому колу фахівців-зоотехніків. До сьогодні залишається комплексно 

недослідженою біографія академіка УААН, його наукова спадщина та 

педагогічна діяльність. 

Проведене дослідження ґрунтується на історіографічних і архівних 

матеріалах, опублікованих у періодичних виданнях, наукових роботах 

ученого й інших дослідників. Сукупність праць, які безпосередньо або 

побіжно висвітлюють життя та діяльність Г.О. Богданова, систематизувалися 

здебільшого за принципом хронології і поділяються на дві групи: радянська й 

сучасна українська історіографія. 
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Визначення ступеня наукової розробленості проблеми передбачає 

вивчення наукових праць різних авторів, у яких ідеться про життя і наукову 

діяльність Г.О. Богданова. 

Щоб встановити вирішальні чинники, що вплинули на світогляд, коло 

наукових інтересів та творчу діяльність ученого, ми розглянули стан 

розвитку тогочасного сільського господарства в Україні, зокрема на сході, 

виявили імена вчителів, які вплинули на формування світогляду 

Г.О. Богданова, схарактеризували розвиток зоотехнічної науки на 

українських землях. На жаль, відтворенню студентських років ученого не 

було приділено належної уваги, оскільки збереглися лише незначні описові 

дані про вищий навчальний заклад (ВНЗ), де навчався і згодом працював 

Григорій Олександрович, – Харківський зоотехнічний інститут (нині – 

Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА). Про становлення й 

розвиток провідного сільськогосподарського ВНЗ ми дізнаємося з таких 

джерел: «Історичний нарис розвитку Харківського зоотехнікуму» (1928) 

К.П. Ковальова [2, с. 7-10], «Большая советская энциклопедия» (1957) [3, 

с. 88], Український Радянський Енциклопедичний словник (т. 3) (1968) [4, 

с. 198], часопис «Харківський зооветеринарний інститут (1851-2001)» (2001) 

[5].  

Групу історіографічних праць про Г.О. Богданова відкривають 

біографічні нариси в популярних довідникових та енциклопедичних 

виданнях України, до яких було занесено ім’я Г.О. Богданова і які сприяли 

вивченню основних етапів життя й наукової діяльності вченого. Серед таких 

видань: «Українська радянська енциклопедія» (1977) [6, с. 500], «Биологи: 

биографический справочник» (1984) [7, с. 79-80], «Український радянський 

енциклопедичний словник» (1986) [8, с. 189] та Енциклопедія сучасної 

України, у яких низка коротких повідомлень представляє перші відомості 

про наукову діяльність Григорія Олександровича [9, с. 129]. 

Період громадської діяльності вченого у Верховній Раді УРСР 

десятого й одинадцятого скликань знайшов фрагментарне відображення у 
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стенографічному звіті десятої сесії Верховної Ради УРСР за 1985 р., у якому 

наведено виступ Григорія Олександровича – депутата Дунаєвського 

виборчого округу Хмельницької області, де він зазначає, що науково-

дослідними установами за останні роки виконано низку важливих розробок, 

упровадження яких сприяє прискоренню переведення 

сільськогосподарського виробництва на інтенсивні засади розвитку. Учений 

також констатує, що станом на 1985 р. в галузях агропромислового 

комплексу реалізується понад 400 розробок з річним економічним ефектом 

близько 700 млн карбованців [10 с. 84-86]. 

Нечисленні матеріали, присвячені життєвому шляху, творчій 

діяльності Г.О. Богданова, з’являлися в періодичних виданнях, приурочених 

до ювілейних дат ученого, установ, де працював Григорій Олександрович, 

отримання звань і нагород. У цих публікаціях ішлося про загальний внесок 

науковця в розвиток вітчизняного тваринництва чи діяльність установи. Так, 

з нагоди 60-річчя Григорія Олександровича на сторінках періодичного 

видання «Вестник сельскохозяйственной науки» (№5 за 1990 р.) надруковано 

статтю, що містила слова вітання та представляла чи не перший наскрізний 

нарис життєвого шляху Г.О. Богданова. Названа публікація інформувала про 

роль ученого, за участю якого, як зазначали автори, розроблено принципи 

нормування енергетичного, протеїнового і амінокислотного живлення 

тварин, удосконалено й створено принципово нові технології виробництва 

кормів, високопротеїнових кормовних добавок, замінників молока та 

запропоновано варіанти високоефективного їх використання [11, с. 165]. 

Про наукову діяльність дослідника, що протягом тривалого часу 

працював в Інституті тваринництва УААН, ідеться на сторінках видання 

«Українська академія аграрних наук. 19911995» (розділ Відділення 

тваринництва. Інститут тваринництва), яке вийшло друком у 1996 році 

(редкол.: О.О. Созінов, В.О. Бусол, М.В. Зубець та ін.). У ньому зазначається, 

що в Інституті створені наукові школи провідних учених, зокрема школа 
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академіків Й.А. Даниленка і Г.О. Богданова – з годівлі сільськогосподарських 

тварин, визначення якості кормів та продукції тваринництва (за період 

діяльності школи підготовлено 9 докторів і 109 кандидатів 

сільськогосподарських наук) [12, с. 177-178]. 

Вагомий внесок ученого в розвиток професійної освіти й науки 

засвідчують повідомлення про нагородження його державними відзнаками. 

Наприклад, у 1996 р. в газеті «Сільські вісті» за 19 листопада на другій 

сторінці було надруковано повідомлення про присвоєння почесного звання 

«Заслужений діяч науки і техніки України» Григорію Олександровичу 

Богданову – завідувачу кафедри Національного аграрного університету, 

докторові сільськогосподарських наук, академікові УААН за особистий 

внесок у розвиток аграрної науки та підготовку висококваліфікованих 

фахівців для сільського господарства [13]. 

Окреме місце в історіографії творчої діяльності Г.О. Богданова 

належить працям, які містять оцінку наукової спадщини вченого. Ми 

з’ясували, що вивчення наукового доробку Григорія Олександровича 

розпочалося ще за його життя. Першими з’явилися дослідження з 

посиланнями на праці вченого. Крім того, ім’я Г.О. Богданова неодноразово 

зустрічаємо у збірнику наукових праць Інституту тваринництва, де дослідник 

згадується як один із розробників технології безприв’язного утримання 

молочної худоби на глибокій довго незмінюваній підстилці [14, с. 28], 

раціонів із згодовування цукрового буряку, протеїнового, амінокислотного, 

енергетичного і мінерального живлення різних статево-вікових груп свиней 

[15, с. 63, 16, с.68], системи годівлі у промкомплексах, потреби свиней у 

лізині у зв’язку з рівнем та кількістю протеїну в раціонах, нормами й статево-

віковими особливостями обміну речовин [17, с. 84].  

Про активну науково-дослідну та педагогічну діяльність ученого 

читаємо на сторінках видання «Вчені в галузі тваринництва» 

(серія «Українські вчені-аграрії ХХ ст.»), опублікованого в 1999 році. У 

ньому йшлося, про те, що на всіх посадах Г.О. Богданов очолював важливі 
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напрями фундаментальних і прикладних досліджень та впроваджував 

позитивні результати наукових пошуків у виробництво. До того ж у статті 

підкреслювалися видатні заслуги Григорія Олександровича у справі 

підготовки й атестації наукових та науково-педагогічних кадрів. Під його 

науковим керівництвом підготовлено понад 50 кандидатів і 4 доктори наук, 

які створили наукову школу з проблем годівлі тварин, технології кормів та 

екології тваринництва [18, С. 52-56]. Цей нарис сприяє відтворенню різних 

аспектів діяльності вченого і формує цілісніше уявлення про його 

особистість. 

Працюючи в багатьох науково-дослідних та навчальних установах 

країни, Г.О. Богданов залишив після себе помітний науковий спадок. Так, в 

історичному нарисі Національного аграрного університету за 1998 р. і 2003 р. 

його укладачами надруковане фото вченого з підписом: «Ректори різних 

періодів – академіки Д.О. Мельничук, В.Ф. Пересипкін, Г.О. Богданов» 

(2003). Поза тим, у нарисах не лише описано історію становлення закладу 

вищої освіти, а й розміщена інформація про роботу факультетів, кафедр, 

бібліотеки, музею університету тощо. Зокрема, висвітлена діяльність кафедри 

технології виробництва молока та яловичини, яку Григорій Олександрович 

очолював, починаючи з 1990 р., зазначено, що вчений у співавторстві з 

Н.Т. Данилевською підготував і видав монографію «Производство молока и 

говядины на промышленной основе» та одноосібно  підручник «Кормление 

сельскохозяйственных животных». Подано склад співробітників кафедри і 

схарактеризовано напрями її науково-дослідної роботи [19, С. 9, 36, 40; 20, 

С. 12, 86]. 

Оскільки наукова діяльність Григорія Олександровича розпочалася у 

Всесоюзному науково-дослідному інституті гібридизації та акліматизації 

тварин ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова», то головні біографічні дані, 

результати наукової творчості академіка УААН у цій установі знайшли своє 

відображення у виданні В.М. Рябка й В.М. Туринського «Истоки, 
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достижения и перспективы науки в Аскании-Нова» (2001). Автори 

зазначають, що, працюючи в Інституті, Г.О. Богданов досліджував обмінні 

процеси в організмі свиней, особливо у зв’язку з рівнем їх протеїнового 

живлення [21, с. 109]. 

Фундаментальні наукові теорії і розробки Г.О. Богданова широко 

обговорювалися науковим загалом та були визнані в наукових установах 

України. Інформація про діяльність учених Української академії аграрних 

наук друкувалася в окремих виданнях «Звіт про роботу Української академії 

аграрних наук за 1996 рік», 1997, 1998, 1996-2000 роки, у яких наводилися 

результати наукових досліджень, одержані в зазначені роки під керівництвом 

Григорія Олександровича – «Розробка систем годівлі високопродуктивних 

сільськогосподарських тварин різних видів, рецептури, технології і 

організації виробництва комбікормів та кормових добавок», «Підвищення 

продуктивності сільськогосподарських тварин» [22, с. 91-92; 23, с. 140-142; 

24, с. 75; 25, с. 75-76, 129-130; 26, с. 101-104]. 

Серед історіографічних джерел 1997 р., у виданні «Звіт про роботу 

Української академії аграрних наук за 1996-2000 роки», знаходимо 

повідомлення про те, що Григорій Олександрович є академіком-секретарем 

відділення тваринництва, ветеринарної медицини й переробки продукції [26, 

с. 226]. 

Велику наукову школу Г.О. Богданов пройшов у Харківській 

державній зооветеринарній академії, де він працював ректором та 

завідувачем кафедри годівлі сільськогосподарських тварин. Так, 

В.О. Головко і Ю.Д. Рубан зазначають, що академік УААН очолював важливі 

напрями фундаментальних та прикладних досліджень у межах Державної 

науково-технічної програми «Годівля сільськогосподарських тварин». На 

сторінках видання підкреслюється роль Григорія Олександровича як 

наукового керівника. Учений підготував цілу низку кандидатів і докторів 

наук, що збагатили наукову школу Бельговського-Пшеничного [27, с. 148]. 



29 
 

 
 

У процесі науково-дослідної роботи ми знайшли некрологи, 

надруковані на сторінках тогочасних періодичних видань. Такі публікації 

переважно містять окремі біографічні дані, відомі сучасникам, а також опис 

наукової діяльності. Серед них некролог, написаний від імені Президії УААН 

за 2010 р.  «До 80-річчя від дня народження Г.О. Богданова». У ньому 

зазначається, що Григорій Олександрович брав безпосередню участь у 

дослідженні проблеми оцінки наслідків Чорнобильської катастрофи. Учений 

був національним координатором радіоекологічного та екологічного 

наукових проектів, які виконувалися спільно з науковими установами США і 

країн Західної Європи. В аналізованій публікації авторами також наводиться 

інформація про вченого як ініціатора системних досліджень в Україні з 

проблеми глобальної зміни клімату – зменшення виділень аміаку та 

вуглекислого газу сільськогосподарськими тваринами [28, с. 84]. Основні 

життєві позиції Г.О. Богданова, відомості про періоди його наукової 

діяльності, внесок у становлення й розвиток вітчизняної науки розкриває 

член-кореспондент НААН В.М. Кандиба в біографічному нарисі, 

присвяченому 80-річчю від дня народження вченого, уміщеному в «Науково-

технічному бюлетені» за 2010 р. Автор називає Г.О. Богданова засновником 

наукових шкіл з різних сільськогосподарських напрямів, які є актуальними 

сьогодні і ще багато років слугуватимуть розвитку вітчизняної науки [29, 

с. 329-330]. 

До названої історіографічної рубрики відносимо також інші 

публікації, приурочені до 85-річчя від дня народження вченого. У зв’язку з 

цією подією в березні 2015 р. в стінах НУБІП України проводиться 

міжнародна науково-практична конференція та видається Науковий вісник 

НУБіП України  серія «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». Чільне місце в ньому відведено внеску дослідника в розвиток 

високорентабельного тваринництва України з урахуванням ключових 

факторів  нормованої, біологічно повноцінної, фізіологічно адаптованої, 
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економічно обґрунтованої годівлі високопродуктивних тварин нових 

високоінтенсивних порід і генотипів в Україні. У статті авторів 

В.М. Кандиби, І.І. Ібатулліна й В.І. Костенка «Актуальні інноваційні 

концепції перспективного розвитку науки про біологічно повноцінну годівлю 

високопродуктивних тварин в контексті творчого спадку академіка 

Г.О. Богданова», розміщеної на сторінках зазначеного Вісника, зауважується, 

що широкомасштабне впровадження розробок академіка Г.О. Богданова і 

вчених його школи на фермах та комплексах сприятиме вирішенню 

стратегічно важливої (на рівні національної безпеки) проблеми постачання 

населенню України високоякісних, екологічно безпечних продуктів 

тваринництва, які відповідають європейським і світовим стандартам [30, 

с. 12].  

Починаючи з 1998 р., започатковується біобібліографічна серія 

«Академіки НААН», запропонована В.А. Вергуновим, який зі співавторами 

висвітлює науковий простір, діяльність учених та їхній внесок у розвиток 

сільського господарства. У 2015 році вийшов друком покажчик, присвячений 

Григорію Олександровичу Богданову  видатному вченому в галузі зоотехнії, 

годівлі сільськогосподарських тварин і кормовиробництва, фундатору 

окремих напрямів аграрної науки, талановитому педагогу, доктору 

сільськогосподарських наук, професору, академіку УААН. У покажчику 

також містяться спогади про Григорія Олександровича його колег та друзів. 

Про надзвичайні людські якості вченого йдеться у спогадах завідувача 

кафедри годівлі тварин і технологій Луганського національного аграрного 

університету, який зазначає, що цінною особливістю Г.О. Богданова як 

людини, де б він не працював за своє життя, була небайдужість до чужих 

проблем. На всіх керівних посадах Григорій Олександрович розпочинав 

роботу з будівництва багатоквартирного житла та розбудови інфраструктури, 

які мали забезпечити наповнення установи талановитими кадрами, а звідси – 
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і стати запорукою успішної діяльності людей в науці, педагогіці й 

виробництві [31, с. 26]. 

Стрімкий розвиток інтернет-простору також дає можливість 

прослідкувати окремі етапи життя і наукової діяльності академіка УААН 

Г.О. Богданова. Зокрема, на сайті НУБіП України знаходимо інформацію 

доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри технології 

виробництва молока, яловичини та свинини, на якій тривалий час працював 

Григорій Олександрович, присвячену пам’яті вченого  «До 85-річчя від дня 

народження академіка Григорія Богданова [32]». У публікації стверджується, 

що пріоритетною проблемою останніх років життя Григорія Олександровича 

стало вивчення й оцінювання рівня метаногенезу та емісії метану жуйних з 

огляду на різке потепління на планеті, викликане парниковим ефектом. 

Водночас Василь Костенко зазначає, що вчений був координатором і членом 

робочих груп I міжнародної конференції зі зменшення емісії метану, яка 

відбулася 1997 року в Києві, міжнародних агротехнічних шкіл в Україні 

(1993-1997) та Росії (1993), багатьох міжнародних симпозіумів і конференцій, 

де достойно представляв сільськогосподарську науку України. На сайті цього 

ж закладу в рубриці «Видатні випускники та працівники» читаємо 

коротеньку бібліографічну інформацію про Григорія Олександровича [33]. 

На електронному ресурсі «Знаменитые, великие, гениальные люди. Самое 

интересное о них!» і на сайті міста Сватового в розділі «Відомі земляки» 

можемо знайти ім’я Григорія Олександровича Богданова, про якого не 

забули на батьківщині, зазначається, що він є видатним ученим у галузі 

годівлі сільськогосподарських тварин та технології кормів [34]. 

Серед історіографічних праць, що висвітлюють історію тваринництва 

і здобутки зоотехнічної науки, привертає увагу монографічне видання 

професора Одеського сільськогосподарського інституту (нині – Одеський 

державний аграрний університет) А.А. Браунера «Животноводство», де 

вчений розкриває історію тваринництва в степовій зоні України, селекційно-
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племінну роботу з основною породою регіону – червоною степовою,  з якою 

пов’язане становлення наукової діяльності Григорія Олександровича 

Богданова в стінах ВНДІ гібридизації та акліматизації ім. М.Ф. Іванова 

«Асканія-Нова» [35]. 

Досить повно історія формування й розвитку наукових основ зоотехнії 

представлена в роботах доктора сільськогосподарських наук Ю.Д. Рубана. У 

цьому зв’язку особливо цінними є наукові праці «Методология развития и 

организации высшего образования по специальности «Зооинженерия» (2000) 

та «Место науки в обществе: взгляды и позиции ученых, зооинженерия среди 

других наук» (2001), на сторінках яких автор доводить, що зооінженерія має 

довгу історію свого розвитку. Першим професором із зоотехнії в Росії й 

Україні був Михайло Ліванов (1751-1800). Учений наголошує на тому, що, 

починаючи з 1973 року, у колишньому Радянському Союзі, зокрема і в 

Україні, здійснювалася підготовка фахівців із зооінженерії. Термін у 1848 р. 

увів французький учений Ж. Бодеман, визначивши зоотехнію як науку про 

технологію живих машин [36, с. 8; 37, с. 7].  

В іншій монографії «История зооинженерной науки и современность» 

(2001) Ю.Д. Рубан розглядає основні етапи розвитку зооінженерної науки у 

працях її попередників: А.Т. Болотова, М.Г. Ліванова, В.І. Всеволодова, 

А.А. Браунера, І.А. Пахомова, С.І. Штеймана,  а також висвітлює внесок у 

становлення теоретичних засад зоотехнічної науки її корифеїв – 

П.Н. Кулешова, М.Ф. Іванова, Е.А. Богданова, Е.Ф. Ліскуна, 

І.В. Бельговського, Н.Д. Потьомкіна, А.Б. Ружевського, М.І. Книги, 

П.Д. Пшеничного, Е.І. Лукіна, Н.А. Кравченка та ін. [38]. 

У наступній своїй роботі «Исторический метод в изучении 

макроэволюционных процессов в животноводстве» (2013) Ю.Д. Рубан 

констатує, що з кожним новим етапом розвитку науки посилюється значення 

історичного методу в будь-якій галузі людського пізнання, зокрема, в 

зоотехнії. Основою історичного методу в зооінженерії повинна стати 
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еволюція порід і їх типів протягом тривалого часу. Типи тварин, їхня 

конституція визначають селекцію й алгоритм самого технологічного процесу 

[39, с. 42, 48].   

Питання становлення та розвитку зоотехнії як історично сформованої 

системи наукового знання розкриває професор І.С. Бородай, зазначаючи, що 

в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. зоотехнія перетворилася на логічну науку, 

яка вивчає розведення, годівлю, утримання та раціональне використання 

сільськогосподарських тварин (загальна зоотехнія) і технологію ведення 

окремих галузей тваринництва (спеціальна зоотехнія) [40, с. 7]. 

Фрагментарні дані щодо розвитку тваринництва наведено в 

дослідженнях Г.І. Сургая «Сільське господарство України: уроки минулого і 

сучасний аграрний курс» (1991), П.П. Панченка «Аграрна історія України» 

(2001), М.В. Присяжнюка «Сільське господарство України та його державне 

регулювання в контексті суспільно-політичних трансформацій ХХ-ХХІ ст. 

(історичний нарис)» (2013) тощо. [41-43]. Учені досліджують діалектично 

складні й суперечливі процеси, що відбувалися в сільському господарстві 

країни, зміни у ставленні держави до аграрного питання. Через призму 

проблеми власності критично розглядають земельні питання, аграрні 

реформи, результативність державного управління аграрним сектором 

економіки країни та стан сільського господарства в Україні. Етапи розвитку 

тваринництва вивчаються в динаміці, залежно від історичних обставин і 

напрямів аграрної політики держави. 

Незважаючи на самобутність вітчизняної зоотехнії, у процесі свого 

розвитку вона частково акумулювала найкращий світовий досвід. Так, у 

науковій праці «Агрономія і становлення науки про тваринництво на теренах 

України та Франції (друга половина ХVIIIст. – 1920 рік)» (2009) 

В.А. Вергунов зазначає, що внаслідок фактичної відсутності спеціалізованих 

наукових установ із тваринництва на українських землях, причиною чого 

насамперед була економія імперською владою державних коштів, розвиток 

вітчизняної науково-освітньої думки тривалий час визначався результатами 
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досліджень у США і провідних європейських країнах, зокрема й Франції [44, 

с. 188]. 

Отже, більшість узагальнювальних праць життєдіяльність ученого 

відображає досить стисло та фрагментарно. Слід наголосити на тому, що 

попередні дослідники основну увагу переважно зосереджували на 

реконструкції наукової діяльності Григорія Олександровича, коли інші її 

форми (організаційна, репрезентаційна, популяризаторська) залишалися поза 

увагою. Дотепер належним чином не осмислені наукові здобутки 

Г.О. Богданова, не окреслені шляхи їх використання на сучасному етапі 

розвитку тваринництва.  

З огляду на сказане проведення комплексного наукового дослідження, 

у якому об’єктивно та всебічно буде відтворена багатогранна наукова й 

організаційна діяльність ученого, його внесок у розвиток вітчизняної 

зоотехнічної науки у другій половині ХХ ст., є досить актуальним. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Науково-історичний аналіз стану вітчизняної зоотехнічної науки 

другої половини ХХ  – початку ХХІ ст., внеску в її розвиток академіка УААН 

Г.О. Богданова передусім ґрунтується на формуванні відповідної джерельної 

бази. Як відомо, основою пізнання історичної реальності є джерела, пошук та 

критичне осмислення яких зумовлюють визначення, зміст і логіку обраної 

проблеми, методи й принципи її дослідження. 

З огляду на це в дисертаційному дослідженні використовували 

широке коло джерел, серед яких виділяємо такі групи: 

1) архівних, рукописів;  

2) опублікованих документів органів державної влади, наукових і 

громадських організацій, офіційних установ;  

3) праць академіка УААН Г.О. Богданова;  

4) біобібліографічних покажчиків;  
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5) довідкових та енциклопедичних видань;  

6) спогадів про вченого;  

7) матеріалів засобів масової інформації (газети, журнали) тощо. 

Першочергового значення надавали вивченню архівних джерел, 

зокрема ЦДАВО України. Так, у Ф. 2 «Кабінет Міністрів України» 

зберігається низка документів, що характеризують забезпеченість сільського 

господарства в 1947-1948 рр. кадрами, зокрема зоотехніками, наводиться 

перелік установ, які здійснюють підготовку зазначених фахівців і 

розробляють план заходів щодо поліпшення навчання в закладах вищої 

освіти. Зокрема, це лист заступнику голови Ради Міністрів Української РСР 

Н.П. Бажану, підписаний начальником управління у справах вищої школи 

при Раді Міністрів УРСР С.М. Бухалом, датований 20 лютого 1948 р. 

№ 05.08.65, стенограма Ради при начальнику управління у справах вищої 

школи при Раді Міністрів УРСР про покращення ветеринарної й зоотехнічної 

вищої освіти у вищих навчальних закладах УРСР, датована 23 квітня 1948 р., 

довідка щодо стану підготовки ветеринарних лікарів і зоотехніків у ВНЗ 

УРСР, довідка про план прийому студентів до ветеринарних та зоотехнічних 

інститутів, а також факультетів на 1948/1949 навчальний рік, затверджена 

Міністерством вищої освіти СРСР [45, арк. 50; 46, арк. 201]. 

В архіві Ф. 27 «Міністерство сільського господарства УРСР також 

зберігаються документи, що стосуються студентських років Григорія 

Олександровича в Харківському зоотехнічному інституті та його трудової 

діяльності у Валківському ДПР ВРХ. Документи цього фонду розкривають 

особливості підготовки фахівців у Харківському зоотехнічному інституті 

впродовж 1951/1952 навчального року, акцентуючи увагу на підготовці 

зоотехніків (контингент студентів; характеристика навчально-виробничої 

бази, навчально-дослідних господарств, навчального процесу, виробничої 

практики, самостійної роботи студентів; укомплектованість бібліотеки 

літературою; оцінка випуску студентів 1952 року, їх перелік) [47, арк. 39-40]. 

Певний інтерес для вивчення трудової діяльності Г.О. Богданова становлять 
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представлені у Фонді результати виконання перспективного плану племінної 

роботи по Валківському ДПР (ціль і завдання селекційно-племінного плану 

ДПР на 1952 р.), а також річний звіт про роботу Валківського ДПР ВРХ за 

1952 р. (загальна інформація щодо діяльності ДПР, виконання державного 

плану розвитку тваринництва на племфермах за 1952 р., підвищення 

породності худоби на племфермах, план парування, штучного осіменіння 

худоби, вирощування молодняка, перелік спеціалістів Валківського ДПР) [48, 

арк. 2, 5; 49, арк. 2-5].  

Залучення названого фонду дало можливість проаналізувати 

тематичні плани та звіти про науково-дослідну діяльність НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР, дослідити розвиток напрямів наукової діяльності, 

пріоритетних для всієї установи та відділу годівлі сільськогосподарських 

тварин зокрема (у ньому протягом семи років працював Григорій 

Олександрович). Особливо цінним виявилося вивчення наукових тем і 

розділів, науково-методичне керівництво якими здійснював учений. Це 

допомогло встановити конкретний внесок ученого у їх виконання, порівняти 

запропоновані ним підходи до вирішення актуальних проблем зоотехнії з 

підходами інших вітчизняних учених [50, арк. 205-217; 51, арк. 110-113; 52, 

арк. 184-197; 53, арк. 10-35]. 

Аналіз Ф. 4861 «Українська академія сільськогосподарських наук 

Міністерства сільського господарства УРСР» дає можливість фрагментарно 

ознайомитися з науковою діяльністю Українського НДІ тваринництва 

степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» [54, арк. 1-22]. 

Важливу інформацію про період діяльності Г.О. Богданова в НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР містить Державний архів 

Харківської області (ДАХО). Зокрема, це документи Ф. 6184 «Науково-

дослідний інститут тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР», у яких 

представлено відомості, що стосуються науково-дослідної, методичної й 

виробничої діяльності цієї установи, а також підпорядкованих Інституту 

дослідних станцій і господарств за різні періоди [55, арк. 1-2]. 
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Архівні матеріали з НУБіП України допомагають розкрити діяльність 

ученого в цьому закладі. Вони включають низку документів: 1) особовий 

листок; 2) витяг з протоколу засідання вченої ради Національного аграрного 

університету про подання та присвоєння почесного звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України»; 3) список наукових праць; 4) заяви Григорія 

Олександровича щодо зарахування його на різні посади впродовж науково-

педагогічної діяльності в закладі освіти (професор кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин, завідувач кафедри технології виробництва 

молока та яловичини, професор цієї кафедри); 5) витяги з наказів про 

зарахування Г.О. Богданова на вказані посади; 7) трудовий договір; 

8) автобіографія; 9) нагороди тощо [56]. 

В архівних фондах НУБіП України також містяться матеріали наказів 

ректора з основної діяльності й особового складу за роки ректорства 

науковця, які надають відомості про роботу Г.О. Богданова на цій посаді та 

роботу навчального закладу загалом [57-73]. 

Доповнює інформацію про Григорія Олександровича особова справа 

вченого з архіву Української академії аграрних наук (нині – Національної 

академії аграрних наук) – останнього місця роботи вченого. Вона, крім уже 

знайденого в архіві НУБіП України, додатково містить: 1) копію диплома з 

відзнакою (№ 713259) про закінчення повного курсу Харківського 

зоотехнічного інституту за спеціальністю «Зоотехнія»; 2) диплом (МСХ 

№ 002111) про присудження Г.О. Богданову вченого ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук відповідно до рішення ради Харківського 

ветеринарного інституту (протокол № 6 від 11.04.1958 р.); 3) диплом доктора 

наук (МСХ № 000673) відповідно до рішення вищої атестаційної комісії 

(протокол № 2 від 9.01.1970 р.); 4) атестат професора (МПР № 015168) зі 

спеціальності «Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів» 

відповідно до рішення вищої атестаційної комісії (протокол №50/ІІ від 

16.10.1970 р.); 5) посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській 

АЕС 1986 р. (категорія № 2, серія А № 062271); 6) депутатське посвідчення 
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№ 587 Верховної Ради УРСР від Дунаєвського виборчого округу 

Хмельницької області (10 скликання, 1980 р.); 7) депутатське посвідчення 

№ 589 Верховної Ради УРСР від Деражнянського виборчого округу 

Хмельницької області (11 скликання, 1985 р.); 8) Постанова Ради Міністрів 

СРСР про присудження Премії Ради Міністрів СРСР (№18943); 9) свідоцтво 

про смерть [74].  

Серед різноманітних джерел дисертаційного дослідження особливою 

інформативністю характеризується біобібліографічний покажчик 

Г.О. Богданова, опублікований у 2015 р. Назване видання висвітлює основні 

дати життя й діяльність ученого, подає перелік його наукових праць [31]. 

Не менш важливим складником джерельної бази дослідження є 

оригінальні праці вченого, аналіз яких сприяє відтворенню цілісної картини 

становлення наукових інтересів ученого, визначенню пріоритетних напрямів 

його наукової діяльності та періодів найвищої творчої активності. Наукові 

праці Г.О. Богданова зберігаються у фондах Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського, Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки НААН, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Харківської державної зооветеринарної 

академії, бібліотеки Інституту тваринництва НААН та в інших профільних 

науково-дослідних і закладах вищої освіти. 

Опубліковані роботи академіка стали одним із базових джерел, 

залучених до дисертаційного дослідження. Вони сприяли відтворенню 

цілісної картини формування наукових інтересів дослідника. Наукова 

спадщина Г.О. Богданова налічує понад 500 найменувань, серед них: тези 

доповідей, наукові періодичні публікації, підручники, монографії, методичні 

рекомендації, авторські свідоцтва й патенти. Серед одноосібних праць 

ученого виокремимо: «Рекомендации по скармливанию сахарной свеклы, 

пасты из кукурузного силоса, зелѐных трав и комбинированного силоса 

свиньям и птице» (1961 р.) [75], «Кормовой протеин и его использование» 
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(1982) [76] та підручник «Кормление сельскохозяйственных животных» 

(1981, 1990) [77; 78]. 

В окрему групу джерел виділили статті Г.О. Богданова, надруковані в 

періодичних виданнях, тези доповідей на з’їздах і нарадах за кордоном. 

Наукові праці вченого дають уявлення про його активну наукову діяльність 

та напрями досліджень. Так, у 1970 році Григорій Олександрович на 

симпозіумі у Швеції висвітлив питання годівлі свиней і протеїнового 

забезпечення тварин, у 1972 р. в Лондоні  закликав до інтенсифікації 

технології виробництва продукції свинарства, у 1974 р. в Канаді  розкрив 

питання розведення й годівлі свиней, 1977 р. у США  виступив з проблеми 

збільшення молочної продуктивності корів на великотоварних фермах, у 

1983 р. в Словацькій республіці  з питань інтенсифікації виробництва 

молока, а в 1984, 1986, 1990 роках у Франції, Австралії, Чилі виступи 

присвятив використанню люпину в годівлі тварин та підвищенню його 

поживної цінності тощо [79-90]. 

Серед періодичних видань, які залучали до висвітлення завдань 

нашого дослідження, слід вказати на ті, що зберігаються у фондах 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН і 

Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського НАН України. За 

період дослідження опрацьовано понад 35 різних періодичних та 

продовжуваних видань, найбільш цінними для вирішення поставлених 

завдань є: «Бюлетень науково-технічної інформації», «Свиноводство», 

«Животноводство», «Тваринництво України», «Соціалістичне 

тваринництво», «Вісник сільськогосподарської науки», «Сельская жизнь», 

«Календар колгоспника», «Химия в сельском хозяйстве», «Молочно-м’ясне 

скотарство», «Сельскохозяйственная биология», у яких висвітлювалися 

основні проблеми й результати досліджень за ними. У статтях 

Г.О. Богданова, що публікувалися в цих виданнях, наведені методики для 

визначення нормованої, біологічно повноцінної годівлі високопродуктивних 
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тварин нових високоінтенсивних порід і генотипів, показано результати з 

оцінювання рівня метаногенезу та емісії метану жуйних у зв’язку з різким 

потеплінням на планеті, викликаним парниковим ефектом. 

Отже, виявлені й опрацьовані документи і матеріали, які переважно 

вводяться до наукового обігу вперше, є репрезентативними для здійснення 

комплексного дослідження наукової, організаційної та педагогічної 

діяльності академіка УААН Г.О. Богданова на тлі ціннісних орієнтирів двох 

протилежних епох на теренах України. 

 

1.3. Методологія наукового пошуку 

 

Дисертація є історико-науковим біографічним дослідженням, яке 

проводилося на основі методологічних принципів, спільних для всіх галузей 

історичної науки. Методологічні підходи до розкриття теми визначалися 

специфікою об’єкта й предмета дослідження, його метою і завданнями. 

Дослідження здійснювалося на загальнонаукових принципах 

історизму, об’єктивності, науковості, наступності, діалектичного 

розуміння історичного процесу, що мають об’єктивний зміст, ґрунтуються на 

реальній дійсності та об’єктивному розвиткові науки й суспільства. 

Пріоритет надавався документам, які допомагали всебічно проаналізувати 

діяльність академіка УААН Г.О. Богданова. 

Принцип історизму є одним з основних методологічних положень і 

дає можливість вивчати складні суспільні явища в хронології, передбачає 

конкретний підхід до подій та фактів, визначає етапи розвитку. 

Обов’язковою умовою є розгляд проблеми в контексті досліджуваної епохи з 

урахуванням досвіду, набутого у вітчизняній і зарубіжній історіографії. 

Принцип об’єктивності пізнання забезпечує розкриття історичної 

закономірності суспільного й наукового розвитку, його зумовленості 

економічними чинниками. Використання цього принципу полягало в 
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неупередженому, незалежному висвітленні всіх аспектів життєвого шляху та 

етапів діяльності академіка Г.О. Богданова. 

При виконанні дисертаційного дослідження використовували також 

принципи системності, комплексності й багатофакторності. Принцип 

системності дає можливість розглянути визначений об’єкт як певну 

систему, компоненти якої взаємодіють між собою, формуючи якісно нову 

сукупність наукових знань, безпосередньо пов’язану з висвітленням 

біографії, наукової, організаційної і педагогічної діяльності та наукових 

поглядів Г.О. Богданова.  

Принцип багатофакторності передбачає дослідження різних 

чинників, соціально-економічних і політичних подій, які вплинули на 

формування світогляду вченого. У дослідженні використаний також принцип 

усебічності пізнання, що реалізується через комплексний аналіз сукупності 

джерел, які стосуються громадської та наукової спадщини академіка 

Г.О. Богданова. 

Важливим для реалізації дослідницьких завдань і глибокого пізнання 

об’єкта, що досліджується в дисертаційній роботі, стало застосування 

загальнонаукових (типологізація, класифікація) та власне історичних 

(проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, описовий) методів 

дослідження, а також методів джерелознавчого й історіографічного аналізу. 

Велике значення мало застосування порівняльно-історичного методу, 

який покращує розуміння предмета дослідження, розкриває риси, притаманні 

окремим політичним інститутам і суспільству загалом, а також висвітлює 

індивідуальний внесок Г.О. Богданова в розвиток зоотехнічної науки. 

Проблемно-хронологічний метод застосовано для розгляду подій та 

явищ у часовій послідовності. Здійснювався поділ достатньо широких 

проблем на деяку множину вужчих, кожна з яких розглядалася в 

хронологічній послідовності щодо історичних подій і явищ, які до неї 

належать, а також у динаміці, тобто у змінах, що відбулися в житті й 

науковій діяльності Г.О. Богданова в зазначений історичний період. 



42 
 

 
 

Метод періодизації дає змогу виділити етапи, їхні характерні риси та 

специфіку в житті академіка Г.О. Богданова у хронологічно окреслений 

період. Завдяки аналізу історичної ситуації за допомогою цього методу 

вдалося виявити особливості становлення й розвитку зоотехнічної науки у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Метод персоналізації допомагає схарактеризувати роль 

Г.О. Богданова в науковому та суспільно-політичному житті України. 

Логічно-аналітичний метод сприяє викладу матеріалу в чіткій 

послідовності. 

Важливим для дисертаційної роботи було використання описового 

методу з метою відображення творчого шляху й основних досягнень 

ученого. 

Методи аналізу та синтезу знадобилися для виявлення впливу умов і 

подій, що позначилися на всіх аспектах діяльності академіка УААН 

Г.О. Богданова. 

Метод джерелознавчого й архівного аналізу та аналітико-

синтетичний метод корисні для накопичення й осмислення конкретних 

фактів щодо різних аспектів досліджуваної теми, бібліографічний – для 

виявлення, бібліографічного опису наукових праць і літературних джерел 

про життя та діяльність академіка. 

Тобто застосування названих вище принципів і методів дало змогу 

опрацювати архівні матеріали та наявну літературу з обраної проблеми, 

систематизувати й узагальнити одержану інформацію. На цій основі 

здійснено комплексне дослідження та відтворено цілісну картину наукової 

діяльності академіка УААН Г.О. Богданова, що уможливило формулювання 

висновків про внесок ученого в розвиток вітчизняної зоотехнічної науки. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Проведений історіографічний аналіз праць за темою дослідження та 

аналіз сучасного стану вивчення цієї проблеми підтвердив наявність 
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незначної кількості наукових, науково-публіцистичних і публіцистичних 

праць, які безпосередньо або побіжно висвітлюють життя й діяльність 

Г.О. Богданова. Його результати підтвердили, що творча спадщина академіка 

не була предметом системного і цілісного історико-наукового дослідження, 

яке б узагальнило внесок ученого в розвиток вітчизняної та світової науки. 

Це підтверджує необхідність більш ґрунтовного вивчення названого питання. 

2. Наявна джерельна база загалом є репрезентативною для 

комплексного дослідження обраної наукової проблеми, вона представлена 

різноманітними матеріалами. З’ясували, що значна кількість джерел досі 

залишалася малодослідженою й недостатньо використовувалася в наукових 

працях. Джерельна база представлена архівними документами, науковими 

працями Г.О. Богданова та творами знаних учених про розвиток зоотехнічної 

науки. Вивчення архівних матеріалів дало змогу доповнити біографічні дані, 

відтворити період навчання, історію організації установ, у яких працював 

учений, і встановити його внесок у розвиток зоотехнічної науки. 

Аналіз наукових праць Г.О. Богданова допоміг визначити 

проблематику досліджень ученого та виявити раніше невідомі науковому 

загалу роботи, які ми проаналізуємо в дисертаційному дослідженні. 

3. Залучення методологічних підходів, що спираються на 

пріоритетність документів, дали можливість ретельно проаналізувати 

наукову й організаційну діяльність Г.О. Богданова. Методологічні засади 

дисертації ґрунтуються на загальнотеоретичних принципах науковості, 

історизму, об’єктивності, системності, багатофакторності і всебічності 

пізнання в поєднанні з комплексом методів історико-аналітичного 

дослідження: порівняльно-історичним, структурно-системним, проблемно-

хронологічним, бібліографічним, статистичним та методами періодизації, 

персоналізації, джерелознавчого й архівознавчого аналізу. Загалом 

методологічні підходи до пізнання досліджуваної теми визначила специфіка 

об’єкта і предмета дослідження, мета та завдання дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

Г. О. БОГДАНОВА, СТИЛЮ МИСЛЕННЯ. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ І 

СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Розвиток зоотехнічної науки впродовж ХХ ст. Рецепція нових 

дослідницьких стратегій 

 

Теоретичною базою тваринництва є зоотехнічна наука. У 1848 р. 

французький учений Жорж Бодеман уперше застосував термін «зоотехнія», 

визначивши її як «майстерність роботи з тваринами». Слово «зоотехнія» має 

грецьке походження, воно складається з двох слів – soon, що означає тварина, 

і tehnos – техніка. 

Нині зоотехнія поділяється на два великі розділи – загальна та 

спеціальна. Загальна зоотехнія охоплює науки, які розробляють принципи й 

методи зоотехнічної роботи, спільні для всіх видів тварин: годівлю, 

розведення і відтворення, а також гігієну сільськогосподарських тварин. 

Науки спеціальної зоотехнії переважно включають питання технології та 

породного складу відповідно до окремих видів тварин: скотарство, 

птахівництво, свинарство, вівчарство, конярство, кролівництво, рибництво, 

бджільництво тощо. 

На теренах Російської імперії науково-організаційні основи 

тваринництва закладалися у другій половині XIX  на початку XX ст. 

Дослідники зоотехнічної науки пов’язують це з проведенням земельної 

реформи 1861 р., що зумовила активний пошук нових шляхів і форм її 

розвитку. Участь держави передусім стосувалася організації й фінансування 

навчальних та дослідних закладів, підпорядкування їхньої діяльності 

державним інтересам. Перший вищий сільськогосподарський навчальний 

заклад – Маримонтський інститут земельного господарства – було відкрито 

поблизу Варшави в 1816 р. У 1842  засновано Гори-Горецьку землеробську 
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школу (Могилевська губернія), яка згодом перетворилася на інститут. На 

українських землях підготовку фахівців-аграріїв із 1851 р. здійснювала 

кафедра сільського господарства та лісівництва при Університеті 

Св. Володимира (Київ). Вона набула особливого авторитету завдяки майже 

сорокарічній діяльності відомого вченого, професора С.М. Ходецького, 

зусиллями якого поглиблене вчення про розведення сільськогосподарських 

тварин, а також розроблена наукова термінологія з вовнознавства [91]. 

У 1864 р. організовують Петербурзький землеробський інститут, а 

наступного року – Петровську землеробську і лісову академію (Москва), де 

відкривають перші зоотехнічні кафедри. Їхня діяльність пов’язана з іменами 

відомих учених, професорів І.М. Чорноп’ятова, М.П. Чирвінського, 

П.М. Кулєшова, Є.А. Богданова, М.І. Придорогіна, які й обґрунтували 

основні положення зоотехнічної науки. У 1882 р. кафедри загального та 

спеціального тваринництва також формують при Новоолександрійському 

інституті сільського господарства і лісівництва, завідувачами яких 

(професорами І.І. Калугіним та І.О. Широких) проведено комплекс 

досліджень із вивчення закономірностей індивідуального розвитку й годівлі 

свійських тварин [92]. 

У справу становлення наукових основ тваринництва суттєвий внесок 

зробили вчені відкритого в 1898 р. Київського політехнічного інституту. У 

структурі його сільськогосподарського відділення сформували кафедри 

загального та спеціального скотарства, які очолили талановиті вчені, 

професори М.П. Чирвінський, С.О. Іванов, а згодом – В.П. Устьянцев. На 

початку XX ст. – у зв’язку з розбудовою галузі племінного тваринництва – 

потреба у фахівцях зі спеціальною зоотехнічною освітою відчувалася дедалі 

гостріше. Вузькогалузеву професійну підготовку у вищій школі 

започатковано в 1919 р. відкриттям Московського зоотехнічного інституту, 

до роботи якого залучили плеяду відомих у цій галузі вчених, зокрема: 

П.М. Кулєшова, О.С. Серебровського, М.Ф. Іванова, О.В. Гаркаві, 

Є.А. Богданова і т.д. 
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У 1920 р. в Україні на базі Харківської середньої землеробської школи 

відкривають зоотехнікум, що в 1930 р. реорганізується в молочно-

зоотехнічний інститут. Цей заклад набуває високого авторитету завдяки 

зусиллям корифеїв зоотехнічної науки  М.Д. Потьомкіна, І.В. Бельговського 

та ін. [92]. Одночасно із запровадженням зоотехнічної освіти важливе 

значення надається становленню дослідної справи у тваринництві. Слід 

зауважити, що в Російській імперії кінця XIX – початку XX ст. відкриття 

дослідних установ здебільшого було випадковим, а їх облаштування й 

фінансування  незадовільним. У 1910 р. окремі питання тваринництва 

розглядалися (паралельно з основними агрономічними) у 23 галузевих 

установах зі 110 наявних [93, 94]. Досліди з тваринами проводили на окремих 

дослідних полях, зокрема Полтавському, Таганрозькому, Донському, 

Верхньодніпрянському, Ашхабадському, Сердобському і т.д. Оскільки 

коштів на придбання племінного матеріалу, обладнання спеціальних 

лабораторій для проведення аналізів молока та кормів не вистачало, – 

обмежувалися переважно відгодівлею дрібних тварин на дослідних полях. За 

даними В.М. Рябка, перші зоотехнічні дослідні станції на українських землях 

відкривають в «Асканії-Нова»: дослідну станцію фізіологічного відділення 

ветеринарної лабораторії Управління ветеринарної служби Міністерства 

внутрішніх справ Росії (1910), а також відділення дослідної станції з 

вівчарства Петровської сільськогосподарської академії (1916). Проте обидві 

станції функціонували лише до 1917 року. У Росії в 1913 р. відкривають 

дослідну станцію при Московському зоотехнічному інституті, де активну 

діяльність розгортають професори О.В. Гаркаві, Є.А. Богданов, Г.С. Попов та 

ін. [95]. 

Як відмічає І.С. Бородай, до революції основними осередками 

дослідництва у тваринництві вважалися зоотехнічні відділи агрономічних 

дослідних станцій. Зокрема, у 1912 р. такий відділ відкривають при 

Полтавській сільськогосподарській дослідній станції, Катеринославській, 
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Носівській, Харківській та інших станціях. Саме на їх базі закладалися перші 

наукові напрями й теорії у тваринництві. Так, відділ тваринництва 

Катеринославської дослідної станції спланував низку заходів із поліпшення 

ВРХ, свиней і сільськогосподарської птиці для цієї зони. Однак через значну 

розораність земель та зростання частки рослинництва в 

загальногосподарському комплексі відділ перевели до Харківської крайової 

сільськогосподарської дослідної станції [92]. Основні зусилля зоотехнічного 

відділу Носівської дослідної станції спрямовувалися на вивчення впливу 

сименталізації місцевої худоби й оптимізації режимів годівлі та утримання на 

м’ясну і молочну продуктивність, оплату корму молоком. Водночас 

здійснювалася робота з поліпшення місцевих відрідь свиней на основі 

схрещування з великою білою породою англійської селекції. 

Активні пошуки в напрямі збільшення продуктивних та племінних 

якостей місцевої худоби розгортає відділ тваринництва Харківської крайової 

сільськогосподарської дослідної станції, завідує яким Ф.О. Рюриков. 

Порівнювали окремі породи за господарсько корисними якостями, вивчали 

вплив раціональної годівлі на продуктивність, розробляли питання 

цілеспрямованого вирощування молодняка; Ф.О. Рюриков особисто 

проводить хімічний аналіз 36 зразків сіна з пирію з домішкою інших трав, 

зібраних у господарствах степової частини України. Співробітники відділу 

досліджували питання годівлі молодняка ВРХ, використання пасовищ, 

приготування сіна з пирію, зелених кормів із суданки, люцерни, еспарцету, а 

також силосу, буряків, пивної дробини, жому, комбікормів [96]. Відділ 

тваринництва Східно-степової обласної сільськогосподарської дослідної 

станції на чолі з П.А. Плюйком розгортає низку досліджень, зокрема з: 

1) розведення сільськогосподарських тварин; 2) аналізу кормів і  їх поживної 

цінності; 3) годівлі й утримання худоби. 

Вибираючи породи, оптимальні для розведення в цій зоні, основну 

увагу зосереджували на червоній степовій та сірій українській породах ВРХ, 
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великій білій породі свиней англійської селекції, волоській і цигайській 

породах овець [97]. 

Для становлення наукових основ тваринництва важливого значення 

набуло заснування 1918 року в Києві Вченого (згодом – 

Сільськогосподарського наукового) комітету при Народному Комісаріаті 

Земельних справ. Його основне завдання  це об’єднання розпорошених 

наукових сил та відповідних сільськогосподарських установ України, 

планування організованого розвитку сільськогосподарської науки. 

Незважаючи на скрутні умови, за п’ять років свого існування Комітет встигає 

перерости у всеукраїнську найвищу сільськогосподарську наукову 

організацію. Він координує наукову сільськогосподарську діяльність у країні, 

скликаючи з’їзди і наради, організовуючи спеціальні комітети й комісії. 

Зокрема, від початку роботи комітету в його складі функціонувала зоологічна 

секція, що поділялася на ентомологічну та зоотехнічну підсекції. У складі 

останньої створювалися окремі бюро за категоріями свійських тварин [98]. 

Зазначимо, що важливим для розвитку тваринництва стає 

затвердження й видання в 1918 р. спеціального декрету про охорону 

племінних тварин і господарств, де їх розводили. Це був початок великої, 

складної роботи з перетворення безпородного поголів’я, удосконалення 

наявних та виведення нових порід тварин у нашій країні. Тривала 

громадянська війна (1917-1921), а також посуха (1920-1921), яка охопила 

весь південь України, призвели до значного зменшення загального поголів’я 

тварин і майже повного знищення  племінного. Велику роль у розвитку 

вітчизняного племінного свинарства в Україні відіграли племінні стада, що 

збереглися на Полтавській та Носівській дослідних станціях, у Майнівській і 

Бориспільській сільськогосподарських школах.  

За результатами дослідження встановлено, що цілеспрямовану роботу 

з удосконалення сільськогосподарських тварин вдалося налагодили лише у 

20-ті роки. Це пов’язано зі створенням спеціалізованих дослідних станцій. 
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Так, у 1925 р. за ініціативою професора О.О. Браунера в «Асканії-Нова» 

організували зоотехнічну дослідну й племінну станцію, яку очолив відомий 

учений у галузі тваринництва професор М.Ф. Іванов. Під його безпосереднім 

керівництвом проводяться фундаментальні дослідження з метизації, селекції 

та бонітування сільськогосподарських тварин; виведення нових, 

продуктивніших порід; розгортається широка програма досліджень із біології 

розмноження, акліматизації і гібридизації диких тварин. У дослідженнях 

брали участь академіки О.С. Серебровський, М.М. Завадовський, 

Б.М. Завадовський, професор Б.М. Боголюбський та інші відомі вчені [99]. 

Формування розплідника свиней «Асканія-Нова» відбувалося за рахунок 

завезення племінного молодняка з племсвинрадгоспів. Цей розплідник уже в 

1927 р. мав в основному стаді 25 свиноматок і 4 кнурів, щороку реалізував 

колгоспам, радгоспам та селянським господарствам понад 300 голів 

висококласних племінних тварин. Одним із провідних осередків 

дослідництва в галузі тваринництва була Полтавська сільськогосподарська 

дослідна станція, яку прославив професор О.П. Бондаренко, який протягом 

14 років очолював відповідний її відділ. У 1921 р. племінним розсадником 

великої білої породи  відділом тваринництва Полтавської 

сільськогосподарської дослідної станції на чолі з О.П. Бондаренком  

проводилися досліди з відгодівлі свиней на змішаних і зернових раціонах, 

визначення переваг люцерни за умови використання в зеленому вигляді з 

додаванням різних зернових культур, з’ясування впливу холодового способу 

вирощування підсвинків, вивчення можливості застосування вики як 

білкового корму тощо. Крім того, вивчали питання стійлового та 

пасовищного утримання овець, його вплив на смушки й вовну, м’ясні якості 

валухів і т.д. [100]. У програмній статті, опублікованій в журналі 

«Сельскохозяйственное опытное дело» (№1 (7) за 1925 р.), О.П. Бондаренко 

досить чітко сформулював об’єкт та предмет подальших досліджень відділу 

тваринництва Полтавської дослідної станції, реалізація яких, звичайно, за 
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своїм масштабом перевищувала можливості окремого підрозділу. Тільки за 

напрямом «свині» дослідник планував вивчати 23 питання, серед яких були: 

«1) изучение кормовых продуктов со стороны их состава, питательных 

качеств и переваримости; 2) дальнейшее испытание зеленых посевных 

кормов (люцерны, клевера, вика-овса и эспарцета) при кормплении, откорме 

и выращивании свиней; 3) вопрос о технической подготовке кормов; 

4) методика ведения, учета и оценки опыта; 5) вопросы выращивания 

поросят; 6) использование боенских отбросов; 7) изучение действия кормов 

на качество свиной продукции (сала и мяса)…» тощо. А ще було заплановано 

п’ять програмних питань із вівцями, шість  з курми й окремо  з гусьми і 

кролями 101, с. 131-139. Проведенню таких досліджень сприяло 

розроблення в 1922 р. Державним інститутом дослідної агрономії (за 

ініціативою Є.А. Богданова) радянської кормової одиниці, тобто 

продуктивної енергії, яку отримує тварина з 1 кг вівса. У 1933 р. після 

багаторічного випробування її затвердили як обов’язкову для застосування у 

СРСР. Уперше в Україні О.П. Бондаренко започаткував науковий підхід до 

питання годівлі, вирощування молодняка, технології беконної відгодівлі 

свиней тощо. З ім’ям ученого тісно пов’язане й інше відкриття світового 

рівня, що суттєво вплинуло на розвиток біологічної науки у ХХ ст., а саме – 

розроблення в 1951 р. і подальше застосування для потреб тваринництва 

методу трансплантації ембріонів 102, с. 131-139.  

Полтавська зоотехнічна станція станом на 1928 р. мала у своєму 

складі сім відділів, а саме: свинарства, вівчарства, птахівництва, 

пристосування та колдослідів, генетики й селекції, гістології і мікробіології  

із загальним бюджетом 50 тис. крб. 103, с. 113-114.  

Наступного року (1929) активну роботу у справі становлення 

тваринництва здійснювали Мліївська, Харківська та Одеська дослідні станції 

[100]. 
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З 1929 р. статусу одного з найавторитетніших республіканських 

дослідних центрів у галузі тваринництва набуває Київська зональна молочно-

м’ясна дослідна станція. Її створили на базі зоотехнічного відділу Київської 

крайової дослідної станції, очоленого одним із фундаторів вітчизняної 

зоотехнічної науки, професором В.П. Устьянцевим. Учений провів перші 

досліди із силосування соковитих кормів, обґрунтував доцільність такого 

способу заготівлі в умовах дрібних селянських господарств [97]. 

З ініціативи першого директора дослідної станції, професора 

А.П. Редькіна вдається зібрати незначне поголів’я племінних свиней, які 

залишилися в Україні після громадянської війни. Учений удосконалює 

систему раціонального використання кращих тварин, організовує 

цілеспрямоване вирощування молодняка, пропонує заходи з поліпшення 

галузі загалом. Дослідник також обґрунтовує ефективність промислового 

схрещування свиней із метою підвищення скоростиглості і забійних якостей 

тварин на відгодівлі [104]. 

Сектором селекції на чолі з О.А. Соловйовим проводиться робота з 

покращення продуктивних та племінних якостей найпоширеніших у зоні 

діяльності симентальської й білоголової української порід ВРХ. У 

дослідному господарстві «Терезине» створили племінний завод 

симентальської породи, який набув слави одного з найкращих у країні. 

Ученими дослідної станції зроблено значний внесок у становлення зоогігієни 

сільськогосподарських тварин. Для чого за ініціативою відомого вченого-

новатора (точніше, фундатора цієї галузі знань) професора А.К. Скороходька 

відкривається перша в країні лабораторія зоогігієни. Перші досліди з 

привчання підсвинків до мінусових температур учений проводить у 

господарстві «Терезине» ще в 1929 р. [105]. У кінці 20-х років зоотехнічні 

дослідні станції відкриваються майже в усіх обласних центрах республіки. 

Водночас організовують галузеві дослідні станції, зокрема бджільництва 

(Мерефа), вівчарства (Чаплі), кролівництва (Маріуполь), конярства 

(Чертково), шовківництва (Умань).  
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Слід зазначити, що кінець 20-х років XX ст. відзначився організацією 

перших спеціалізованих науково-дослідних інститутів у галузі тваринництва. 

Досліджуваний період пов’язаний із початком академізації 

сільськогосподарської науки. У 1929 р. в Москві заснований вищий науковий 

заклад у галузях сільського, водного та лісового господарства – Всесоюзна 

академія сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна. Безсумнівно, організація 

академії як координаційного і науково-методичного центру розвитку 

сільського господарства в країні загалом позитивно вплинула на зростання 

культури ведення тваринництва. У жовтні 1929 р. на базі зоотехнічного 

відділу Харківської крайової сільськогосподарської дослідної станції 

створено Південний науково-дослідний інститут молочного господарства 

[92]. Зауважимо, що заснований цього ж року на базі зоотехнічного відділу 

Харківської крайової сільськогосподарської дослідної станції та 

Катеринославської дослідної станції Науково-дослідний інститут 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР став одним із найавторитетніших 

вітчизняних галузевих науково-дослідних закладів. Наступного року активну 

діяльність розгорнули: Всесоюзний науково-дослідний інститут свинарства 

(1930) та Всеукраїнський науково-дослідний інститут птахівництва (1930). У 

1931 р. розпочав свою діяльність Український НДІ шовківництва, 1932 р. – 

Всесоюзний НДІ гібридизації й акліматизації тварин. У 1929 р. також були 

відкриті зональні зоотехнічні дослідні станції на Київщині, Одещині, 

Чернігівщині, Волині та Поліссі. 

Важливе значення для розвитку тваринництва, зокрема й племінного 

свинарства, має видана в 1928 р. в Україні Державна племінна книга свиней. 

Встановлено, що інтенсивний розвиток зоотехнічної науки в СРСР у 

20-30-х роках ХХ ст. зумовлений відкриттям низки спеціалізованих ВНЗ. На 

теренах УРСР, на базі сільськогосподарського факультету Київського 

політехнічного інституту, у 1922 р. створилися Київський 

сільськогосподарський інститут (1922) та Київський ветеринарно-

зоотехнічний інститут (КВЗІ) (1921 р.). У їх становлення значний внесок 
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зробили професори І.І. Клодницький – основи генетики і варіаційної 

статистики у скотарстві УРСР; П.Т. Лавренюк – молокознавство; 

П.І. Сперанський, Ф.О. Юрков – екстер’єр сільськогосподарських тварин; 

В.Ю. Чаговець – фізіологія сільськогосподарських тварин [106, с. 39]. Після 

створення КВЗІ деканом зоотехнічного факультету стає професор 

В.П. Устьянцев. 

У розвитку вітчизняної зоотехнічної науки важливе місце належить 

дослідженням першого декана сільськогосподарського відділення Київського 

політехнічного інституту та завідувача кафедри зоотехнії Миколи Петровича 

Чирвінського (1848-1920). Учений дослідив вплив годівлі на продуктивність 

тварин. Захоплення М.П. Чирвінського фізіологією зумовило розроблення 

ним наукових основ годівлі, що ґрунтуються на фізіолого-біохімічних 

закономірностях травлення. 

Безперечно, М.П. Чирвінський справедливо вважається 

основоположником зоотехнічної науки в Росії й Україні. Професор 

підготував декілька поколінь зоотехніків-агрономів, зробив значний внесок у 

теорію і практику тваринництва. Учений написав кілька підручників для 

сільськогосподарських факультетів. Його праці багато разів перевидавалися 

різними мовами. Професор є автором підручника «Загальне тваринництво». 

Незважаючи на те, що окремі праці М.П. Чирвінського дещо застаріли, вони 

залишаються цікавими для сучасних учених і практиків. Його дослідження з 

проблем жироутворення у тваринному організмі, росту та розвитку тварин 

під впливом умов годівлі здобули визнання світової науки 107.  

Розв’язання проблеми розвитку тваринництва зумовлювало 

необхідність вирішення кадрового питання. З доповіді одного з учасників ІІ 

Всеукраїнської конференції сільськогосподарської освіти (1927 р.) 

«Перспективи розвитку скотарства на Україні й завдання зоотехнічних 

навчальних закладів у зв’язку з потребами їх районів» дізнаємося, що 

кількість зоотехніків з відповідною підготовкою на кінець 20-х років 
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становила близько 150 осіб, коли держава лише для здійснення керівництва 

тваринницькою галуззю потребувала до 1000 осіб, не кажучи вже про 

необхідність здійснення широкомасштабної роботи з піднесення рівня знань 

населення, яке працювало у 2-3 млн господарств країни. Зоотехнічним 

інститутам, які навчали керівників безпосередньо для роботи у тваринництві, 

належало підготувати їх у кількості, що забезпечила б потреби 

Правобережжя, Лівобережжя та Степу. Курс навчання в зоотехнічних 

інститутах чи факультетах повинен становити чотири роки, а після його 

завершення студент має обов’язково відпрацювати один рік. Заклади вищої 

освіти покликані готувати «вузьких» фахівців [108, с. 75-77]. 

У виступі Лавренюка «Зоотехнічна освіта в УРСР» на цій же 

конференції повідомлялося, що для розвитку всіх галузей тваринництва 

необхідно: відокремити зоотехнічну освіту в самостійну систему, надавши їй 

монолітного вигляду і закінчених форм; забезпечити потреби в зоотехніках 

вищої кваліфікації як організаторах певного зоотехнічного напряму й 

оволодіння ними універсальними зоотехнічними диференційованими 

знаннями. Такі вимоги могла задовольнити лише вища зоотехнічна освіта. 

Зоотехнічні заклади мали розташовуватися та мати спеціалізацію відповідно 

до районів виробництва продуктів скотарства [108, с. 75-77]. 

У зв’язку з цим уже в січні 1932 р. в доповідній записці 

Дніпропетровського обкому партії йшлося про необхідність державного 

вирішення проблеми забезпечення кадрів для сільського господарства 

Дніпропетровщини. У ній зазначалося, що район північно-східного степу (на 

нього припадає 27% посівної площі) має лише три сільгосптехнікуми, які 

обслуговують 17% господарств України, тому Дніпропетровську необхідний 

заклад вищої освіти, який готував би фахівців із сільського господарства. На 

цей же період припадає і прийняття Центральним Виконавчим Комітетом 

СРСР постанови від 19 вересня 1932 р. «Про навчальні програми і режим у 

вищій школі  та технікумах», яка докорінно змінила систему освіти. Уже 18 

березня 1934 р. республіканська преса публікує рішення про ліквідацію 
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низки ВНЗ Києва і переведення деяких в інші міста. Наркомат землеробства 

УРСР 23 травня 1934 р. ухвалив рішення про переведення Київського 

зоотехнічного інституту до Дніпропетровська. Згідно з постановою 

Раднаркому України від 19 квітня 1934 р. Київський зоотехнічний інститут 

разом із групою досвідчених викладачів, бібліотечним фондом, обладнанням 

переводився до Дніпропетровська. У жовтні 1934 р. його було 

перейменовано на Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 

директором якого тимчасово стає М.О. Селех. 

Вагомий внесок у розвиток спочатку зоотехнічної, а потім і 

зооінженерної науки зробили знані вчені, досвідчені педагоги, як-от: 

М.О. Селех, В.П. Устьянцев, І.І. Клодницький, С.П. Ксьонзенко, 

М.І. Кравченко, І.Г. Батуревич, Ф.О. Юрків, С.Й. Ерлер, К.І. Павловський, 

Г.Б. Мельников, В.М. Архангельський, П.А. Плюйко, В.В. Букраба, 

І.Н. Фаліїв, В.А. Нестеводський, М.К. Вовк, К.Б. Свєчин, О.М. Чашкін, 

А.І. Свєженцов, І.М. Панасюк, В.Т. Шуваєв, В.І. Сокрут, М.П. Високос, 

В.С. Козир [109, с. 18-19, 113-114]. 

Заступник Наркома освіти Я.П. Ряппо зауважує, що формування 

мережі сільськогосподарських закладів вищої освіти майже закінчено, вона 

складається із 7 інститутів та 22 технікумів. На його переконання, для 

завершення формування вищої сільськогосподарської освіти й науково-

дослідної роботи необхідно було створити Українську сільськогосподарську 

академію. У резолюції на це повідомлення знаходимо слова підтримки. У ній 

зазначається, що створення такої установи в м. Києві, де наявні сприятливі 

умови для розгортання її будівництва, є цілком доцільним і своєчасним 

рішенням. Крім того, повідомляється про необхідність порушення 

клопотання про передавання закладу всієї Голосіївської території, де мало 

розпочатися будівництво сільськогосподарської академії, та оголошення цієї 

території заповідною, а також висувається вимога негайно розпочати 

розробку положення про установу й затвердити його в законодавчому 

порядку [108, с. 45-46]. 
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Після цього розпочали забудову Голосієва навчальними корпусами. У 

роки Великої Вітчизняної війни Київський сільськогосподарський інститут 

евакуювали до м. Алма-Ати, де він працював у складі Казахського 

сільськогосподарського закладу вищої освіти. І лише 1954 року шляхом 

об’єднання двох установ  Київського сільськогосподарського та Київського 

лісогосподарського інститутів  створилася Українська сільськогосподарська 

академія, яка стала одним з головних центрів підготовки кадрів для 

сільського господарства України і центром його наукового забезпечення. 

Перший її ректор  це  професор П.Д. Пшеничний. 

Ще один осередок становлення наукових основ тваринництва 

відкрився в 1930 році, ним став Білоцерківський зоотехнічний технікум, який 

у 1931 р. перетворено на зооветеринарний інститут. Його директором 

призначили М.С. Паламаря. До Білої Церкви перевели Київський 

агроінженерний інститут цукрової промисловості. За рішенням Ради 

Народних Комісарів СРСР вищі навчальні заклади об’єднали, так виник 

новий заклад вищої осіти – Білоцерківський сільськогосподарський інститут 

із п’ятьма факультетами: агрономічним, ветеринарним, зоотехнічним, 

планово-економічним та механізації сільського господарства 110, с. 3-10. 

Уже в 1933-1934 рр. у структурі зоотехнічного факультету сформувалися 

кафедри спеціальної і загальної зоотехнії, розведення, годівлі 

сільськогосподарських тварин тощо. Організатором та першим деканом 

зоотехнічного факультету протягом 1932-1938 рр. був доцент 

Й.І. Хоцянівський – висококваліфікований фахівець, справжній знавець своєї 

справи, який за короткий час зумів укомплектувати провідні кафедри 

факультету професійними кадрами. Так, на кафедру розведення 

сільськогосподарських тварин запросили професора І.І. Клодницького, що 

здобув блискучу спеціальну освіту в Німеччині (Фрейбурзький університет). 

Кафедру спеціальної зоотехнії з 1935 по 1937 р. очолює вже відомий на той 

час учений, майбутній академік ВАСГНІЛ М.Д. Потьомкін, якого після 
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закінчення Московського сільськогосподарського інституту в 1910 р. 

відрядили до Швейцарії для вдосконалення знань із зоотехнії, навчання у 

відомого в Європі заводчика симентальської породи ВРХ І. Кеппелі. У 

довоєнний період кафедрою зоогігієни в різні роки завідували професори 

М.Г. Поширов і В.І. Упоров. Відомий фахівець у галузі зоогігієни, автор 

фундаментального підручника з цієї дисципліни професор А.К. Скороходько 

очолює цю кафедру після війни (1946-1948 рр.). Першим завідувачем 

кафедри годівлі сільськогосподарських тварин у 1934-1941 рр. став доцент 

С.Й. Ерлер [110, с. 16-19, 162-163]. 

Відкриття зоотехнічного факультету на західній Україні диктували 

вимоги життя – зростання в західних областях значення тваринництва як 

основної галузі сільськогосподарського виробництва, майже повна 

відсутність у цьому регіоні зоотехніків вищої кваліфікації. Тому в 1949 р. при 

ветеринарному інституті було створено зоотехнічний факультет, пізніше 

його перейменували на зооветеринарний інститут [111, с. 3-4]. 

Важливим етапом у розвитку зооінженерної науки та освіти стало 

заснування в 1929 році на базі зоотехнічного технікуму Харківського 

зоотехнічного інституту, який свого часу виявився єдиним вищим 

навчальним закладом вузької спеціальності, що обслуговував чи не всю 

Україну [112, с. 55-56]. 

Зазначимо, що проблеми зоотехнії набули розвитку у працях 

вітчизняних учених: М.Г. Ліванова (1751-1800) – племінна робота з худобою, 

А.П. Редькіна (1875-1966) – питання свинарства; М.І. Дьякова (1878-1952) – 

годівля сільськогосподарських тварин (мінеральне живлення, рецепти 

комбікормів, годівля різних видів тварин); П.М. Кулешова (1854-1936) – 

розведення і селекція сільськогосподарських тварин, формулювання 

сучасних понять та визначень у зоотехнії; О.О. Браунера (1857-1941) – 

походження й еволюція порід; І.В. Бельговського (1870-1968) – вчення про 

комбікорми, сичужне травлення в жуйних; М.Ф. Іванова (1871-1935) – 

наукова методика виведення нових порід овець і свиней, селекція; 
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Е.А. Богданова (1872-1931) – норми годівлі, методи оцінювання поживності 

кормів за продуктивною дією, класифікація типів конституції; Є.Ф. Ліскуна 

(1873-1958) – краніологічне вчення та походження порід худоби, породне 

районування ВРХ; М.Д. Потьомкіна (1885-1965) – конституція й екстер’єр 

сільськогосподарських тварин, удосконалення симентальської та інших порід 

худоби, породне районування, використання ефективних методів відбору і 

підбору для створення високопродуктивних симентальських порід худоби, 

широке використання експедиційних обстежень симентальської худоби; 

П.Д. Пшеничного (1903-1985) – вирощування молодняка ВРХ, учення про 

періоди, годівля тварин та технологія кормів; М.А. Кравченка (1909-1986) – 

племінна робота (виведення придніпровського і чернігівського м’ясних типів 

ВРХ) та ін. [113, с. 5-72]. 

Розглядаючи стан тваринництва наприкінці 30-х років, Й.В. Сталін 

виступає на ХVII з’їзді партії і відзначає помітні зрушення в цій галузі. Так, 

порівнявши поголів’я ВРХ у 1938 р. та 1933 р., встановили, що до кожної 

сотні голів худоби додалося ще шістдесят п’ять. Зокрема, у 1933 р. в 

колишньому Радянському Союзі налічувалося 38 млн 400 тис. голів ВРХ, а в 

1938 р.  поголів’я сягнуло вже 63 млн 200 тис. Поголів’я свиней зросло ще 

більше. До кожної сотні свиней додалося понад сорок шість голів (порівняно 

з 1916 р.). У 1933 році налічувалося 12 млн 100 тис. свиней, а в 1938 р. – 

30 млн 600 тис. [114, с. 13-14]. 

Відомо, що тяжких збитків розвитку тваринництва й освітньому 

процесу завдала Друга світова війна. Більшу частину поголів’я худоби 

втратили під час евакуації на схід країни і реевакуації, приміщення НДІ та 

ВНЗ були напівзруйнованими, обладнання лабораторій і книжкові фонди 

бібліотек знищені, зникли записи обліку продуктивності тварин та ДПК. За 

період окупації з УРСР вивезено 7,6 млн ВРХ, 9,3 млн свиней, 3,3 млн овець і 

кіз. Згідно з урядовими розпорядженнями НДІ та ВНЗ евакуювали вглиб 

країни [115, с. 53].  
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Новий етап в історії існування аграрної науки розпочинається після 

закінчення Другої світової війни.  

Законом про п’ятирічний план відбудови і розвитку народного 

господарства СРСР на 1946-1950 рр. поставлено завдання значно поліпшити 

породність худоби й забезпечити подальше вдосконалення порід. Виконання 

цього завдання стало можливим завдяки відновленню мережі племінних 

радгоспів, ферм колгоспів та державних племінних розплідників.  

Відповідно до Постанови РНК УРСР і ЦК КП (б)У від 20 жовтня 

1945 р. вітчизняну сільськогосподарську дослідну справу в системі Академії 

наук УРСР представляє створений Відділ сільськогосподарських наук на чолі 

з академіком М.М. Гришком [116, с. 29]. 

На початок 1958 р. в Україні працювали вісім ДПР, що обслуговували 

116 племінних ферм та 619 племінних колгоспних ферм, які не входили в 

зону діяльності ДПР, а також 23 племінні свинарські радгоспи і 31 племінна 

радгоспна ферма. Крім зазначених господарств, цінне поголів’я мали 

дослідні господарства НДУ та навчальних закладів. У 1958 р. відбулася 

реорганізація системи племінних господарств. Найкращі з них 

реорганізували в державні племінні заводи, що мали виконувати складніші 

завдання з удосконалення порід. У роботі з поліпшення ВРХ в Україні 

важливу роль відіграли такі племзаводи, як: «Терезино» Київська дослідна 

станція тваринництва, «Тростянець» (Чернігівська обл.), «Шамраївський» 

(Київська обл.), «Червоний велетень» (Харківська обл.), «Матусівський» 

(Черкаська обл.) тощо. 

У 60-х роках ХХ ст. в Українській РСР передбачалося додатково 

організувати низку племінних господарств, побудувати контрольно-племінні 

станції, значно піднести рівень селекційно-племінної роботи в наявних 

племінних господарствах і поліпшити роботу станцій зі штучного осіменіння. 

Раціонально використати ці резерви можна було лише за єдиного 

керівництва племінною справою. У зв’язку з цим Міністерство сільського 

господарства УРСР покликане здійснювати методичне керівництво й 
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контроль за станом племінної справи та штучного осіменіння в 

господарствах, незалежно від їх підпорядкування [117, с. 8-14; 118, с. 21, 42, 

54, 56, 60, 65]. 

У другій половині ХХ ст. особливе значення приділялося 

розробленню проблем амінокислотного живлення, протеїнової годівлі 

тварин, можливості використання небілкового азоту корму. Цінні розробки в 

цьому напрямі запропонували Г.О. Богданов, М.Ф. Гулий, 

О.П. Дмитроченко, М.І. Дьяков, І.С. Попов, П.Д. Пшеничний, М.Ф. Томме і 

т.д. Зокрема, в УРСР досліджено ефективність споживання жуйними 

мінеральних та органічних солей амонію (сульфату, бікарбонату, ацетату, 

лактату), сечовини, біурета тощо. Досліди зі згодовування бікарбонату 

натрію (з додаванням мікроелементів) як багатого джерела СО2, що 

використовується для органічного синтезу в тілі тварин, проведені під 

керівництвом М.Ф. Гулого. У цей період проводиться пошук нових методів 

оцінювання загальної поживності корму. Після критики буржуазної 

біологічної науки на 35 пленумі секції тваринництва ВАСГНІЛ у 1951 р., яка 

була своєрідним продовженням липневої сесії (1948 р.), відмовилися від 

факторіальних і переходили до єдиних норм. Принагідно відмітимо, що в 

довоєнний період потребу в кормах для тварин розраховували за 

факторіальним принципом, розробленим на основі класичних досліджень 

зарубіжних та вітчизняних учених Г. Армсбі, Є.А. Богданова, М.І. Дьякова, 

О. Кельнера, К. Нерінга, М. Рубнера і т.д. У 1959 р. вийшов довідник 

«Кормовые нормы и таблицы» за редакцією М.Ф. Томме, у якому добову 

норму в кормових одиницях, перетравному протеїні виражали сумарно, без 

розподілу на підтримання життєдіяльності тварин, виробництво продукції та 

репродукцію [119, с. 72-76]. За рішенням березневого пленуму секції 

тваринництва ВАСГНІЛ (1963 р.) визнано доцільним загальну поживність 

корму оцінювати за обмінною енергією. У 1983 році нові норми розробила і 

схвалила Президія ВАСГНІЛ, а в 1985 р. вони опубліковані в довіднику 

«Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных». З цього 



61 
 

 
 

часу як основний показник енергетичної поживності кормів та раціонів 

використовується вміст обмінної енергії, вираженої в мегаджоулях, в одиниці 

натурального корму і сухої речовини корму або раціону [120, с. 161-164]. 

Важливою подією для розвитку сільського господарства стало 

відновлення діяльності УАСГН на чолі з академіком АН УРСР 

П.А. Власюком (відповідно до Постанови Ради Міністрів України №1556 від 

30 грудня 1956 р.). Сталося це завдяки самовідданій праці членів Відділення 

сільськогосподарських наук АН УРСР, а саме: академіків П.А. Власюка, 

Л.К. Гребеня, М.М. Гришка, О.І. Душечкіна, Б.Л. Ісаченка, М.М. Кулєшова, 

Т.Д. Лисенка, П.С. Погребняка, І.М. Полякова, В.П. Поспєлова, 

А.О. Сапєгіна, П.О. Свириденка, О.Н. Соколовського, В.Я. Юр’єва, та членів-

кореспондентів: М.О. Тюлєнева, В.Ф. Старченка, П.О. Свириденка, 

Л.Й. Рубенчика, А.В. Ролла, М.Г. Попова, А.С. Модилевського, 

Ф.Т. Мацкова, Є.М. Звєрезомб-Зубовського, П.М. Василенка, а також 

Т.Т. Демиденка, А.І. Задонцева. Г.С. Кияка, В.П. Муравйова, Т.Д. Страхова, 

О.М. Фаворова, Л.П. Крамаренка. 

Чергові організаційні зміни у веденні галузевого дослідництва в УРСР 

відбулися в 1970 році. Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР №1 від 

5 січня 1970 р., на виконання Постанови Ради Міністрів СРСР №943 від 12 

грудня 1969 р. створено Південне відділення Всесоюзної академії 

сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна (ПВ ВАСГНІЛ). На початку її 

діяльності функціонувало п’ять секцій: агрономії, лісівництва, тваринництва 

і ветеринарії, механізації та електрифікації, економіки й організації 

сільського господарства. До секції тваринництва і ветеринарії запросили 

провідних учених у цій галузі, а саме: Й.А. Даниленка (голова), 

Ф.Ф. Ейснера, Г.О. Богданова, Л.К. Гребеня, А.Л. Бабака, В.К. Гавриша, 

І.М. Гладенка, М.Ф. Гулого, Г.В. Звєрєву, О.В. Квасницького, М.І. Книгу та 

ін. Ця секція поєднала в собі підсекції з розведення сільськогосподарських 

тварин і птиці; фізіології, біохімії та годівлі; ставкового рибництва. До 

складу першої ввійшли Ф.Ф Ейснер (голова), М.М. Колесник, Л.К. Гребінь, 
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В.Д. Лук’янова, Ф.К. Почерняєв, Ф.П. Ворон, Н.В. Кононенко і т.д. Головою 

підсекції фізіології, біохімії та годівлі сільськогосподарських тварин 

призначено Ф.Ю. Палфія. Її представляли З.П. Скородинський, П.Я. Аранді, 

Г.О. Богданов, С.З. Гжицький і т.д. У підсекцію ставкового рибництва 

ввійшли І.Г. Зорін, В.К. Гавриш, В.Ф. Товстик та ін. Очолив її П.Г. Галасун. 

У структурі ПВ ВАСГНІЛ діяло 39 проблемних комісій, із 6  

тваринництва і ветеринарії. До складу координаційно-методичних комісій 

входили провідні вчені, а також фахівці сільськогосподарських органів. 

Наприклад, комісію з проблем «Збільшення виробництва, поліпшення якості 

молока та м’яса яловичини» очолював член-кореспондент ВАСГНІЛ 

Ф.Ф. Ейснер, «Збільшення виробництва вовни й баранини і поліпшення 

їхньої якості» – академік Л.К. Гребінь. Головами Президії ПВ ВАСГНІЛ у 

різний час були: В.Ф. Пересипкін (1969-1972), М.В. Кузьменко (1972-1979), 

Г.О. Богданов (1979-1987) та О.О. Созінов (1987-1990) [115, с. 57; 121, с. 29, 

31, 35-36]. 

Збагаченню зоотехнічної науки сприяло створення нових НДУ, 

наприклад, Українського НДІ розведення і штучного осіменіння ВРХ 

(1975 р.). 

Кардинальні зміни в науковій роботі, посилення розвитку 

фундаментальних досліджень стали можливими завдяки заснуванню УААН 

як головного науково-методичного та координаційного центру України 

(Постанова Ради Міністрів УРСР № 279 від 22 вересня 1990 р.). 

Отже, становлення й розвиток зоотехнічної науки відбувалися 

поетапно. Формування зоотехнії як науки стало можливим лише у другій 

половині ХІХ ст., що зумовлено комплексом соціально-економічних, 

науково-організаційних і теоретико-методологічних факторів. Проведений 

аналіз розвитку зоотехнічної науки впродовж ХХ ст. засвідчив високий 

творчий потенціал вітчизняних учених, потужний внесок у створення 

основних напрямів, учень та теорій. 
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2.2. Становлення Г.О. Богданова як ученого: вузлові точки 

особистої, наукової та професійної біографії 

 

Для здійснення цілісного науково-історичного аналізу життєвого і 

творчого шляху академіка УААН Г.О. Богданова, з’ясування передумов 

становлення пріоритетних напрямів його наукової діяльності важливе 

значення має детальне вивчення періоду вироблення наукового світогляду 

вченого, визначення чинників, які на цьому шляху виявилися вирішальними. 

Як показали результати дослідження, на формування життєвих 

позицій Григорія Олександровича помітний вплив мала історична епоха. 

Його дитинство та юність проходили в середині минулого століття. Цей 

нетривалий період поєднав у собі низку трагічних подій. Лихоліття Великої 

Вітчизняної війни і голодомор залишили глибокий відбиток на долях 

мільйонів співвітчизників. Напруженою була й політична кон’юнктура в 

країні, тяжкі роки сталінщини, що перепустила через свої жорна значну 

частину української нації. Не менш складним став і наступний період, 

пов’язаний з відбудовою народного господарства України. 

Народився вчений 6 березня 1930 р. в с. Свистунівка Сватівського 

району Ворошиловградської (нині – Луганська) області в селянській родині. 

Батьки до та після Великої жовтневої революції займалися сільським 

господарством. У 1930 р. вони вступили до колгоспу за місцем проживання і 

працювали там до 1968 р. Батьки понад усе шанували такі поняття, як честь, 

совість та любов до України, доклали максимум зусиль, щоб прищепити їх 

своєму синові.  

Дитинства Г.О. Богданов, як і переважна більшість його ровесників, 

не знав: страхіття війни, голодомор 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр., дуже 

раннє залучення до нелегкої фізичної праці. 

З 1937 до 1944 року Григорій Олександрович навчався у 

Свистунівський середній школі, після її закінчення в 1944 р. подав 
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документи до Куп’янської фельдшерсько-акушерської школи (Харківська 

обл.), яку він закінчив 1947 р. З жовтня 1947 р. до серпня 1948 р. 

Г.О. Богданов працював на посаді завідуючого пунктом санітарної просвіти 

при Сватівському райздраввідділі Луганської області. 

Варто відмітити, що після Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) у 

колишньому Радянському Союзі гостро відчувалася необхідність у 

сільськогосподарських знаннях, зокрема з тваринництва. Керівництво країни 

переймалося наявністю сільськогосподарських кадрів, турбувалося про 

створення нових закладів вищої освіти, технікумів, шкіл, які мали готувати 

агрономів, зоотехніків, ветлікарів тощо [122, с. 50]. Це можна прослідкувати 

у процесі аналізу кореспонденції того часу. Так, у своєму листі начальник 

управління у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР С. М. Бухало 

писав до Заступника Голови Ради Міністрів Української СРСР Н.П. Бажана 

про те, що сільське господарство відчуває гостру потребу в зоотехніках 

вищої кваліфікації; у 1947 р. в УРСР нестача зоотехніків становила 120 осіб, 

або 50% від усієї потреби. Підготовка таких фахівців здійснювалася в УРСР 

при Харківському зоотехнічному інституті і на зоотехнічних факультетах 

Полтавського, Дніпропетровського, Херсонського й Одеського 

сільськогосподарських інститутів [46, арк. 39-40]. 

У родині Богданових доклали чимало зусиль, щоб дати сину вищу 

освіту згідно з його уподобаннями та здібностями. У 1948 році Григорій 

Олександрович подає документи до Харківського зоотехнічного інституту, 

який закінчує в березні 1952 р. Роки навчання Григорія Олександровича в 

цьому закладі припали на часи докорінних змін і відродження освіти та науки 

після п’ятирічного занепаду під час Великої Вітчизняної війни. Згодом його 

ім’я назавжди закарбується на сторінках історії цього Інституту. 

Для формування уявлення про початковий етап становлення та 

входження Г.О. Богданова в науку вважаємо за доцільне коротко 

схарактеризувати професорсько-викладацький склад Харківського 

зоотехнічного інституту. Саме ці постаті значною мірою вплинули на 
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зміцнення світогляду молодого вченого, адже саме в навчальному закладі 

виявилися його наукові інтереси, які він розвивав упродовж усього свого 

життя. 

У 1943 р. після звільнення Харкова від німецької окупації та 

відновлення діяльності освітніх установ до викладання запрошують 

П.Д. Пшеничного. На початку своєї діяльності вчений працював доцентом (із 

7 листопада до 17 червня 1943 р.), потім професором (до 26 січня 1950 р.) і 

нарешті завідувачем кафедри годівлі сільськогосподарських тварин (до 

23 жовтня 1953 р.) Харківського зоотехнічного інституту. Заслугою науковця 

вважається дослідження питань живлення та обміну речовин молодняка 

сільськогосподарських тварин, способів підвищення коефіцієнта корисної дії 

корму, питання вікової мінливості видових і господарсько корисних ознак у 

тварин під впливом різного рівня годівлі й формування продуктивності 

сільськогосподарських тварин в онтогенезі. Не менш значущими були його 

напрацювання у вивченні особливостей індивідуального розвитку 

сільськогосподарських тварин, зокрема закономірностей росту осьового та 

периферичного скелета. Учений довів, що в ембріональний період і в перші 

5-6 місяців після народження в тілі молодих тварин швидко підвищується 

вміст мінеральних речовин, а рівень води знижується. З 3-6-місячного віку 

їхня частка залишається майже незмінною. Результати проведених 

науковцем досліджень показали велике значення типів конституції тварин 

для перетравності й використання корму, оскільки з підвищенням 

широкотілості збільшується рівень перетравності та використання поживних 

речовин корму. Цілу плеяду талановитих учених підготували в науковій 

школі, заснованій Павлом Дмитровичем, серед яких: Г.О. Богданов, 

А.М. Жадан, Г.Т. Кліценко, І.І. Ібатуллін і т.д. 

Неабиякий вплив на наукову діяльність Григорія Олександровича 

справив академік ВАСГНІЛ Микола Дмитрович Потьомкін, що впродовж 

1943-1965 років очолював кафедру скотарства. Усе своє життя вчений 

інтенсивно проводив дослідження з актуальних проблем племінної справи в 
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нашій країні, на високому науково-методичному рівні організовував 

навчальний процес. Багато зусиль М.Д. Потьомкін доклав до підготовки 

фахівців-зоотехніків вищої кваліфікації, особливо з племінної справи. Як 

свідчать сучасники, Микола Дмитрович був досвідченим 

висококваліфікованим лектором-енциклопедистом, чиї лекції відрізнялися 

глибиною й цікавим змістом. Працюючи на кафедрі, учений намагався всю 

свою енергію, талант і знання віддати студентам, аспірантам, науковим 

співробітниками та виробничникам, прищеплював їм любов до своєї 

спеціальності, відчуття відповідальності за стан тваринництва. Характеризує 

академіка М.Д. Потьомкіна досконале знання тварини й неухильне прагнення 

навчити студентів любити і знати її. Характерною рисою Миколи 

Дмитровича як викладача була його вимогливість до студентів, але водночас 

і чуйне ставлення до них. Наукову діяльність учений тісно пов’язує з 

розробкою та впровадженням у виробництво перспективних планів 

племінної роботи, її організацією в низці господарств країни. Завдяки цьому 

у племінному господарстві «Первухінський» Богодухівського району 

Харківської області досягли рекордного у країні надою симентальської 

породи – 6603 кг молока на корову [123, с. 33-35]. Учений підготував книгу 

«Основы практики племенного разведения сельскохозяйственных животных» 

[124], яку високо оцінив Павло Миколайович Кулешов: «Книга проф. 

М.Д. Потьомкіна є надзвичайно цікавою, перш за все з огляду на завдання, 

яке поставив перед собою автор як назвою книги, так і передмовою. 

Детально теоретично й обґрунтовано практично частина книги з техніки 

розведення може слугувати посібником у практичній роботі. Усе викладене  

вище дає право рекомендувати книгу зоотехнікам-спеціалістам з племінної 

справи [125, с. 8-9]». На основі великого фактичного матеріалу, що 

стосується симентальської породи, М.Д. Потьомкін провів необхідну 

інвентаризацію ліній. Аналіз матеріалів щодо продуктивності корів, які 

походять від бугаїв різних ліній, дав Миколі Дмитровичу право зробити 

цікаве узагальнення, а саме: у нащадків кожного плідника спостерігається 
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велика різниця у продуктивності дочок – від 2000 до 6000-7000 кг молока. 

Тож Микола Дмитрович доходить висновку, що не можна оцінювати 

плідників без урахування рівня годівлі, умов утримання та аналізу підбору. 

Тобто необхідна оцінка плідників і маток до отримання від них нащадків.  

Слід відмітити вплив на формування наукового світогляду 

Г.О. Богданова талановитого вченого, доктора сільськогосподарських наук, 

професора, завідувача кафедри годівлі сільськогосподарських тварин 

Харківського зоотехнічного інституту Івана Васильовича Бельговського. 

Учений ретельно дослідив вплив складу корму на інтенсивність гниття 

білкових речовин у кишечнику, установив роль селезінки в засвоєнні азоту в 

організмі тварин, підшлункової залози  у процесах травлення та органічних 

кислот  у білковому травленні тощо. До того ж І.В. Бельговський розробив 

фундаментальне вчення про комбікорми. Головною ж залишається його 

робота з вивчення сичужного травлення в жуйних [123, с. 78-79]. 

На формуванні наукового світогляду Г.О. Богданова відчутно 

позначилася постать талановитого вченого, професора Мусія Івановича 

Книги, який у 1931 р. розпочав свою діяльність у Харківському 

зоотехнічному інституті на кафедрі біохімії і технології молока та молочних 

продуктів. За сумісництвом учений обіймав посаду декана зоотехнічного 

факультету, а впродовж 1946-1962 рр. – очолював заклад вищої освіти. 

Дослідження, виконані С.І. Книгою та його науковою школою, 

присвячувалися виявленню взаємозв’язку комплексу факторів у системі 

«ґрунт-рослина-корм-тварина-молоко і молочні продукти». Учений вивчав 

питання впливу добавок, які містять фосфор, на молочну продуктивність 

корів, склад та технологічні властивості молока. Дослідник також науково 

обґрунтовує й експериментально перевіряє на практиці ефективні структури 

силосно-коренеплідних і силосно-жомових раціонів у процесі годівлі корів 

для отримання молока високої якості. На основі експериментальних 

досліджень визначає біохімічну мінливість складу молока [123, с. 104-107]. 
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Варто звернути увагу на стан підготовки зоотехніків у Харківському 

зоотехнічному інституті, який закінчив Григорій Олександрович. 

Підкреслимо, що саме Харків у кінці 40-х років ХХ ст. став осередком із 

надання якісної професійної освіти, навчання майбутніх  зоотехніків, яких 

потребувала держава. На відміну від інших, Харківський зоотехнічний 

інститут забезпечував високу теоретичну й практичну підготовку фахівців 

вищої кваліфікації. Так, 23 квітня 1948 р. С.М. Бухало  керівник управління 

у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР,  виступаючи на засіданні, 

зазначив, що лише Харківський зоотехнічний інститут має необхідну 

кількість тварин для проходження студентами практики та оволодіння 

практичними навичками поводження з ними, годівлі, забезпечення умов 

утримання і т.д., в інших закладах їхня кількість є недостатньою – немає 

планових порід ВРХ, кролів, бджіл та птахів, а це, відповідно, негативно 

впливає на рівень знань, отриманих студентами [46, арк. 136]. 

Як свідчать архівні документи, підготовка фахівців зоотехнічного 

факультету Харківського зоотехнічного інституту здійснювалася згідно з 

навчальним планом № 11 сільського господарства для зоотехнічних 

факультетів, затвердженим Міністерством вищої освіти. Навчальний процес 

на всіх курсах відповідав затвердженим річним планам-графікам. Кожне 

заняття тривало дві або чотири години (залежно від розкладу). Навчальне 

навантаження на студента І, ІІ, частково ІІІ курсів становило 6-8 год на добу. 

Заняття з біологічних дисциплін проводилися відповідно до рішень серпневої 

сесії ВАСГНІЛ, сесії Академії Наук СРСР і Медичної академії, присвяченої 

павлівській фізіології. Велика увага приділялася лекційним заняттям, які 

займали важливе місце у формуванні знань майбутніх фахівців. На першому 

курсі студентам викладали такі дисципліни, як: основи марксизму-ленінізму, 

іноземна мова, фізика, неорганічна та органічна хімія, анатомія 

сільськогосподарських тварин, ботаніка, зоологія, фізична підготовка, історія 

зоотехнії; на другому – основи марксизму-ленінізму, іноземна мова, 
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метеорологія, біохімія, дарвінізм, мікробіологія, фізіологія 

сільськогосподарських тварин, механізація, рослинництво й основи 

землеробства, кормовиробництво, фізична підготовка, ставкове рибництво; 

на третьому – політекономія, механізація, кормовиробництво, розведення 

сільськогосподарських тварин, годівля і зооаналіз кормів, зоогігієна, 

вівчарство, свинарство; на четвертому – політекономія, основи ветеринарії, 

акушерство, конярство, скотарство, птахівництво, економіка, молочна 

справа, свинарство, статистика, дисципліна за спеціальністю, мулівництво; 

на п’ятому – основи ветеринарії, молочна справа, дисципліна за 

спеціальністю, бджільництво, сільськогосподарське будівництво, статистика 

[47, арк. 19-25]. 

Викладачі та співробітники Інституту постійно працювали над 

підвищенням якості лекційних, семінарських і лабораторно-практичних 

занять, прагнули до покращення матеріального забезпечення кафедр, 

кабінетів та лабораторій. Велика частина навчального часу відводилася на 

самостійне опрацювання студентами необхідного матеріалу, для цього в 

Інституті передбачено відповідні аудиторії, які працювали до 23-ї години. 

Перед екзаменами всі лабораторії і кабінети були відкриті до вказаного часу. 

Практика показала, що деякі кабінети й лабораторії завжди були заповнені, 

оскільки вивчення низки дисциплін потребувало безпосередньої роботи з 

препаратами, приладами та устаткуванням. До таких лабораторій слід 

віднести: анатомічний музей, музей зоології, лабораторію фізіології і біохімії, 

кабінет ботаніки тощо. Зауважимо, що в роки навчання Григорія 

Олександровича керівництво закладу важливого значення надавало не лише 

теоретичній підготовці студентів, але й набуттю ними практичних навичок, 

тобто покращенню їхньої фахової підготовки. За кафедрами закріплювалися 

тваринницькі ферми. Так, кафедра конярства отримала навчальні 

приміщення для занять у будівлі конюшні, побудованій 1951 року, кафедра 

молочної справи розміщувалася в приміщенні навчального молочного 

заводу, будівництво якого закінчилося в 1952 р. Заняття з конярства, 
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птахівництва, розведення сільськогосподарських тварин проводилися 

переважно на живих об’єктах відповідних ферм. Водночас Мусій Іванович 

Книга, ректор Інституту, особливе місце у професійній підготовці відводив 

навчально-виробничому процесу. Кількість годин для проведення занять на 

виробництві збільшувалася. Встановлено, що загальний час навчання у 

закладі тривав 4 р. 10 міс., з них: лекційні та лабораторно-практичні заняття 

охоплювали 131 тиждень (52,2%), іспити і держіспити – 33 (13,2%), 

навчальна практика в науково-дослідних господарствах – 37 (14,7%), 

виробнича практика – 24 (9,6%), канікули – 26 (10,3%). Отже, загалом 

теоретичне навчання, включаючи час на іспити, продовжувалося 164 тижні, а 

навчальна та виробнича практики тривали 61 тиждень (37%). Графік 

навчального плану передбачав безперервне використання робочих місць у 

навчальному господарстві для практичної підготовки студентів протягом 

календарного року. Час для навчальної практики згідно з графіком 

розподілявся таким чином, щоб студент долучався до роботи на виробництві 

протягом усіх сезонів, отримуючи можливість виконувати завдання з різних 

напрямів сільського господарства. Виробнича практика студентів проходила 

на території першого навчального господарства, земельна площа якого 

становила 750 га, зокрема 150 га лісу і парку. Слід відмітити, що заклад 

вищої освіти розташовувався безпосередньо на його площі. Друге 

господарство (прийняте інститутом у 1945 р.), з площею 750 га усіх угідь, 

знаходилося на відстані 25 км від Інституту. Навчальне господарство було 

комплексним сільськогосподарським підприємством, яке об’єднувало такі 

напрями, як рільництво й луківництво, утримувало поголів’я ВРХ (212 гол.), 

свиней (150 гол.), коней (112 гол.), овець (105 гол.), птиці (1800 гол.) та 

пасіку (100 бджолосімей). Крім того, керівництво навчального закладу 

направляло студентів до науково-дослідних інститутів з їхніми 

експериментальними господарствами, провідних племінних заводів і станцій, 

племінних та товарних господарств. Під час навчання велика увага 

приділялася й науково-дослідній роботі. Так, у 1952 р. співробітники 
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кафедри годівлі розробили нормовані раціони для різних статево-вікових 

груп тварин з метою підвищення продуктивності худоби; науковці кафедри 

молочної справи досліджували питання підвищення якості молока, 

враховуючи різний рівень годівлі та структуру кормових раціонів, а також 

умови утримання корів; кафедрою кормовиробництва досліджувалися 

питання підвищення врожайності кормових культур [47, арк. 16]. 

Така організація навчально-виробничого процесу за новим планом 

давала можливість відійти від споглядального засвоєння 

сільськогосподарського виробництва. Новий підхід забезпечував, зокрема й 

Григорію Олександровичу, практичне опанування виробничих процесів, 

набуття навичок високопродуктивної праці, застосування теоретичних знань 

на практиці, розвиток організаційних здібностей і вмінь працювати в 

колективі, що знадобилося йому в подальшій науково-дослідній, педагогічній 

та організаційній діяльності.  

Слід відмітити, що зростанню рівня фахової підготовки майбутнього 

вченого сприяла добре укомплектована бібліотека, яка за 

1951/1952 навчальний рік значно поповнилася літературою (табл. 1):  

Таблиця 1 

Комплектування фонду бібліотеки Харківського зоотехнічного 

інституту за 1951/1952 н.р. 

Період 
На 

суму 

Кількість 

примірників 

Література  

Із соціально-

політичних 

наук 

Навчальна Художня 

ІІІ квартал 

1951 р. 
14212 2037 325 1135 127 

IV квартал 

1951 р. 13390 1650 410 1060 180 

І квартал 

1952 р. 19279 1792 420 1151 221 

ІІ квартал 

1952 р. 13130 1490 270 896 324 
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Відомо, що 29 березня 1952 р. в Харківському зоотехнічному 

інституті відбувся 28 випуск зоотехніків. Державні екзамени тривали з 1 по 

28 березня 1952 р. До них було допущено 148 студентів 5-го курсу. Екзамени 

проводила комісія у складі: доктора сільськогосподарських наук, професора 

Т.В. Горба (голова) і членів комісії  директора Інституту М.І. Книги, 

доктора економічних наук, професора К.Т. Телешка, докторів 

сільськогосподарських наук, професора П.Д. Пшеничного, професора 

Н.Д. Потьомкіна, доктора біологічних наук В.Н. Нікітіна, доктора 

сільськогосподарських наук, професора І.В. Бельговського, доцентів 

М.П. Іванова, В.Н. Землянського й Ф.А. Смірнова. Крім того, 

екзаменаторами були: доценти В.Д. Ярошенко, В.К. Целютін, С.В. Серапін та 

старший викладач С.І. Лутай [47, арк. 41-47]. 

У своєму звіті голова Державної екзаменаційної комісії професор 

Т.В. Горб так схарактеризував результати іспитів: «Можна вважати, що 

середній бал 4,46, отриманий на Державних екзаменах у поточному році, є 

найвищим з усіх попередніх випусків Харківського зоотехнічного 

інституту». Учений додав: «Дипломні роботи являють собою важливу форму 

обліку знань і є кращою формою перевірки готовності спеціаліста до 

самостійної роботи… Усі дипломні роботи присвячені актуальним питанням, 

що стосуються різних видів сільськогосподарських тварин та економіки 

тваринництва». 

Крім того, Т.В. Горб зазначив, що матеріалом для дипломних робіт 

послужили самостійні дослідження студентів у колгоспах і радгоспах під час 

проходження виробничої практики. Студент Г.О. Богданов (факультет 

тваринництва) виконав та захистив дипломну роботу на тему: «Досвід 

складання плану селекційно-племінної роботи на конкретному матеріалі 

племінного господарства «Крива Руда». Самостійно складений студентом 

Г.О. Богдановим план племінної роботи був достатньо обґрунтованим у 
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зоотехнічному й економічному аспектах та прийнятий цим племінним 

господарством для практичної реалізації [47, арк. 41-47]. 

На основі літературного аналізу можна констатувати, що у Григорія 

Олександровича саме в Харківському зоотехнічному інституті розкрилися 

здібності до зоотехнії, сформувалася життєва позиція, ерудиція, вільна 

орієнтація в різних питаннях тваринництва, яку він демонстрував протягом 

усього життя. Серед особистісних характеристик ученого з’явилися якості, 

які надалі розвинулися ще більше: наполегливість у досягненні мети, 

постійне намагання самовдосконалюватися, що завжди підкріплювалися в 

нього готовністю й бажанням працювати стільки, скільки дозволяли сили. 

Своєрідність тематики досліджень і науково-методичних підходів, 

індивідуальність і оригінальність мислення, самостійність суджень у процесі 

вивчення проблем завжди відрізняли Г.О. Богданова. 

Після закінчення Інституту Григорія Олександровича направили до 

Валківського ДПР ВРХ симентальської породи Харківської області, де він 

працював старшим зоотехніком з квітня по червень 1952 року. Щоб 

зрозуміти масштаби роботи, до якої приступив молодий фахівець у ДПР, її 

важливість та відповідальність, вважаємо за необхідне навести деякі 

відомості про названий племрозплідник. На той час Валківський ДПР 

обслуговував Валківський адміністративний район Харківської області. 

Одним із головних завдань Валківського ДПР було вирощування цінних 

племінних тварин для районів, розташованих біля великого промислового 

центра Харкова. Загальна площа території району становила 82436 га. З них 

за колгоспами закріплювалося 73753 га, а саме: загальної земельної площі 

67362 га, ораної – 49859 га, луків – 1564,6 га, вигонів і пасовищ – 7219 га. 

Варто відмітити, що в 1952 р. в районі існувало 25 колгоспів, з-поміж них 14 

колгоспів з племфермами ВРХ, зокрема, племферма у колгоспі ім. Калініна 

створилася в цьому ж році. Колгоспи району мали ферми з усіма видами 

сільськогосподарських тварин. Аналіз архівних матеріалів показав, що на 

1 січня 1953 р. на племфермах Валківського ДПР всього ВРХ нараховувалося 
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7561 гол., з них – 2098 корів. Приріст поголів’я на племфермах протягом 

1952 р. становив загалом по поголів’ю 1,6%  та по коровах  18,3%. 

Працювало 25 пунктів штучного осіменіння ВРХ, тобто в кожному районі 

існував свій пункт. На них методом штучного осіменіння було запліднено 

6300 гол. корів і телиць. Середнє навантаження на 1 пункт становило 

280 гол., одним еякулятом запліднено 2,8 гол. Загальна кількість працівників 

Валківського ДПР у 1952 р. становила 10 осіб, очолював його Юхим 

Йосипович Сторижко [48, арк. 5-10; 49, арк. 12-26]. 

Період діяльності Г.О. Богданова, пов’язаний з Валківським ДПР, хоч 

і був незначним, але виявився надзвичайно корисним, оскільки для вченого 

відкрилася унікальна можливість вивчення специфіки ведення тваринництва, 

що значно розширило теоретичні та практичні знання, дало змогу у своїй 

подальшій науковій діяльності аналізувати й узагальнювати набутий досвід, 

застосовувати його в дослідженні питань годівлі і розведення 

сільськогосподарських тварин, сприяло підвищенню кваліфікації вченого, 

збагатило практичними навиками. У ці роки активно формується науковий 

світогляд дослідника, набуває характерної для нього багатоплановості, 

універсальності, комплексності та конструктивності. 

У червні 1952 року Григорія Олександровича призначають старшим 

зоотехніком районного відділу сільського господарства Луганської області, 

де він пропрацював до жовтня цього ж року.  

Інакше кажучи, ще до аспірантури в Г.О. Богданова сформувалася 

життєва позиція, ерудиція, вільна орієнтація в різних питаннях тваринництва, 

яку він демонстрував протягом усього життя. Більшою мірою виявлялися 

такі якості, як: наполегливість у досягненні мети, прагнення до 

самовдосконалення, готовність і бажання працювати. Надалі 

індивідуальність та оригінальність мислення, глибина суджень завжди 

виділяли вченого в науковому середовищі. 
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У 1953 р. Григорій Олександрович подає документи до аспірантури 

ВНДІ гібридизації та акліматизації тварин ім. М. Іванова «Асканія-Нова». 

Керівником його дисертації призначений відомий учений, кандидат 

сільськогосподарських наук О.Ю. Мокеєв, який істотно вплинув на 

формування наукових поглядів майбутнього вченого. Нагадаємо, що 

Олександр Юхимович Мокеєв розпочав свою наукову діяльність у цій 

установі навесні 1934 р. на посаді завідувача відділу скотарства. Учений 

досліджував закономірності спадковості якісних і кількісних ознак на основі 

дослідів з гібридизації тварин. Ще О.Ю. Мокеєв розробив методи 

покращення спадкових якостей червоної степової худоби на основі відбору, 

підбору та цілеспрямованого вирощування молодняка. Визначальне місце у 

своїй науковій діяльності учений відводив розробці методів підвищення 

продуктивності червоної степової худоби шляхом схрещування. До того ж 

Олександр Юхимович є ініціатором і автором робіт з виведення нового типу 

молочно-м’ясної худоби на основі схрещування корів червоної степової 

породи з молочними шортгорнами й селекцією зебувидної худоби, стійкої 

проти піроплазмозу. Учений доклав багато зусиль до широкого 

розповсюдження цих тварин на півдні України. У 1944 р. О.Ю. Мокеєву 

присуджують науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. 

Дослідник опублікував понад 80 наукових праць, які узагальнили результати 

проведених досліджень з питань гібридизації, міжпородного схрещування, 

якісного покращення червоної степової худоби і підвищення її молочної та 

м’ясної продуктивності. Додамо, що Олександр Юхимович був головою Ради 

з племінної роботи з породою червоної степової худоби у СРСР. Науково-

дослідну роботу вчений поєднує з викладацькою діяльністю. Протягом 25 

років читає лекції з генетики сільськогосподарських тварин на вищих 

бонітерських курсах в «Асканії-Нова». Під його керівництвом 11 учених-

зоотехніків захистили кандидатські дисертації, серед них  і майбутній 

академік УААН Григорій Олександрович Богданов [126, с. 93], який під час 
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навчання в аспірантурі пізнавав тонкощі теорії та практики годівлі 

сільськогосподарських тварин, закладав міцні підвалини для свого творчого 

злету.  

Отже, упродовж 1953–1956 рр. Григорій Олександрович активно 

працював у ВНДІ гібридизації та акліматизації тварин ім. М. Іванова 

«Асканія-Нова» над кандидатською дисертацією на тему: «Влияние 

микроэлементов (кобальта, меди и марганца) на рост, развитие и обмен 

веществ у телят красной степной породы».  

Вибір об’єкта дослідження – червона степова порода  був не 

випадковим, оскільки її батьківщиною є саме південні райони України, де 

Григорій Олександрович проводив дослідження. Початок створення породи 

пов’язують із заселенням південних степів, коли на територію сучасної 

Запорізької області з 1789 р. по 1833 р. масово переселялися росіяни, 

українці та німці-колоністи. При цьому люди завозили й схрещували худобу 

різних порід: сіру українську, великоруську, червону остфрисландську тощо. 

Пізніше почався відбір худоби червоної масті, добре пристосованої до 

місцевих умов. У кінці ХІХ  початку ХХ ст. відбулося повторне 

схрещування червоної остфрисландської породи з англерською, 

вільстермаршською, симентальською та іншими породами для селекції 

тварин за молочністю. Назву «червона степова» вона отримала в 1939 р. У 

період з 1937 по 1941 рр. уже чітко викристалізувався головний напрям 

дослідної і племінної роботи з червоною степовою породою у ВНДІ 

гібридизації та акліматизації тварин ім. М. Іванова «Асканія-Нова». У центрі 

уваги науково-дослідної роботи Інституту поставлено завдання покращення 

продуктивних і племінних якостей червоної степової худоби методом 

чистопородного розведення та внутрішньопородної селекції в умовах 

покращеної годівлі, утримання й використання худоби [54, арк. 1-2].  

Необхідність вивчення впливу кобальту, міді та марганцю на ріст, 

розвиток і обмін речовин у телят зумовлена тим, що корми, вирощені на 
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солонцюватих каштанових та чорноземних ґрунтах степової частини Криму, 

де проводилося дослідження, характеризуються середнім вмістом кобальту й 

низьким вмістом міді та марганцю. Кількість вказаних мікроелементів у 

різних кормах коливається в широкому діапазоні, інколи наближаючись до 

рівня недостатніх за мікроелементами.  

Повертаючись до аналізу дисертаційного дослідження Г.О. Богданова, 

принагідно відмітимо, що в його межах він успішно дослідив такі питання: 

1) вміст кобальту, міді та марганцю в кормах; 2) ріст і розвиток телят за 

показниками живої ваги; екстер’єрними промірами та даними забою; 

3) оплата корму; 4) перетравність поживних речовин раціонів телятами у віці 

3-4 і 10-11 місяців; 5) обмін кальцію, фосфору, кобальту, міді й марганцю; 

6) накопичення вітаміну В12 в органах і тканинах телят [127]. 

Для вивчення зазначених питань Григорій Олександрович протягом 

1954-1955 рр. провів експериментальну роботу на телятах червоної степової 

породи у віці до 1 року. Дослідження розгорнули в радгоспі «Молода 

Гвардія» (Крим). Для визначення геохімічних умов експерименту 

Г.О. Богданов провів спектральний аналіз відібраних у радгоспі проб ґрунту, 

кормів та води, у яких виявляли 38 хімічних елементів. 

У своїй дисертаційній роботі Григорій Олександрович встановив 

позитивний вплив на ріст і розвиток телят підгодівлі їх мікроелементами. 

Довів, що вона призводить до посилення окислювально-відновних процесів 

та підвищення рівня обміну речовин в організмі телят, а також сприяє 

значному зниженню витрат корму на отримання 1 кг приросту. Учений 

визначив, що вплив мікроелементів на організм телят залежить від віку й 

кормів. Обґрунтував необхідність обліку вмісту мікроелементів у раціонах 

телят, рекомендував використовувати підгодівлю телят хлористим кобальтом 

і комплексом солей мікроелементів із хлористого кобальту, сірчанокислої 

міді та сірчанокислого марганцю як дієвий захід підвищення інтенсивності 

росту тварин не лише у визначених ендемічних провінціях, але й у місцях, де 

очевидних ознак недостатності мікроелементів не виявлено [127]. 



78 
 

 
 

Отже, навчання у провідних закладах (Харківський зоотехнічний 

інститут, Всесоюзний НДІ гібридизації та акліматизації тварин 

ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»), а також робота зоотехніком у 

Валківському ДПР ВРХ і в райвідділі сільського господарства 

(м. Ворошиловград) відіграли важливу роль у формуванні особистості 

Г.О. Богданова як майбутнього вченого, педагога, державного діяча й одного 

з організаторів сільськогосподарської науки та освіти. Саме в цей період 

визначилися пріоритетні напрями професійної діяльності науковця  

захоплення питаннями зоотехнії. 

На основі опрацьованих матеріалів, відповідно до найважливіших 

подій на життєвому шляху Григорія Олександровича Богданова, пропонуємо 

періодизацію життя й наукової діяльності вченого, що охоплює два етапи: 

перший період (1944-1956) – формування наукового світогляду, суспільно-

політичних поглядів та уподобань дослідника і другий період (1956-2009) – 

становлення Григорія Олександровича як ученого, що поділяється на два 

підперіоди: 1) харківський (1956-1976 рр.) та 2) київський (1976-2009 рр.). 

Упродовж першого періоду (1944-1952) Г.О. Богданов навчається в 

низці закладів освіти, працює в різних установах і закінчує вищу школу. 

Набуті Г.О. Богдановим протягом навчання знання й досвід стали підґрунтям 

його майбутнього професійного зростання як науковця. Відомо, що Григорій 

Олександрович навчався в Куп’янській фельдшерсько-акушерській школі 

(1944-1947), працював помічником районного державного санітарного 

інспектора, завідувачем пункту санітарної просвіти при Сватівському 

райздороввідділі (1947-1948), навчався в Харківському зоотехнічному 

інституті (1948-1952). Будучи студентом, Григорій Олександрович уже в 

1951 р. розробив перспективний план селекційно-племінної роботи зі стадом 

ВРХ Криворудської племферми Весело-Подолянського цукрокомбінату. Цей 

період також характеризується накопиченням досвіду наукової роботи на 

посаді зоотехніка Валківського ДПР ВРХ Харківської області (квітень-



79 
 

 
 

червень 1952р.) та старшим зоотехніком районного відділу сільського 

господарства (червень-жовтень 1952р.). У Валківському ДПР учений 

переймається виведенням високопродуктивних порід ВРХ. Працюючи в 

районному відділі сільського господарства, Григорій Олександрович 

координує племінну і селекційну роботу колгоспів та радгоспів, надає 

консультативну допомогу керівникам і фахівцям із сільського господарства. 

У січні 1953 р. Г.О. Богданов вступає до аспірантури ВНДІ гібридизації та 

акліматизації ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова». Тут молодий учений 

проводить дослідження під керівництвом відомого вченого О.Ю. Мокеєва з 

використання мікроелементів у процесі годівлі телят червоної степової 

породи. 

Другий період (1956-2009) ми поділили на декілька підперіодів, що 

зумовлено інтенсивністю діяльності, зміною місця роботи і варіюванням 

наукового пошуку дослідника. 

Харківський підперіод (1956-1976). У жовтні 1956 р. після закінчення 

аспірантури Г.О. Богданов продовжує свою наукову діяльність у НДІ 

тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР на посаді молодшого наукового 

співробітника відділу годівлі сільськогосподарських тварин. У цей період 

(1956-1958 рр.) учений пише низку одноосібних статей переважно за темою 

кандидатської дисертації, результати якої він успішно оприлюднив у 1958 р. 

на Вченій раді Харківського зоотехнічного інституту. 

Центральне місце в науково-дослідній роботі вченого тепер посідають 

питання розроблення теоретичних основ годівлі сільськогосподарських 

тварин, технології виробництва і використання кормів. 

Після успішного захисту кандидатської дисертації Григорія 

Олександровича переводять на посаду старшого наукового співробітника 

цього ж відділу. Коло наукових інтересів Г.О. Богданова поступово 

розширюється. Учений розпочинає дослідження, пов’язані з організацією 

раціонального літнього утримання тварин. Співавтором у названих розвідках 

стає директор НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР, академік 
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ВАСГНІЛ Й.А. Даниленко. Це був учений з широким науковим світоглядом і 

глибокими різнобічними знаннями. Їхній науковий доробок за цей період 

(1958-1962 рр.) представлений у списку літератури [128-133]. 

Пропрацювавши на своїй посаді чотири роки, Г.О. Богданов виявив неабиякі 

наукові й організаторські здібності. З огляду на це в 1963 р. Григорія 

Олександровича призначають завідувачем відділу годівлі 

сільськогосподарських тварин (до червня 1970). У ці роки науковець активно 

вивчає вплив згодовуваної коровам сечовини на її вміст у крові та молоці, 

виконує низку досліджень, пов’язаних із згодовуванням кукурудзяного 

силосу і цукрового буряку тваринам, приділяє серйозну увагу проблемам 

амінокислотного живлення сільськогосподарських тварин. Після 

багаторічної, наполегливої та копіткої праці Григорій Олександрович 

нарешті завершує роботу над докторською дисертацією «Обмін речовин і 

продуктивність свиней у зв’язку з рівнем та якістю протеїну в раціонах», 

результати якої в 1969 році представлено на Вченій раді Донського 

сільськогосподарського інституту. Крім того, наслідки науково-дослідної 

роботи узагальнені й викладені Г.О. Богдановим у понад 40 наукових 

публікаціях. 

З червня 1969 року О.Г. Богданова призначають заступником 

директора НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР. За цей період 

учений опублікував 7 наукових робіт з питань азотистого обміну у свиней, 

яким згодовували звичайну і високолізинову кукурудзу, впливу згодовування 

окремих амінокислот на продуктивність маток, дослідження сперми кнурів 

тощо. 

Упродовж 1970-1973 рр. Григорій Олександрович очолює 

Харківський зооветеринарний інститут і за сумісництвом завідує кафедрою 

годівлі сільськогосподарських тварин. У жовтні 1970 р. вченому 

присуджують звання професора. У ці роки Г.О. Богданов проводить 

дослідження зі згодовування звичайної та високолізинової кукурудзи, впливу 

лізину й метіоніну на продуктивність маток, впливу фосфату на молочну 



81 
 

 
 

продуктивність корів тощо. Результати науково-дослідної роботи викладені 

вченим у понад 50 статтях. Водночас науковець виступає з доповідями на 

міжнародних конференціях і симпозіумах. Так, у 1970 р. Г.О. Богданов бере 

участь у симпозіумі, який відбувся у Швеції, 1972 року – у Великій Британії. 

Слід зауважити, що в 1972 р. Григорія Олександровича обрано членом-

кореспондентом ВАСГНІЛ. Учений багато зробив також для зміцнення 

матеріальної бази інституту. Наприклад, знаючи про житлові проблеми 

співробітників закладу, Г.О. Богданов розпочинає будівництво двох 

будинків, які згодом було успішно здано в експлуатацію. Співробітники 

інституту згадували, що для виконроба будівництва двері ректора завжди, у 

будь-який час були відчинені. Крім того, з ініціативи Г.О. Богданова 

прокладають асфальт до залізничної платформи «Лозовеньки», 

реконструюють систему енергозабезпечення, водопровід, стає до ладу газова 

магістраль «Харків-інститутське містечко», будують магазин, біостанцію і 

морфологічний корпус клініки. «Літаючий сенатор» – так називали лектора 

студенти. Він, дійсно, багато їздив і літав, «вибиваючи» обладнання для 

рідного навчального закладу. Учений став ініціатором та організатором двох 

великих міжнародних виставок обладнання для тваринництва, які пройшли 

на базі ХЗВІ. Григорій Олександрович умів обертати на користь Інституту всі 

свої численні знайомства, жартуючи: «С миру по нитке…», а в результаті 

закладу  сучасний доїльний зал, у якому представлено всі види доїльних 

апаратів, які на той час були у виробництві. Ректор знаходив спортивне 

обладнання для стадіону, сучасну літературу для бібліотеки [31, с. 28-29]. 

У серпні 1973 р. Г.О. Богданов повертається до НДІ тваринництва 

Лісостепу та Полісся УРСР уже на посаду його директора. У цей період 

учений відновлює дослідження, розпочаті в попередні роки, а також 

започатковує нові, які стосуються відгодівлі бугайців на гранулах, вивчення 

питання продуктивності й обміну речовин у ремонтних свинок за умови 



82 
 

 
 

використання різноманітних протеїнових кормів. На основі проведених 

досліджень Г.О. Богдановим опубліковано понад 60 праць.  

Учений активно представляє результати своїх наукових пошуків на 

міжнародній арені. Наприклад, у 1974 р. Г.О. Богданов бере участь у 

радянсько-болгарському симпозіумі, присвяченому проблемам організації 

виробництва молока та яловичини на сучасних великих фермах ВРХ, того ж 

року – у радянсько-канадському симпозіумі, який відбувся в Отаві.  

Київський підперіод (1976-2009). У серпні 1976 р. Григорій 

Олександрович стає ректором Української сільськогосподарської академії. 

Діяльність Г.О. Богданова на цій посаді виявилася надзвичайно плідною. 

Протягом трьох років (1976-1979) учений відновлює роботу 10 рад із захисту 

кандидатських і докторських дисертацій, розпочинає будівництво 

навчального й інженерного корпусів та допоміжних підрозділів факультету 

механізації сільського господарства, споруджує навчально-виробничу базу 

факультету механізації УСГА (с. Новосілки), здійснює надбудову 

ветеринарного корпусу №6, започатковує будівництво гуртожитків №10 і 

№11, зводить дім для співробітників УСГА на вул. Бубнова 13, будинок  у 

Новосілках, промисловий молочний комплекс в агростанції «Митниця», 

переобладнує комплекс м’ясного скотарства в навчально-дослідному 

господарстві «Ворзель». За керівництва Г.О. Богданова грошові вкладення в 

капітальне будівництво збільшилися з 600 тис. крб. до 16,5 млн крб. [134]. У 

цей період Григорій Олександрович проводить дослідження з вивчення 

особливостей рубцевого та кишкового травлення в бичків м’ясного напряму з 

використанням повнораціонних гранульованих комбікормів; підвищення 

ефективності використання соломи у складі солом’яно-зернових 

гранульованих кормосумішок; виробництва яловичини та молока на 

промисловій основі. Учений у співавторстві з іншими науковцями підготував 

і видав довідник із диференційованої годівлі різних видів 

сільськогосподарських тварин та статево-вікових груп (корів, молодняка 
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ВРХ, овець, свиней) [135]. До того ж у визначений період Г.О. Богданов 

оприлюднює понад 40 наукових робіт. У 1977 р. учений здійснює службову 

поїздку до Сан-Антоніо (Техас, США) на симпозіум, для якого науковець 

підготував три доповіді про: 1) поліпшення технології виробництва молока у 

великих господарствах СРСР; 2) збільшення білка в раціонах тварин; 

3) інтенсивне виробництво яловичини в Радянському Союзі [31]. 

У 1970-1985 рр. Григорій Олександрович входить до складу 

експертної ради ВАК, з 1997 р.  очолює експертну раду із зоотехнії та 

ветеринарної медицини ВАК України. Про масштаби діяльності науковця на 

займаній посаді і проблеми, які йому доводилося вирішувати, дізнаємося з 

доповіді Григорія Олександровича, озвученої ним на Президії ВАК України, 

затвердженої постановою Президії ВАК України від 11.10.96 р. № 76/7,  де 

вчений інформує про діяльність експертної ради за звітний період, 

результати проведеної значної роботи з питань атестації наукових та 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Були розглянуті й 

рекомендовані до затвердження президією ВАК 20 атестаційних справ на 

здобуття наукового ступеня доктора наук, 80 – кандидата і 19 – старшого 

наукового співробітника.  

Водночас у витягу постанови Президії ВАК України №21-19/8 від 

16.10.1997 р. значиться, що в діяльності експертної ради ВАК України із 

зоотехнії та ветеринарної медицини виявлені певні недоліки. Так, експертна 

рада рекомендувала для затвердження президією ВАК низку кандидатських 

дисертацій (С.Ф. Акулов, С.А. Власенко, С.М. Овсієнко, В.Ю. Стефаник, 

Г.Е. Герус, С.В. Обштат), які не відповідали вимогам щодо публікації 

результатів дисертацій, затвердженим постановою ВАК України від 

17.04.97 р. № 1/4; експертна рада недостатньо контролювала діяльність 

підпорядкованих їй спеціалізованих учених рад. З огляду на викладене 

президія ВАК України постановила: 
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1. Звернути увагу голови експертної ради ВАК України із зоотехнії і 

ветеринарної медицини, академіка УААН Г.О. Богданова на необхідність 

більш вимогливого ставлення до виконання нормативних та інструктивних 

документів ВАК України, що стосуються присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань. 

2. Зобов’язати експертну раду ВАК України із зоотехнії та 

ветеринарної медицини посилити контроль за діяльністю спеціалізованих 

учених рад з відповідних галузей науки. 

3. Звернутися з клопотанням до президії УААН і МінАПК щодо 

розроблення комплексу заходів, спрямованих на підвищення вимогливості до 

атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

спеціалізованими вченими радами відповідних науково-дослідних інститутів 

і закладів вищої освіти.  

4. Контроль за виконанням даної постанови покласти на начальника 

атестаційного відділу медичних, хімічних, біологічних та аграрних наук ВАК 

України Ю.І. Губського [136].  

Ще Григорій Олександрович входив до складу наукової громадської 

ради при ВАК України (відповідно до наказу № 786 від 25.12.2008 р.) [137]. 

Зазначимо, що Наукова громадська рада при ВАК України була дорадчо-

консультативним органом, який формувався з метою створення ефективних 

організаційних і правових умов для всебічної реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами, 

забезпечення відкритості діяльності ВАК України, урахування громадської 

думки у процесі підготовки й організації виконання її рішень, підтримання 

постійного діалогу з науковою громадськістю, створення можливостей для 

вільного та об’єктивного висвітлення процесу атестації наукових і науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації засобами масової інформації. 

У серпні 1972 р. Г.О. Богданова обрано членом-кореспондентом 

Південного відділення ВАСГНІЛ та заступником голови відділення. 

http://cons.parus.ua/map/doc/05DZ33E78A/Pro-zatverdzhennya-skladu-Naukovoyi-gromadskoyi-radi-pri-VAK-Ukrayini.html?a=8EGJF
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Упродовж 1979-1987 рр. учений – голова президії Південного 

відділення, віце-президент ВАСГНІЛ. 

У 1980 році Григорій Олександрович стає народним депутатом 

Верховної Ради України десятого, а в 1985 р. – одинадцятого скликання. 

Працюючи в Південному відділенні ВАСГНІЛ (1985-1987 рр.), 

Г.О. Богданов одночасно виконує обов’язки заступника голови 

Держагропрому УРСР. Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР «Про 

затвердження складу колегії Держагропрому УРСР» № 467 від 30 грудня 

1985 р. Головою Держагропрому УРСР призначено Ю.П. Коломійця, 

першими заступниками Голови – В.П. Ситника і О.М. Ткаченко, 

начальником Головного управління з виробництва та переробки продукції 

рослинництва – О.Г. Денисенка, начальником Головного управління харчової 

промисловості – Г.Д. Загороднього, заступником начальника Головного 

управління з виробництва, заготівлі і переробки продуктів тваринництва – 

О.Т. Тараненка, заступником начальника Головного управління з 

виробництва і переробки продукції рослинництва Держагропрому УРСР – 

Л.Л. Зіневича та ін. [138]. 

Наголосимо, що утворення Держагропрому УРСР як центрального 

державного органу управління агропромисловим комплексом республіки 

закріплене п. 1 постанови ЦК КП України та Ради Міністрів Української PCP 

«Про подальше вдосконалення управління агропромисловим комплексом 

Української PCP» від 23 листопада 1985 р. № 1298-ХІ [139]. Систему 

Держагропрому УРСР утворювали агропромислові комітети областей, 

районні агропромислові об’єднання, колгоспи нарівні з радгоспами та 

іншими організаціями й установами. Рішення Держагропрому УРСР були 

обов’язковими для виконання всіма міністерствами і відомствами УРСР, а 

також установами, об’єднаннями, підприємствами та організаціями. 

У 1986-1988 рр. Григорія Олександровича призначають головним 

редактором журналу «Вісник сільськогосподарської науки». 
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Першим заступником Голови Президії Південного відділення 

ВАСГНІЛ Г.О. Богданов залишається протягом 1987-1990 рр. 

У 1990-1996 рр. Григорій Олександрович працює в УСГА завідувачем 

кафедри технології виробництва молока і яловичини. На вимогу часу 

Г.О. Богданов змінює напрям своїх досліджень. Учений починає розробляти 

науково обґрунтовані програми, стратегії перепрофілювання господарств на 

ведення м’ясного скотарства на забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС 

територіях, проводить еколого-генетичний моніторинг у тваринництві, 

оцінку ефективності використання сорбентів у виробництві тваринницької 

продукції в господарствах Чорнобильської зони [140-144]. У поле зору 

Г.О. Богданова потрапляють також питання біотехнології розмноження ВРХ 

[145-150]. Результати багаторічних досліджень з питань годівлі 

сільськогосподарських тварин, проведених Григорієм Олександровичем, 

лягли в основу написаного ним навчального підручника, у якому 

висвітлювалися питання поживності кормів, повноцінної годівлі тварин, 

організації раціональної годівлі. У друге видання підручника (перше вийшло 

друком у 1981 р. [77]) додано такі нові розділи, як: «Використання 

математичних методів ЕОМ в організації повноцінної годівлі тварин», 

«Наслідки незбалансованої годівлі», «Фактори екології для процесу годівлі 

тварин» [78]. Учений продовжує брати активну участь у міжнародних 

зібраннях. У 1990р. Г.О. Богданов долучається до роботи конференцій в Чилі, 

1993 – Туреччині, 1994 – Польщі, 1998 – Бельгії та Мінську. За ці роки 

Григорій Олександрович підготував і видав понад 25 наукових праць. 

Слід зауважити, що в 1996-2000 рр. Г.О. Богданова обирають 

академіком-секретарем відділення тваринництва, ветеринарної медицини й 

переробки продукції УААН, з 2000 по 2006 учений стає заступником 

академіка-секретаря відділення. У 2009 р. науковця нагороджено медаллю 

«Відмінник аграрної освіти і науки» І ступеня (рішення колегії Міністерства 

аграрної політики України від 26 лютого 2009 р. №67-к). 



87 
 

 
 

Помер Григорій Олександрович Богданов 30 травня 2009 р. та 

похований на Байковому кладовищі у м. Києві. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У розвитку зоотехнії можна виокремити кілька етапів, але варто 

зважати на те, що до революції основними осередками досліджень у 

тваринництві були зоотехнічні відділи агрономічних дослідних станцій. У 

другій половині XIX  на початку XX ст. закладалися науково-організаційні 

основи тваринництва. Перші спеціалізовані кафедри при закладах вищої 

освіти почали організовувати в другій половині ХІХ ст. У цей час свою 

наукову діяльність розгорнула плеяда видатних учених: С.П. Чирвінський, 

П.М. Кулєшов, Є.А. Богданов, М.І. Придорогін,  які й виробили основні 

положення із зоотехнії. Середню професійну підготовку фахівців 

здійснювали на початку ХХ ст. Починаючи з 20-х років, становленню 

тваринництва активно сприяють зоотехнічні дослідні станції. Дослідження з 

проблем зоотехнії, що розгоралися на дослідних полях, започаткували 

організацію розплідників. На початку ХХ ст. великий внесок у розвиток 

наукових основ тваринництва зробили професори В.П. Устьянцев, 

А.П. Редькін, А.К. Скороходько та ін. Кінець 20-х – початок 30-х років 

XX ст. відзначився організацією перших спеціалізованих науково-дослідних 

інститутів у галузі тваринництва і відкриттям низки фахових закладів вищої 

освіти. Серед когорти славнозвісних учених виділимо І.І. Клодницького, 

П.Т. Лавренюка, Ф.О. Юркова, В.Ю. Чаговця і т.д. Зусиллями названих 

учених закладалися основи для подальшого дослідження питань раціональної 

годівлі тварин, кормовиробництва, розведення й селекції, гігієни, утримання, 

вирощування молодняка, фізіології травлення тощо. Друга половина ХХ ст. 

характеризувалася відновленням мережі племінних радгоспів, ферм, 

колгоспів та ДПР після руйнацій і лихоліття Другої світової війни. У цей час 
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особливу увагу приділяють питанням протеїнового живлення тварин, 

згодовування жуйним мінеральних та органічних солей амонію, 

породоутворення, біології відтворення тварин тощо. Для розвитку 

тваринництва стало важливим створення УАСГН, Південного відділення 

ВАСГНІЛ, УААН.  

2. Становлення Г.О. Богданова як особистості, його високих 

моральних якостей відбувалося під впливом великої працелюбної селянської 

родини. На вибір фаху й формування світогляду майбутнього вченого 

вплинули також суспільно-політичні зміни середини ХХ ст. Досліджуючи 

процес становлення дослідника, виявили, що формування його наукових 

переконань пов’язане з навчанням в одному з найкращих галузевих закладів 

вищої освіти. Навчаючись у Харківському зоотехнічному інституті, 

Г.О. Богданов знайомиться з плеядою видатних фахівців із зоотехнії. Серед 

них особливе місце належало професорам Т.В. Горбу, М.І. Книзі, 

К.Т. Телешку, П.Д. Пшеничному, Н.Д. Потьомкіну, І.В. Бельговському та 

доктору біологічних наук В.Н. Нікітіну. Комплексна і всебічна зоотехнічна 

підготовка відіграла позитивну роль у формуванні Г.О. Богданова як фахівця, 

а далі  у його становленні як науковця. Набував практичного досвіду 

Григорій Олександрович, працюючи зоотехніком у господарствах 

Харківської та Луганської областей. 

3. За географічно-часовим принципом здійснили періодизацію життя і 

наукової діяльності вченого. Перший період, формування наукового 

світогляду (1944-1956), пов’язаний з навчанням у середньому навчальному 

закладі, закінченням фахового ВНЗ та аспірантури, а також роботою в 

санітарно-епідеміологічній службі й провідних галузевих господарствах. У 

названий період науковець вивчає питання щодо селекційно-племінної 

роботи з ВРХ і впливу мікроелементів на ріст, розвиток та обмін речовин у 

червоної степової породи. Другий період, становлення Г.О. Богданова як 

ученого (1956-2009), перегукується з його роботою в НДІ тваринництва 
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Лісостепу та Полісся УРСР, ХЗВІ, УСГА, ВАК, Держагропромі УРСР, 

Верховній Раді України й УААН. У цей час активізується робота дослідника 

за такими науковими напрямами: пасовищно-табірне утримання тварин; 

вирощування молодняка на ЗНМ; протеїнове живлення; використання в 

годівлі сечовини, високолізинової кукурудзи; проблеми кормового протеїну; 

дослідження кормів та типів годівлі тварин; приготування, використання і 

підвищення якості кормів; промислове виробництво молока та яловичини; 

розвиток тваринництва в забруднених радіонуклідами районах; біотехнологія 

розмноження і метаногенез жуйних. 

4. Вивчення й аналіз життєвого шляху вченого дали можливість 

схарактеризувати його особистість. У діяльності Г.О. Богданова яскраво 

проступили риси талановитого науковця, педагога та організатора науки. 

Досягти успіху вченому допомогли талант зоотехніка-дослідника й 

експериментатора, активна життєва позиція, надзвичайна працелюбність, 

цілеспрямованість, високий професіоналізм і самоорганізованість. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА, ПЕДАГОГІЧНА ТА ВИДАВНИЧА 

ДІЯЛЬНІСТЬ Г. О. БОГДАНОВА 

 

3.1. Наукова рефлексія Г.О. Богданова в академічних установах 

 

Науково-дослідна, організаційна та видавнича діяльність 

Г.О. Богданова в стінах НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР 

розпочалася 1956 р., коли його було зараховано молодшим науковим 

співробітником відділу годівлі сільськогосподарських тварин Інституту. 

Близько 20 років учений працював у цій установі, спочатку на посаді 

молодшого, а потім  старшого наукового співробітника, заступника 

директора та нарешті його керівником. Діяльність Григорія Олександровича 

з керівництва однією з найбільших установ країни – зразок сміливого пошуку 

нових, раціональніших методів піднесення тваринництва, організації в 

широких масштабах наукових досліджень не лише в лабораторних, але й у 

виробничих умовах. 

Вважаємо за необхідне навести коротку історичну довідку про 

створення цього закладу та його роль у розвитку зоотехнічної науки в УРСР. 

Слід відмітити, що інститут розпочав свою історію з 1922 р. як відділ 

тваринництва Харківської обласної сільськогосподарської дослідної станції, 

створений на базі радгоспу «Українка», а в 1928 р. був реорганізований 

спочатку в зоотехнічну дослідну станцію, 1930 р. перетворився на Південний 

НДІ молочного господарства, 1934 р. – Український НДІ ВРХ, 1935 р. – 

Український НДІ тваринництва, 1959 р. – НДІ тваринництва Лісостепу і 

Полісся УРСР [55, арк. 1]. 

Особливий вплив на формування світогляду Г.О. Богданова як 

науковця справив академік ВАСГНІЛ Й.А. Даниленко, який очолював 

Інститут протягом 32 років (1941-1973 рр.). Під орудою Й.А. Даниленка 

Інститут стає провідним не лише в Україні, але і в колишньому Радянському 
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Союзі. За керівництва Йосипа Абрамовича значно підвищився методичний 

рівень досліджень із годівлі. Саме завдяки вченому відпрацьовувалися 

методики довготривалих дослідів (на кількох поколіннях тварин), 

супроводження дослідів із годівлі для вивчення білкового, вуглеводно-

жирового, мінерального обмінів за аналізом крові, проведення досліджень на 

тваринах з фістулою рубця та дуоденальним анастомозом, використання 

респіраційного обладнання й ЕОМ [16, с. 66-70]. 

Основними завданнями Інституту були і залишаються перспективні 

дослідження та вивчення спадковості, гетерозису та інбридингу тварин, 

фізіології травлення і біології розмноження, годівлі, кормовиробництва, а 

також економіки й організації сільського господарства.  

Зусилля співробітників відділу годівлі сільськогосподарських тварин, 

очолюваного Г.О. Богдановим, спрямовувалися на розробку 

малоконцентратної годівлі ВРХ і свиней. Зокрема, у 60-х роках ХХ ст. в 

дослідах, виконаних в експериментальному господарстві Інституту, було 

доведено можливість проведення повноцінної напівсальної відгодівлі свиней 

на раціонах, у яких уміст концентрованих кормів не перевищує 35% 

загальної поживності. 

На основі узагальнення масових даних та проведення роздоювання 

корів у колгоспах Харківської області розроблено і запропоновано для 

впровадження типові раціони для корів, відповідно до умов лівобережної 

лісостепової зони. 

Співробітники відділу ведуть поглиблене вивчення впливу окремих 

поживних речовин, які згодовувалися у складі раціонів різного типу, на 

жирномолочність корів. 

Перебуваючи на посаді завідувача відділу годівлі 

сільськогосподарських тварин упродовж 1963-1970 рр., вирішальним 

фактором успішного здійснення наукових досліджень співробітниками під 

його керівництвом, вивчення питань раціональної годівлі тварин 

Г.О. Богданов вважає наявність експериментальної бази. Так, 
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експериментальне господарство «Українка» мало у своєму розпорядженні 

12500 га землі, стада тварин: 4800 гол.  ВРХ, 6800 – свиней, 4200 – овець і 

близько 7 тис. кур-несучок. У господарстві «Кутузівка» існувала 

механізована ферма з безприв’язним утриманням 1100 корів. Маючи у 

своєму розпорядженні велике, добре оснащене дослідне господарство та 

кваліфікованих співробітників у відділі, Григорій Олександрович розгортає 

дослідження не на малочисельних групах тварин, а на великих стадах. Це, як 

відомо, необхідна умова для дослідження найактуальніших проблем 

тваринництва і забезпечення високої достовірності її результативності. 

Протягом низки років Г.О. Богданов спрямовує роботу очоленого ним 

відділу на розроблення способів заготовки й обробки кормів, що сприяли б 

підвищенню їхньої поживної цінності. Дослідники умотивували спосіб 

сушки люцерни, який дає змогу найповніше зберігати цінну частину рослини 

– листя, метод хімічної обробки соломи для підвищення не лише споживання 

корму, але і його поживної цінності [151]. 

Активну участь Григорій Олександрович бере в розробленні 

раціональної системи годівлі та утримання ВРХ, свиней і овець. У результаті 

тривалих експериментальних досліджень науковці обґрунтували й 

запропонували найефективніші типи та раціони годівлі, раціональне 

співвідношення в них основних видів кормів (силосу, коренеплодів, 

зернобобових тощо) для різних статево-вікових груп сільськогосподарських 

тварин. У процесі досліджень встановлено, що в умовах України 

вирощування племінної худоби годівля повинна ґрунтуватися на силосно-

коренеплідному і силосно-жомовому типах раціонів. Також було визначено 

найдоцільніші даванки цукрових буряків для ремонтних телиць та годівлі 

корів, які становили 90 г цукру (0,5-0,6 кг коренів буряків) на 1 л молока 

(близько 10% за поживністю раціону) [152]. 

Під методичним керівництвом Г.О. Богданова розробляли ЗНМ як 

істотний чинник скорочення норм витрат незбираного молока і відвійок, 
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призначених для випоювання молодняка, що популяризувалися в дослідному 

господарстві «Кутузівка». 

Значним внеском Григорія Олександровича є вдосконалення 

раціональної системи відгодівлі ВРХ, складниками якої вважаються норми та 

раціони відгодівлі худоби на силосі, жомі, барді, способи згодовування 

синтетичних азотистих сполук, організація й технологія відгодівлі у 

спеціалізованих господарствах.  

Так, протягом 1966-1968 рр. Г.О. Богданов спільно з кандидатом 

біологічних наук Е.П. Туркевичем провів серію фізіологічних і науково-

господарських дослідів з метою вивчення протеїнового живлення ВРХ та 

свиней. При цьому встановлено ефективність згодовування окремих 

синтетичних амінокислот, можливість заміни тваринного білка рослинним 

(горох), якщо відповідно підбирати корми в раціоні, доцільність 

використання протеїну кормів з різними вітамінними добавками (В12, БВК 

тощо).  

Науковими здобутками вченого цього періоду стали також 

дослідження, пов’язані з ефективністю використання і способами 

згодовування синтетичних азотистих сполук (сечовина, аміачні солі). Було 

підтверджено високу ефективність згодовування тваринам амонійно-

фосфорних сполук, які поповнюють нестачу азоту та фосфору [53, арк. 69-

110]. 

Крім того, Григорій Олександрович пропонує провести комплексні 

дослідження зі встановлення ефективності дії окремих ізомерів каротину, 

оцінювання основних кормів за вмістом цих ізомерів, розробити способи 

зберігання каротину в кормах за рахунок штучного сушіння люцерни й гички 

цукрових буряків і застосування стабілізаторів. 

Учений з’ясував, що в умовах України відгодівля свиней має 

ґрунтуватися на концентратно-бурякових, концентратно-картопляних і 

концентратно-силосних раціонах. Питому вагу концентрованих та соковитих 

кормів слід визначати з урахуванням повноцінності годівлі, віку й 
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призначення тварин, підготовки кормів до згодовування і прийнятої на фермі 

технології виробництва. З усіх соковитих кормів найбільша питома вага в 

раціонах (до 40-50% за поживністю) повинна припадати на цукрові буряки. 

Співробітники відділу годівлі сільськогосподарських тварин НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР на чолі з Г.О. Богдановим 

систематично вивчають потреби свиней та ВРХ в окремих мікроелементах. 

Учені розробляють раціональну технологію силосування кормів, яка 

забезпечує повну механізацію робіт і максимально знижує втрати поживних 

речовин. 

Дослідник розумів, що важливою умовою у виробництві 

кукурудзяного силосу є встановлення оптимальних строків збирання, тому 

ініціював проведення досліджень з виявлення оптимальної фази збирання 

кукурудзи на силос. Результати проведених експериментів показали, що збір 

поживних речовин з 1 га кукурудзи у фазах молочно-воскової та воскової 

стиглості збільшується в 2,5-3 рази порівняно з фазою цвітіння. 

Накопичення співробітниками відділу багаторічного досвіду й даних 

щодо підвищення протеїнової цінності силосу дали свої позитивні 

результати. Було запропоновано декілька способів підвищення його цінності, 

а саме: шляхом змішаних посівів або сумісного силосування кукурудзи з 

бобовими (соєю), а також використання синтетичних азотистих сполук 

(сечовина, аміачна вода). 

Важливим питанням, що потребує ретельного вивчення, Григорій 

Олександрович вважав визначення поживної цінності, вуглеводного й 

амінокислотного складу різних видів кормів. Для цього науковці проводили 

масштабні дослідження, у результаті яких встановлено, що поліпшення 

балансування раціонів за критичними амінокислотами можна значною мірою 

домогтися шляхом правильного сполучення таких кормів, як зерно-бобові 

(горох і соя), у мінімальній кількості – тваринного походження, а також 

дріжджів. Недостатність амінокислот рекомендували компенсувати 

додатковим введенням до раціону синтетичних амінокислот. 
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На думку вченого, у процесі годівлі сільськогосподарських тварин 

необхідно враховувати вітамінну цінність місцевих кормів. Завдяки 

проведеним дослідженням одержали дані про склад цінних видів кормів, що 

залежить від фази стиглості рослин, сортових відмінностей, способів 

зберігання та інших факторів. Важливим стало й спеціальне вивчення 

мікроелементного складу кормів. Співробітники відділу розробили і 

перевірили на практиці низку рецептів комбікормів для різних видів та груп 

тварин. До того ж радили ефективні методи стабілізації каротину в кормах. 

З метою вивчення азотистого обміну в корів залежно від рівня 

протеїнового живлення  і за умови використання різноманітних протеїнових 

кормів та їх замінників (у зв’язку з раціональним застосуванням білкових 

кормів у молочному тваринництві) учені під керівництвом Г.О. Богданова 

здійснюють відповідні дослідження. У результаті виявляється: якщо у 

високопродуктивних молочних корів рівень споживання протеїну знижується 

на 20-25% (за чинними нормами, необхідно вживати до 80-85 г перетравного 

протеїну на 1 кормову одиницю), то без компенсування його нестачі 

синтетичними азотистими речовинами зменшиться молочна продуктивність 

тварин і вміст білка в молоці. У цьому зв’язку науковці рекомендують для 

корів з добовим надоєм 16-18 кг застосовувати комбіновану підгодівлю із 

сечовини й фосфату амонію в кількості, яка поповнює нестачу 20% протеїну 

[52, арк. 69-110]. 

У роботу відділу годівлі сільськогосподарських тварин НДІ 

тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР означеного періоду значний 

внесок, крім Г.О. Богданова, зробили В.Н. Почернін, Н.Ф. Ковальов, 

В.А. Каплан, Є.П. Туркевич, В.А. Свириденко, Л.Б. Долгорученко, 

Н.М. Дрига, І.П. Безуглий і т.д. [50-52]. 

Досягнення, здобуті співробітниками Інституту та відділом годівлі 

зокрема, високо оцінили науковці інших країни, які відвідували заклад. Так, 

лише протягом 1962-1963 рр. до установи завітали 355 екскурсій, із них 

близько 100 закордонних делегацій. Товариш Бой з університету Ідаго 
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наголошує на тому, що американська делегація зоотехніків отримала велике 

задоволення, відвідавши господарство Харківського НДІ тваринництва, від 

порід тварин, які були тут виведені. Він наголосив на тому, що потрібно 

подякувати всім співробітникам інституту за масштабну програму важливих 

науково-дослідних робіт, яка ведеться зі створення нових порід худоби, 

годівлі тварин і питань фізіології та націлена на підвищення продуктивності і 

виведення нових порід ВРХ й овець. Як зазначає зарубіжний колега, 

екземпляри тварин, представлені цією установою, свідчать про великий обсяг 

проробленої співробітниками Інституту роботи. Стадо корів дуже гарне і 

може конкурувати зі стадами корів інших країни. Стадо свиней є кращим з 

бачених ними раніше.  

Інший фахівець з університету Ідаго (А. Мартин) зазначав, що на 

нього велике враження справили масштаби експериментальної роботи з 

розведення ВРХ, особливо м’ясо-молочного напряму. Він наголосив на 

важливості передових методів розведення, годівлі та утримання, 

використаних в установі. 

Індійський інженер Бхілаі Р. Десай після відвідування радгоспу 

«Українка» в книзі відгуків зазначив, що на нього справили величезне 

враження сучасні методи підвищення продуктивності праці. Також його 

вразили процеси механізації різних робіт із приготування кормів і їх сушіння 

[153, с. 50-51]. 

Перебуваючи на посаді завідувача відділу годівлі 

сільськогосподарських тварин НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР, 

Григорій Олександрович плідно працює над своєю докторською 

дисертацією. У 1969 р. при Донському сільськогосподарському інституті 

Г.О. Богданов захищає дисертацію на тему: «Обмін речовин і продуктивність 

свиней у зв’язку з рівнем та якістю протеїну в раціонах». У 1970 р. вченому 

присуджено ступінь доктора сільськогосподарських наук (диплом МСХ 

№ 00621 від 12 березня 1970 р.) і присвоєно звання професора (атестат МПР 

№ 015168 від 22 грудня 1970р.) [74]. 
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Роки навчання, робота на різних посадах, зокрема в НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР, стали для Григорія Олександровича великою 

школою організаційної та виробничої діяльності. Тоді вже чітко 

окреслювалися здібності вченого як організатора й ініціативного творчого 

фахівця. Тому закономірним та обґрунтованим здавалося рішення про 

призначення науковця заступником (1969 р.), а через чотири роки і 

директором цієї установи. 

Зазначимо, що керівництво держави перед НДУ ставило завдання зі 

збільшення виробництва продукції тваринництва. У доповіді Голови Ради 

зведеного планування та координації науково-дослідної роботи ПВ 

ВАСГНІЛ І.Г. Зоріна «Пути повышения эффективности научных 

исследований в кормлении сельскохозяйственных животных» (1972) 

зазначається, що рішеннями ХХVI з’їзду щодо п’ятирічного плану розвитку 

народного господарства УРСР на 1971-1975 рр. передбачено довести 

середньорічне виробництво м’яса (у забійній масі) до 3,2 млн т (на 19,4% 

більше порівняно з попереднім п’ятиріччям), молока – до 20,3 млн т (на 

13,3%), яєць – 10,4 млрд штук (на 25,5%), вовни – до 27 тис. т (на 11,6%). 

Додаткову кількість продукції планували отримати в колгоспах і 

радгоспах за рахунок підвищення продуктивності худоби й птиці та 

незначного збільшення поголів’я. Як наголошував І.Г. Зорін, для виконання 

завдання з підвищення продуктивності худоби і виробництва тваринницької 

продукції впродовж 1971-1975 рр. НДУ повинні сконцентрувати свою увагу 

на вирішенні таких питань: збільшення виробництва та покращення якості 

кормів, а також підвищення ефективності їх використання; удосконалення 

селекційно-племінної роботи з сільськогосподарськими тваринами; 

спеціалізація й концентрація виробництва; застосування нової технології 

виробництва продуктів тваринництва [154, с. 3-4]. 

Виконуючи завдання, поставлені керівництвом країни перед 

сільським господарством, наукові співробітники Інституту на чолі з 

Григорієм Олександровичем як директором установи продовжили активну 
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науково-дослідну діяльність, що мала важливе значення для інтенсифікації 

тваринництва і переведення молочних ферм на промислову технологію. 

Доповідаючи на річних зборах учених Південного відділення ВАСГНІЛ, які 

відбулися 27-28 січня 1976 р. в Києві, Г.О. Богданов схарактеризував 

загальний стан тваринництва та наголосив на тому, що в Україні все 

більшого поширення набуває чорно-ряба порода, пояснив це високими 

продуктивними властивостями корів, значним збільшенням надоїв (якщо 

поліпшити годівлю), а головне – кращою пристосованістю до нових 

технологічних систем. Проте, як зауважує вчений, переваги тварин чорно-

рябої породи можуть повною мірою проявлятися лише за умови повноцінної 

годівлі  не менше 30-35 ц кормових одиниць (на фуражну корову на рік). До 

того ж Григорій Олександрович запевнив присутніх у тому, що збільшення 

виробництва і підвищення якості кормів є основою подальшої інтенсифікації 

всіх галузей тваринництва. У цьому зв’язку головну увагу  слід приділяти 

створенню кормової індустрії, яка б об’єднувала виробництво, переробку та 

раціональне використання кормів у системі «господарство – район, область – 

республіка». Учений наголошує, що найперспективнішою технологією 

годівлі є використання повнораціонних кормосумішок. Також Г.О. Богданов 

визначає шляхи ліквідації дефіциту кормового протеїну. Крім того, учений 

детально зупинився на питаннях, які співробітники Інституту планують 

вирішувати в найближчі роки, а саме: використання амідо-мінеральних 

гранул у виробництві мелясо-сечовинних сумішок і амонізованого жому на 

цукрозаводах, організація потокового виробництва гранульованих 

кормосумішок з високою питомою вагою соломи з додаванням сечовини та 

ін. [155-159]. 

На той час Інституту підпорядковувалася Київська дослідна станція 

тваринництва «Терезино». Наукова установа здійснювала методичне 

керівництво 9 обласними сільськогосподарськими дослідними станціями. 

Інститут мав два багатогалузевих господарства – «Україна» і «Кутузівка», які 
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стали репродукторами племінного молодняка ВРХ, овець та свиней. Тут було 

застосовано нову технологію комплексної механізації. 

У НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР закладалися 

теоретичні й практичні основи сучасних інтенсивних технологій виробництва 

яловичини, які знайшли широке впровадження у створених в 70-х роках 

спеціалізованих господарствах та комплексах України з промисловою 

технологією виробництва. 

Учений розумів, що інтенсивний розвиток тваринництва й успішне 

виконання завдань щодо збільшення виробництва молока, м’яса, яєць та 

інших продуктів галузі тваринництва тісно пов’язані з прискоренням 

науково-технічного прогресу. Це потребує постійного і широкомасштабного 

здійснення технічного переоснащення виробництва, завершення комплексної 

механізації на основі використання науково обґрунтованої системи машин. 

Тому, співробітники НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР спільно з 

Харківським ПромбудНДІпроектом розробили проект нового типу 

тваринницької будівлі з нових будівельних матеріалів. За цим проектом у 

дослідному господарстві «Українка» в 1972-1973 рр. побудовано два 

свинарники, на 2400 голів кожен, із комплексною механізацією роздавання 

кормів, видалення гною та системою вентиляції. 

Разом з Укрсільгосппроектом і ПромбудНДІпроектом розроблено 

проект молочного комплексу на 2000 корів безприв’язного утримання із 

застосуванням будівель нового типу. Проект реалізували в дослідному 

господарстві ім. Леніна [160, с. 35-36]. 

Протягом 70-х років ХХ ст. співробітники НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР створили перспективні програми з концентрації, 

спеціалізації та переведення свинарства на промислову основу в 13 районах 

різних зон України (Чернігівської, Вінницької, Харківської, Одеської, 

Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької областей) і 

Краснодарського краю Російської Федерації [16, с. 66-75]. 
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Провідна тема науково-дослідної роботи колективу Інституту –

підвищення ефективності споживання тваринами основних кормових засобів, 

масове виробництво яких визначається інтенсивним використанням землі. Це 

завдання вирішується перш за все шляхом розроблення інтенсивної системи 

землеробства й раціональної системи годівлі тварин на основі вивчення 

процесів обміну у тварин та специфічного впливу окремих поживних 

речовин і кормів. Водночас проводяться дослідження з покращення 

спадкових якостей самих тварин, підвищення їхньої здатності оплачувати 

корми максимальним виходом продукції. Важливе питання, якому було 

приділено увагу, – зниження собівартості продуктів тваринництва шляхом 

правильної організації виробництва, застосування передових технологій на 

фермах та комплексної механізації. 

Надалі методичні підходи до кормовиробництва, підвищення якості 

кормів, структури кормових раціонів для сільськогосподарських тварин, 

розроблені Г.О. Богдановим спільно з колективом учених НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР, ляжуть в основу рекомендацій МСГ СРСР. Слід 

відмітити, що в ці роки Григорій Олександрович формується як методолог 

вітчизняної зоотехнії. 

У процесі дослідження названого періоду ми визначили такі 

пріоритетні напрями наукової діяльності вченого: 1) розроблення типових 

раціонів для тварин різного рівня продуктивності на основі використання 

культур, які дають максимальний вихід поживних речовин; 2) вивчення 

питання протеїнового живлення сільськогосподарських тварин,  їхнього 

травлення й обміну речовин; 3) встановлення ефективності використання 

небілкових азотистих сполучень для синтезу протеїну в годівлі жуйних 

тварин; 4) уніфікація зоогігієнічних вимог годівлі ВРХ; 5) визначення складу 

та поживної цінності кормів під впливом різних умов вирощування і 

зберігання; 6) висвітлення питання технології промислового виробництва 

сухих білково-вітамінних кормів; 7) збагачення відходів цукрової 

промисловості азотовмісними речовинами, використання їх в годівлі 
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сільськогосподарських тварин [50-52]; 8) доведення ефективності 

використання кормових фосфатів з різним вмістом фтору в годівлі тварин. 

У 1970 р. за видатні заслуги в галузі тваринництва Г.О. Богданова 

відзначено ювілейною медаллю «За доблестный труд» (1970 р.) та орденом 

«Трудового Червоного Прапора» (1971 р.) [56]. 

Активну участь Григорій Олександрович бере у плануванні і 

реалізації названих вище досліджень. Часті й тривалі відрядження давали 

вченому змогу досить глибоко вивчити стан сільського господарства в різних 

регіонах УРСР і за кордоном, спілкуватися з фахівцями найвищої 

кваліфікації. Ці знання стали важливим фундаментом для його подальшої 

трудової діяльності. Так, у 1969 р. Г.О. Богданов відвідує Німеччину, 1970 

року – Швецію, 1971 – Англію, Угорщину, 1972 – Швейцарію, 1973 – 

Польщу, 1974 – Канаду, Болгарію, 1976, 1977 – Чехословаччину, 1976 – 

США, 1977 – Нідерланди [56]. 

Значних зусиль доклав Григорій Олександрович для зміцнення 

діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ. Як відомо, Південне відділення 

ВАСГНІЛ організоване в 1969 р. для координування та науково-методичного 

керівництва дослідницькою справою в галузях сільського, лісового і водного 

господарства Української та Молдавської РСР. Його діяльність 

підпорядковувалася Президії і Раді Міністрів УРСР, спрямовувалася на 

виконання таких основних завдань: 1) розвиток теоретичних досліджень із 

провідних напрямів сільськогосподарської науки; 2) забезпечення технічного 

прогресу в сільському господарстві; 3) удосконалення методів наукових 

досліджень; 4) вивчення й узагальнення досягнень науки і передового 

досвіду [161]. 

У складі Південного відділення ВАСГНІЛ сформовано секцію 

тваринництва та ветеринарії, яка координувала роботу НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР, ВНДІ гібридизації й акліматизації тварин 

ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова», Полтавського НДІ свинарства, 

Українського НДІ птахівництва, Українського НДІ експериментальної 
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ветеринарії, Українського НДІ фізіології і біохімії тварин, НДІ землеробства і 

тваринництва західних районів УРСР, Українського НДІ 

сільськогосподарської мікробіології, Українського НДІ розведення та 

штучного осіменіння ВРХ, Молдавського НДІ тваринництва і ветеринарії 

[162, арк. 3-4]. 

До секції тваринництва і ветеринарії запросили провідних учених у 

цій галузі: Й.А. Даниленка (голова), Ф.Ф. Ейснера, Г.О. Богданова, 

Л.К. Гребеня, А.Л. Бабака, В.К. Гавриша, І.М. Гладенка, М.Ф. Гулого, 

Г.В. Звєрєву, О.В. Квасницького, М.І. Книгу, О.М. Окопного та ін. Секція 

тваринництва і ветеринарії поєднала в собі підсекції з розведення 

сільськогосподарських тварин та птиці; фізіології, біохімії і годівлі; 

ставкового рибництва. До складу першої увійшли М.М. Колесник, 

Л.К. Гребінь, В.Д. Лук’янова, Ф.К. Почерняєв, Ф.П. Ворон, Н.В. Кононенко 

і т.д. Очолив її відомий учений у галузі зоотехнії, доктор 

сільськогосподарських наук, член-кореспондент ВАСГНІЛ Ф.Ф. Ейснер. 

Головою підсекції фізіології, біохімії та годівлі сільськогосподарських 

тварин призначено Ф.Ю. Палфія, її представляли З.П. Скородинський, 

П.Я. Аранді, Г.О. Богданов, С.З. Гжицький  [163, арк. 2-3].  

На знак визнання авторитету Г.О. Богданова у квітні 1979 р. його 

обирають віце-президентом, а згодом і Головою Президії Південного 

відділення ВАСГНІЛ [56]. На час обрання вченого віце-президентом 

Південного відділення ВАСГНІЛ в Україні діяло 42 НДІ із сільського 

господарства з розгалуженою мережею дослідних станцій, 19 обласних та 12 

галузевих республіканських дослідних станцій. У них працювало близько 

10 тис. наукових співробітників, зокрема й 300 докторів і 4 тис. кандидатів 

наук. 

Схарактеризуємо стан науково-дослідної роботи установ сільського 

господарства за період керівництва Г.О. Богданова Південним відділенням 

ВАСГНІЛ. 
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Підтвердженням значних обсягів виконуваних НДІ наукових 

досліджень у галузі тваринництва є стаття Григорія Олександровича, 

надрукована у «Віснику аграрної науки» (1980), з якої ми дізнаємося про 

основні досягнення наукових установ у галузі сільського господарства в 

Українській РСР та завдання, поставлені керівництвом країни. Наведемо 

деякі з них. Науковці НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР розробили 

низку ефективних замінників молока для телят та комбікормів для молодняка 

ВРХ і свиней; систему повноцінної годівлі корів із деталізованими нормами 

та оптимізацією раціонів за допомогою ЕОМ; теорію екструзії кормів як 

методу спрямованого впливу на поживні речовини. Інститут разом з УСГА 

обґрунтував основи інтенсивного вирощування маточного поголів’я. Учені 

НДІ землеробства і тваринництва західних районів УРСР, фізіології та 

біохімії сільськогосподарських тварин, Львівського зооветеринарного 

інституту разом із фахівцями господарств брали участь у створенні й 

удосконаленні потоково-цехової системи виробництва молока, яка широко 

впроваджується в господарствах Львівської області. Науковці НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР та степових районів «Асканія-Нова» 

закінчили вивчення ефективності двопорідного схрещування свиноматок 

великої білої породи та ландрас з кнурами дюрок і гемпшир, українських 

степових білої і рябої порід з кнурами дюрок та ландрас. Враховуючи 

проблеми, що виникли у зв’язку з переходом на індустріальне виробництво 

молока, учені низки інститутів приступили до вирішення питання про 

створення стад ВРХ, придатних для експлуатації в промислових умовах. Для 

вдосконалення молочного скотарства велику увагу приділяють схрещуванню 

симентальської худоби з плідниками айширської, монбельярдської і червоної 

датської, у менших масштабах – лебединської з використанням 

американських швіців. Таке схрещування давало можливість створити 

худобу «технологічного» типу з 6-тисячним надоєм молока за рік.  

Наприкінці 70-х – початку 80-х років у виробництві яловичини 

важливим залишається питання здавальної живої маси молодняка. В арсеналі 
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зоотехнічної науки на той час було недостатньо даних про потенційну й 

фактичну м’ясну продуктивність вітчизняних порід, інтенсивність синтезу 

білка і жиру та використання поживних речовин в організмі в різних вагових 

інтервалах. Тому це питання інтенсивно вивчали науковці НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР та в УСГА. Досліди, проведені в названих 

установах, засвідчили, що молодняк усіх порід, зокрема й червоної степової, 

за відповідних умов годівлі у 18-20-місячному віці здатний досягти 550-

580 кг живої маси і кілограмових приростів щодоби, витрачаючи не більше 

7 к. од. на 1 кг приросту. При цьому підвищується маса туш, забійний вихід, 

відношення м’яса до кісток, поліпшуються кулінарно-технологічні якості 

м’яса та дегустаційні показники продукції. 

Водночас проводяться наукові розвідки з подальшої інтенсифікації 

свинарства і птахівництва. У Полтавському НДІ свинарства завершується 

створення материнської спеціалізованої лінії з плодючістю близько 12 

поросят, а в Інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР у 

цій же породі створено батьківську лінію з високими відтворними якостями 

та середньодобовими приростами 750 г. Учені інститутів тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР та степових районів «Асканія-Нова» закінчили 

вивчення ефективності двопородного схрещування свиноматок великої білої 

породи й ландрас з кнурами дюрок і гемпшир, українських степових білої та 

рябої порід з кнурами дюрок і ландрас. 

Український НДІ птахівництва створив чотири кроси курей яєчної 

продуктивності. Закладено п’ять ліній м’ясних курей, бройлери яких у 49-

денному віці досягали живої маси 1,5 кг, втрачаючи 2,1-2,2 к. од. на 1 кг 

приросту. Науковці апробовують нову породну групу гусей в Інституті 

землеробства і тваринництва західних районів УРСР. Молодняк цієї породної 

групи досягав живої маси до 5 кг у 60-денному віці. Принагідно Григорій 

Олександрович наголошує, що найближчим часом потрібно створити такі 

лінії і кроси м’ясних курей, які б за умов належного вирощування та 

відгодівлі давали живу масу бройлерів не менше 1,6-1,9 кг у 49-денному віці. 
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Тому зусилля вчених, які працюють у м’ясному птахівництві, повинні 

спрямовуватися на розроблення прогресивних технологій кліткового 

вирощування молодняка на м’ясо, створення безвідходних технологій у всій 

галузі.  

Серед завдань, поставлених перед сільськогосподарською наукою та 

тваринництвом зокрема, Г.О. Богданов виділив зміцнення кормової бази в 

усіх колгоспах і радгоспах, приведення її у відповідність з окресленими 

перспективами. На думку вченого, одним із важливих факторів у розв’язанні 

цього завдання є вирішення проблеми кормового протеїну. Академік 

наголосив, що науковими установами республіки нагромаджено цінний 

матеріал із цього питання, а значна його частина апробована виробництвом. 

Як зазначається далі в доповіді вченого, перед науковцями, що працюють у 

галузі тваринництва, поставлені складні і невідкладні завдання. Для їх 

виконання всю увагу, зусилля й кошти слід сконцентрувати на 

перспективних та практично реальних дослідженнях, узяти на озброєння 

методи, які дають змогу керувати і селекційно-генетичними факторами. 

Підсумовуючи свій виступ, учений поінформував, що в НДУ 

завершено розробки за 26 темами, які включали 196 розділів і 163 етапи 

державного й відомчого плану з вирішення найважливіших науково-

технічних проблем. Важливу роль у впровадженні наукових розробок у 

виробництво Г.О. Богданов відводив дослідним господарствам. Академік 

зазначає, що роботу треба організувати таким чином, щоб вони завжди були 

прикладом високої культури землеробства і тваринництва для колгоспів та 

радгоспів зони діяльності наукових установ [164, с. 1-5]. 

У статті «Завдання сільськогосподарської науки в одинадцятій 

п’ятирічці» (1981) підкреслюється важлива роль працівників галузі в 

розв’язанні завдань подальшого розвитку сільського господарства, 

поставлених ХХVI з’їздом КПРС. У своєму повідомленні до працівників 

НДУ учений зауважує необхідність спільного для всіх галузей сільського 

господарства республіки переходу на інтенсивний шлях розвитку в 
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одинадцятій п’ятирічці. Щоб забезпечити випереджаюче зростання 

виробництва продукції (у вартісному виразі) з одиниці площі, потрібно 

залучити додаткові вкладення, що не повинні перевищувати витрат на цю ж 

площу. 

Характеризуючи діяльність НДУ Південного відділення ВАСГНІЛ за 

1981 р., Григорій Олександрович відмічав, що дослідження вчених у галузі 

тваринництва й ветеринарії спрямовувалися на вдосконалення продуктивних 

і племінних якостей порід, розроблення систем їх ведення, технологій 

виробництва продукції відповідно до природно-кліматичних зон, способів 

підвищення поживності та раціонального використання кормів, забезпечення 

ветеринарного благополуччя ферм і комплексів, одержання продукції високої 

санітарної якості. Науковці республіки в 1981 р. переглянули напрями й 

терміни проведення досліджень з розбудови і реалізації довгострокової 

інтегрованої системи розвитку та підвищення ефективності молочного 

скотарства на підставі великомасштабної селекції. Вона передбачає  

взаємопов’язану роботу племзаводів, племінних господарств, товарних ферм 

колгоспів і радгоспів, широке використання плідників-поліпшувачів, 

оптимальні темпи оновлення маточного стада, удосконалення індустріальних 

технологій виробництва молока та яловичини. Водночас Григорій 

Олександрович зазначає, що за результатами завершених у 1981 р. 

досліджень Колегія Міністерства сільського господарства УРСР прийняла в 

республіканський план і рекомендувала до впровадження у 

сільськогосподарське виробництво в 1982 році 96 пропозицій, зокрема: щодо 

землеробства й рослинництва – 16, тваринництва і рослинництва – 46, 

тваринництва та ветеринарії – 32, механізації й електрифікації – 8, економії 

та організації – 10. У цю кількість не ввійшли нові сорти і гібриди 

сільськогосподарських культур, а також лінії й типи тварин [165, с. 1-4]. 

Аналіз зазначеної статті дає змогу зробити висновок про здатність НДУ 

та вищих навчальних закладів аграрного профілю здійснювати широку 
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наукову діяльність. Наприклад, були закінчені дослідження з 297 

комплексних науково-технічних тем, які включали понад 700 робіт 

державного і відомчого планів, передано сільськогосподарському 

виробництву понад 500 закінчених наукових розробок сумарною 

економічною ефективністю понад 1 млрд крб., одержано 526 авторських 

свідоцтв на винаходи.  

Незважаючи на значні успіхи, досягнуті НДУ в усіх напрямах 

сільського господарства, у своїй діяльності науковці все ж припускалися 

помилок. Так, з витягу протоколу засідання Президії Південного відділення 

ВАСГНІЛ від 15 червня 1981 р. № 9 дізнаємося, що рівень роботи з 

упровадження у виробництво досягнень науки та передового досвіду не 

відповідав вимогам Постанов Центрального комітету КПРС і Ради Міністрів 

СРСР від 26 серпня 1976 р. № 703 «Щодо заходів з подальшого підвищення 

ефективності сільськогосподарської науки та зміцнення її зв’язку з 

виробництвом». У витягу йдеться про низку дослідних господарств, у яких 

відсутні конкретні плани впровадження досягнень науки й передового 

досвіду, не зазначені обсяги і місця впровадження, терміни виконання та 

відповідальні особи. Тому Президія Південного відділення ВАСГНІЛ 

постановила затвердити план упровадження досягнень науки й передового 

досвіду дослідних господарствах на 1971-1982 рр., зобов’язати директорів 

НДІ забезпечити безумовне виконання розроблених планів, втілення у 

виробництво досягнень науки і передового досвіду [166]. 

В іншій своїй статті «Шляхом упровадження прогресивних технологій» 

(1983) учений стверджує, що основна науково-дослідна робота тепер 

концентрується на вдосконаленні планових порід сільськогосподарських 

тварин, створенні нових генотипів, пристосованих до умов ведення 

тваринництва на промисловій основі, розробленні промислових технологій 

виробництва високоякісної продукції. Зоотехнічна наука вже створила та 

передала у виробництво лінії й типи ВРХ продуктивністю 5000 і більше 

кілограмів молока, з можливістю 1300-1600 г середньодобових приростів; 



108 
 

 
 

типи свиней, які досягають на відгодівлі 100 кг живої маси за 180-185 днів та 

дають 700-750 г середньодобового приросту; лінії овець з настригом вовни 

3,5 кг у митому волокні; кроси курей з несучістю 280 яєць за рік. Учений 

повідомляє, що у зв’язку з переведенням тваринництва на промислову основу 

колективи НДІ Південного відділення ВАСГНІЛ розробили прогресивні 

технології, які забезпечують значне скорочення затрат праці, дають змогу 

механізувати й автоматизувати виробничі процеси, повніше використовувати 

біологічні властивості тварин, підвищувати ветеринарно-санітарний рівень 

ферм і комплексів. Прогресивні технології широко застосовувалися в 

проектуванні та будівництві нових і реконструкції молочних ферм 

промислового типу. Уже на початку 80-х років увели в дію 177 молочних 

комплексів, з них: 118  з боксовим, 26 – з безприв’язним на глибокій 

підстилці, 21 – з комбінованим боксовим та 12  з прив’язним утриманням. 

Серед досягнень наукових колективів у сільському господарстві вчений 

назвав здобутки НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, що працював 

над розробленням прогресивних технологій виробництва молока та 

яловичини. Його колектив рекомендував технологію виробництва молока на 

нових і реконструйованих фермах зі змінно-груповою, режимною годівлею 

корів у спеціальних приміщеннях. Особливість цієї технології полягала в 

безприв’язному утриманні худоби, змінно-груповій годівлі корів та нетелей, 

фіксації їх біля годівниць, доїнні на установках типів «Ялинка» й «Тандем», 

відпочинку тварин у приміщеннях з боксами або без них на глибокій 

підстилці, роздачі кормів і прибиранні гною за допомогою мобільних машин. 

Ця технологія успішно застосовувалася, наприклад, у радгоспі «Червона 

Армія», комплексі «Комуніст» на Харківщині та в колгоспі ім. Мічуріна на 

Донеччині.  

Як було відмічено в доповіді Григорія Олександровича, економічна 

ефективність наукових досліджень підтверджується тим, що кожний 

карбованець, вкладений у науку, повертається державі шістьома 
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карбованцями прибутку. Академік виокремлює важливий складник 

продовольчої програми на наступні п’ять років, яким передбачається 

збільшення виробництва тваринницької продукції. Упродовж 1980-1985 рр. 

належало забезпечити середньорічне виробництво м’яса (в забійній масі) 3,9-

4,1 млн т і молока – 22,5-23 млн т. Для виконання поставлених завдань учені-

тваринники спільно з фахівцями розробили пропозиції та рекомендації з 

подальшого розвитку в республіці окремих галузей тваринництва, а саме: 

заходи зі збільшення виробництва продукції в розрахунку на голову худоби, 

поліпшення відтворення стада й збереження поголів’я, підвищення рівня 

селекційної роботи в напрямі значного поліпшення племінних і 

продуктивних якостей тварин, створення нових високопродуктивних порід, 

ліній, гібридів та кросів відповідно до вимог промислової технології. Для 

більшості старих молочних ферм із традиційним прив’язним утриманням 

корів рекомендувалася технологія, за якою під час реконструкції потрібно 

було добудовувати доїльно-молочний блок з установками типу «Ялинка» або 

«Тандем», обладнувати вигульно-кормовими майданчиками для прогулянок 

тварин узимку та їх утримання влітку. Розрахунки Григорія Олександровича 

доводили, що на таких молочних фермах на 500-600 гол. за невеликих 

капіталовкладень (50-60 тис. крб.) затрати праці скорочуються на 22-24%, а 

річна економія становить 10-12 тис. крб. Учений називає низку господарств 

Харківської області, де таку технологію впровадили, а саме: «Українка», 

радгосп «Золочівський» тощо. [167, с. 2-6, 168, с. 1-4]. 

На ХХVI з’їзді КПРС визначено одне з першочергових завдань на 

найближчі п’ять років – це поліпшення постачання населенню продуктів 

харчування. Його конкретизували в Продовольчій програмі СРСР, схваленій 

травневим (1982 р.) Пленумом ЦК КПРС.  

Для успішного втілення Програми в життя ЦК КПРС і Рада Міністрів 

СРСР розробили комплекс організаційних та виробничо-економічних 

заходів. Вагомий внесок у їх здійснення покликані зробити 

сільськогосподарські НДУ Української РСР. Саме ці питання розглядалися 
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на річних загальних зборах Південного відділення ВАСГНІЛ, що відбулися 4 

березня 1983 року. 

Виконуючи рішення травневого і листопадового (1982) Пленумів ЦК 

КПРС, науковці зосередили зусилля на дослідженнях, спрямованих на 

подальшу інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, підвищення 

його ефективності. Переважна більшість досліджень підпорядковувалася 

розв’язанню низки цільових комплексних науково-технічних програм, 

зокрема «Агрокомплекс» та «Цукор». 

У галузі тваринництва вони пов’язані з удосконаленням планових 

порід сільськогосподарських тварин, створенням нових генотипів, 

пристосованих до умов ведення галузі на промисловій основі, розробленням 

прогресивних технологій виробництва високоякісної продукції тощо [169, 

с. 99-102]. 

Отже, мета діяльності працівників сільськогосподарської науки, 

зокрема й наукових колективів Південного відділення ВАСГНІЛ, випливала 

із загальнонародних завдань, визначених керівництвом країни. 

 

3.2. Г.О. Богданов – організатор освіти і науки в Харківському 

зооветеринарному інституті 

 

Творчий шлях академіка УААН Г.О. Богданова відповідав вимогам 

часу і поєднував педагогічну, наукову та організаційну діяльність у різних 

закладах вищої освіти. 

Протягом майже трьох років (червень 1970 – серпень 1973 р.) учений 

очолює Харківський зооветеринарний інституту і за сумісництвом обіймає 

посаду завідувача кафедри годівлі сільськогосподарських тварин ХЗВІ.  

Обрання Григорія Олександровича на посаду ректора Харківського 

зооветеринарного інституту в червні 1970 р. було не випадковим, адже він 

мав значний досвід керівної роботи в НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся 

УРСР, здібності до організації та спрямування великого професорсько-
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викладацького й студентського колективів на вирішення актуальних науково-

освітянських завдань, критичний розум і нетерпимість до недопрацювань. 

Саме така сильна, авторитетна та знана в наукових колах особистість була 

потрібна для керівництва великим освітнім центром. 

Вважаємо за доцільне дати коротку довідку про історію створення 

вищого навчального закладу. Витоки Харківського зооветеринарного 

інституту починаються з 1847 р., коли під Харковом організовується 

Південно-Західна навчальна ферма для підготовки сільської молоді до 

роботи керуючими в господарствах приватних землевласників. З метою 

підвищення ефективності 30 січня 1855 р. навчальну ферму реформовано в 

Харківську нижчу землеробську школу з терміном навчання 5 років. 

Починаючи з 1878 р., Харківське землеробське училище прирівнюється до 

середніх навчальних закладів із 6-річним терміном навчання, а в 1911 р. його 

реорганізовують у Харківське середнє землеробське училище 1-го розряду, 

яке проіснувало до 1920 р., коли створився Харківський зоотехнікум – 

перший вищий сільськогосподарський заклад, що спеціалізувався з 

підготовки фахівців для галузі тваринництва. Інакше кажучи, до 1920 р. 

Харківське землеробське училище накопичило значний досвід професійної 

підготовки. Воно мало висококваліфікований склад викладачів, задовільну 

навчально-методичну базу. Передумовами відкриття зоотехнічного закладу 

вищої освіти стали тваринницький напрям навчального господарства 

Харківського землеробського училища та його досвід у підготовці бонітерів з 

вівчарства. У 1920 р. за пропозицією Наркомзему України і розпорядженням 

Наркомосвіти на основі Харківського землеробського училища організовано 

перший в Україні вищий спеціалізований навчальний заклад – Харківський 

зоотехнікум спочатку з 3-, а потім (1926 р.) – з 4-річним терміном навчання. 

Технікум готує агрономів-зоотехніків з 1920 р. по 1930 р. Тому структура 

закладу формувалася саме для підготовки фахівців із тваринництва. Після 

уніфікації вищої освіти в Україні Харківський зоотехнікум постановою 

Колегії Наркомосвіти УРСР від 20 січня 1920 р. став називатися Харківським 
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молочно-зоотехнічним інститутом Народного комісаріату землеробства 

СРСР. Інститут мав у своєму складі два факультети: зоотехнічний і 

молочного господарства. У 1932 р. розпорядженням Наркомзему СРСР 

молочний факультет ліквідують у зв’язку з його переведенням до 

Пушкінського хіміко-технологічного інституту молочної промисловості. У 

1932 р. заклад вищої освіти перейменовано на Харківський зоотехнічний 

інститут Наркомзему СРСР. Протягом 1932-1962 рр. назва закладу 

залишалася, але змінювалося його підпорядкування міністерствам. 

Харківський зоотехнічний і Харківський ветеринарний інститут об’єдналися 

в 1960 р. У структурі нового Харківського зооветеринарного інституту в 

1964 р. налічувалося 25 кафедр, на яких працювали 153 викладачі: 16 

професорів, докторів наук, 63 доценти, кандидати наук, 74 старші викладачі 

та асистенти, із них 29 кандидатів наук, тобто 75% викладачів із числа штату 

співробітників мали вчені ступені і звання. З 1965 р. розпочалася докорінна 

перебудова навчального процесу в Інституті, пов’язана з роботою фахівців в 

умовах промислового тваринництва. У 1966/1967 навчальному році на 

зоотехнічному факультеті відновлює свою діяльність відділення зі 

спеціальності «Птахівництво», а надалі  й «Молочно-м’ясне скотарство». 

Зазначимо, що в 60-70-ті роки в країні розпочалося переведення 

тваринництва на промислову основу, будівництво великих промислових 

комплексів з виробництва молока, яловичини, свинини, м’яса птиці та яєць. 

Це потребувало перегляду навчальних спеціальних дисциплін. У роки 

керівництва Григорія Олександровича в Інституті продовжувалася традиція 

пошуку нових форм навчання, які він активно підтримував. Так, на 

Всесоюзному семінарі деканів сільськогосподарських закладів вищої освіти 

декан зоотехнічного факультету ХЗВІ доцент В.К. Целютін від імені 

Інституту вніс пропозицію щодо зміни навчальних планів на 1971-1980 рр. і 

посилення технологічного напряму в підготовці фахівців для галузі 

тваринництва, яка ставала промисловою. Ці рекомендації були прийняті. В 
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Інституті спеціальні кафедри перепрофілювали на технологічні. У 1970 р. 

створилася нова кафедра «Технологія промислового тваринництва», очолена 

академіком ВАСГНІЛ Й.А. Даниленком (1970-1973 рр.) [170, с. 245-258].  

У цей період розпочалася робота з перепрофілюванням на 

зооінженерну спеціальність. Раніше здійснювали підготовку із зоотехнії [37, 

с. 191]. Нова спеціальність віддзеркалювала зміни, які відбулися у веденні 

сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарська праця 

перетворювалася на різновид промислової, з високим технічним 

забезпеченням, автоматизацією і повною механізацією виробничих процесів. 

Кілька слів скажемо про сутність поняття «зооінженерія». Термін 

«зооінженерія» походить від двох слів: «зоо» – від грецького zoon – тварина, 

жива істота та «інженерія» («інженер») – від французького ingenieur, 

запозичене від латинського ingenium, – здатність, винахідливість. Отже, 

зміни в підготовці фахівців для тваринництва відбулися у зв’язку зі зміною 

самого технологічного процесу в системі «корми-тварина-тваринницькі 

продукти і сировина». Ведення тваринництва стало неможливим без 

використання інженерних знань, пов’язаних з машинами, механізмами, 

автоматизацією виробництва, проектуванням сучасних ферм і комплексів, 

усього складного комплексу елементів для забезпечення технологічного 

процесу, зокрема створення тварин з бажаними технологічними 

властивостями. Тому перехід на нову зооінженерну спеціальність був цілком 

обґрунтованим та зумовленим ходом історичного розвитку галузі 

тваринництва [36, с. 8-9]. У зв’язку з підготовкою зооінженерів, починаючи з 

1973 р., розробляються новий навчальний план, програми, підручники і 

навчальні посібники. На зооінженерному факультеті вводять такі нові 

дисципліни, як: інженерна графіка, будівельна справа,  збільшується обсяг 

курсу з вищої математики та механізації тваринництва, з’являється курсове 

технологічне і дипломне проектування. Зазначені дисципліни формують у 

студентів інженерні й економічні знання, готують їх до самостійної роботи 
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технологом на молочних комплексах, птахофабриках, комплексах з 

відгодівлі ВРХ і свиней [123, с. 8-9]. 

Очоливши Харківський зооветеринарний інститут, Григорій 

Олександрович за досить короткий проміжок часу зумів згуртувати навколо 

себе колектив установи. Учений розуміє, що подальший розвиток закладу 

вищої освіти неможливий без поліпшення наявної матеріально-технічної 

бази, яка за його керівництва значно модернізувалася. Наприклад, було 

побудовано молочний комплекс на 800 корів, телятник у навчальних 

господарствах «Шевченківський» та «Прогрес», а також морфологічний 

навчальний комплекс.  

Опікувався Григорій Олександрович і соціальними питаннями, серед 

яких одним з найважливіших стало забезпеченням співробітників закладу 

житлом. Усвідомлюючи важливість цього завдання, Г.О. Богданов знаходить 

додаткові кошти на будівництво двох багатоповерхових будинків, один із 

них зведений за чехословацьким проектом та мав поліпшене планування. 

Більше того, з ініціативи академіка будують 5-поверховий гуртожиток, 

прокладають асфальт до залізничної платформи «Лозовеньки», 

реконструюють електрозабезпечення, водогін, прокладають газову 

магістраль «Харків-інститутське містечко», відкривають магазин.  

Ми з’ясували, що, працюючи завідувачем кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин ХЗВІ (її засновником і керівником у 1927-

1948 рр. був славетний учений, професор І.В. Бельговський, пізніше академік 

ВАСГНІЛ П.Д. Пшеничний (1948-1953 рр.), професор Т.В. Горб (1956-

1970 р.), Григорій Олександрович очолює важливі напрями фундаментальних 

та прикладних досліджень, упровадження результатів наукових пошуків у 

виробництво в рамках Державної науково-технічної програми «Годівля 

сільськогосподарських тварин» [31, с. 12].  

Будучи ректором Харківського зооветеринарного інституту та 

завідувачем кафедри годівлі сільськогосподарських тварин, учений 

поступово згуртував навколо себе талановитих науковців і продовжив 
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дослідження, розпочаті ще в НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, 

наслідки яких знайшли своє відображення в захищених під його 

керівництвом дисертаціях, а саме: І.Л. Іопа «Эффективность использования 

синтетических аминокислот (лизина и метионина) в кормлении свиноматок» 

(1970), В.М. Кандиба «Влияние биологической полноценности протеинового 

питания на обмен веществ и спермопродуктивность хряков» (1970), 

К.А. Власова «Сравнительная оценка использования кормовых фосфатов с 

разным содержанием фтора в кормлении высокопродуктивных коров» (1971), 

Н.С. Пустова «Рост, развитие и обмен веществ у молодняка крупного 

рогатого скота при длительном скармливании мочевины» (1971), 

Н.І. Сотникова «Эффективность откорма свиней на рационах с добавкой 

синтетических аминокислот и биологически активных веществ» (1971), 

Г.С. Жевновата «Эффективность использования синтетического лизина в 

кормлении молодняка свиней в зависимости от типа кормления и 

биологической доступности лизина в кормах» (1972), А.І. Тищенко 

«Эффективность использования различных источников лизина при мясном 

откорме свиней» (1972), що збагатили наукову школу Бельговського-

Пшеничного [31]. 

Науковим пошукам Г.О. Богданова та співробітникам його відділу 

притаманне поєднання теоретичних і практичних аспектів досліджень з 

питань годівлі сільськогосподарських тварин. Під керівництвом ученого 

проводилися поглиблені дослідження проблеми протеїнового живлення 

тварин. Кафедра на чолі з Г.О. Богдановим здобула заслужений авторитет у 

колишньому Радянському Союзі та Україні. Зусиллями вчених розроблено і 

впроваджено у виробництво теоретично і практично важливі положення: 

 закономірності й особливості амінокислотного та вітамінного 

живлення свиней, овець, телят; 
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 перші в СРСР деталізовані норми годівлі сільськогосподарських 

тварин, опубліковані в довідниках і підручниках з годівлі 

сільськогосподарських тварин; 

 теоретичні основи й закономірності формування м’ясної 

продуктивності молодняка великої рогатої худоби залежно від вікових, 

кормових і породних факторів; 

 перші 8 породних технологій годівлі та інтенсивного 

прогнозованого вирощування бичків молочних, комбінованих і м’ясних 

порід України, які забезпечили досягнення живої маси 570-650 кг у 18-21-

місячному віці; 

 високоефективні методи й технології силосування, збагачення та 

консервування бурякового жому, кукурудзяного силосу, гички буряків, 

виготовлення амідо-мінеральних добавок на основі сухого бурякового жому, 

комплексних вуглеводно-амідо-мінеральних добавок на основі меляси; сухих 

гранульованих і брикетованих сумішок з різним вмістом соломи та 

трав’яного борошна. 

У період ректорства академік видає 55 наукових статей, тез, 

навчальних посібників [31]. З огляду на потужний внесок у розвиток 

тваринництва рішенням Атестаційної Вищої Комісії від 16 жовтня 1970 р. 

№ 015168 Г.О. Богданову присвоєно вчене звання професора за 

спеціальністю годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів [67].  

Ми встановили, що Григорій Олександрович брав активну участь у 

роботі конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. За сприяння ректорату та 

ради студентського наукового товариства 1970 року відбулася ХІХ 

внутрішньовузівська конференція, що розпочалася 14 грудня зі вступного 

слова ректора, який поінформував про стан сільськогосподарської дослідної 

справи і, зокрема, тваринництва. На конференції працювало кілька секцій: 

соціально-економічна (підсекції марксистсько-ленінської філософії і 

політекономії, історії КПРС та наукового комунізму), її кураторами були – 
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доценти В.Ф. Паточкін, С.Г. Пасманнік, кандидат економічних наук 

М.Ф. Алексєєнко; економіка сільгоспвиробництва, куратори – доценти 

В.Д. Ярошенко, Н.В. Бублик, І.В. Россоха; біологічна, куратори – професори 

Т.Г. Цимбал, Г.С. Крок, доктор наук А.В. Чечеткін; загальної зоотехнії, 

куратори – професор М.Д. Любецький, доценти – І.Ф. Храбустовський, 

Ф.К. Терещенко; а також клінічна секція, куратори – професори 

І.А. Калашник, Н.Г. Толстова-Парійська, доцент Н.Т. Литвишко. До початку 

конференції підготували й видали Програму з переліком доповідачів та 

темами виступів (усього 137). У роботі конференції переважно взяли участь 

студенти ІІ-V курсів зоотехнічного факультету [171].  

Важливого значення вчений надає поширенню знань і запозиченню 

іноземного досвіду, є завжди відкритим до новацій у теорії та практиці, 

щедро ділиться власними напрацюваннями, результатами невтомних 

наукових пошуків.  Саме тому Г.О. Богданов бере активну участь, виступає з 

доповідями на міжнародних конференціях і з’їздах. Наприклад, у 1970 р. 

Григорій Олександрович долучається до роботи радянсько-швецького 

симпозіуму з питань годівлі сільськогосподарських тварин, який відбувся в 

Упсалі, 1972 р. – симпозіумі АСКАР з інтенсивної відгодівлі худоби і свиней 

у Лондоні [79-80].  

У квітні 1971 р. за внесок у розвиток аграрної освіти та 

сільськогосподарського виробництва Григорія Олександровича нагороджено 

орденом «Трудового Червоного Прапора», 2001 р. вченому присвоєно звання 

«Почесний професор ХДЗВА». 

Отже, однією з блискучих граней професійної творчості академіка 

УААН Г.О. Богданова залишається його науково-освітня діяльність, завдяки 

якій маємо цілу плеяду учнів, що гідно продовжують справу майстра, 

збагачують зоотехнічну науку і виробничу практику.  
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3.3. Науково-організаційна та педагогічна діяльність ученого в 

Українській сільськогосподарській академії 

 

Науково-організаційний талант Г.О. Богданова завжди виявлявся у 

фундаментальних і прикладних дослідженнях, які потребували вміння 

правильно спланувати, теоретично й методично обґрунтувати та коректно 

виконати будь-яку наукову роботу. 

З архіву УСГА (нині – НУБіП України) стало відомо, що науково-

організаційна діяльність ученого в цьому закладі розпочалася 1976 р. після 

його обрання на посаду ректора. Очолюючи вказаний заклад вищої освіти 

протягом 1976-1979 рр., Г.О. Богданов домігся відновлення роботи 

спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. У 

процесі дослідження встановили, що за ініціативою та клопотанням Григорія 

Олександровича 19 січня 1978 р. відповідно до наказу Голови ВАК при Раді 

Міністрів СРСР №357-в від 27.12.78 р. в УСГА створено спеціалізовані ради 

із захисту докторських дисертацій на присудження вченого ступеня доктора 

ветеринарних наук зі спеціальностей: 16.00.02 – патологія, онкологія та 

морфологія тварин і 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, 

епізоотологія та мікологія [66, с. 32-34], 8 лютого 1979 р. згідно з наказом 

Голови ВАК при Раді Міністрів СРСР № 356 від 27 грудня 1978 р. 

затверджено спеціалізовану раду Д.120.71.02 із захисту докторських 

дисертацій за такими спеціальностями: 06.03.01 – лісові культури, селекція, 

насінництво і озеленення міст та 06.03.02 – лісовпорядкування і лісова 

таксація [66, с. 74-75], 18 травня 1979 р. відповідно до наказу №139 на 

виконання рішення Президії ВАК №89-в від 27 березня 1979 р. затверджено 

спеціальність, за якою спеціалізованій раді Д 120.71.04 дозволено приймати 

до захисту дисертації й клопотати про присудження наукового ступеня 

доктора технічних наук за спеціальністю 05.20.01 – механізація 

сільськогосподарського виробництва та сільськогосподарських наук 06.02.01 

– розведення і селекція сільськогосподарських тварин, 06.02.02 – годівля 
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сільськогосподарських тварин і технологія кормів та 06.02.04 – технологія 

виробництва продуктів тваринництва. Головою цієї спеціалізованої ради 

обирають Григорія Олександровича. Крім нього, до неї ввійшли 

Г.Т. Клиценко (заступник голови), І.М. Березюк (представник партійної 

організації), Б.М. Гопка (представник профспілкової організації), 

Л.А. Шевченко (учений секретар), Є.І. Адмін, А.С. Березовий, Є.С. Бірюкова, 

М.С. Борщ, Д.Я. Василенко, В.П. Дем’янчук, В.Ф. Каравашенко, 

М.М. Карпусь, М.М. Колесник, М.А. Кравченко, В.Є. Недава, П.П. Остапчук, 

К.Б. Свєчин, Ф.Ф. Ейснер, Д.І. Шевченко [66, с. 28-31]. На засіданнях 

спеціалізованої ради захист та обговорення  кожної дисертації мали характер 

принципової наукової дискусії, у ході якої члени спецради і присутні 

висловлювали свої думки щодо основних положень та результатів 

дисертаційної роботи.  

Одним із напрямів популяризаторської діяльності Г.О. Богданова була 

участь в організації й проведенні конференцій, семінарів тощо. У 1978 р. 

Григорій Олександрович виступив ініціатором організації міжвузівської 

конференції, присвяченої 130-річниці від дня народження професора 

М.П. Чирвінського, яка відбулася 18-19 червня в УСГА. Слід наголосити на 

тому, що дослідження першого декана сільськогосподарського факультету 

Київського політехнічного інституту М.П. Чирвінського відіграли важливу 

роль у розвитку зоотехнічної науки. Основні праці вченого присвячені 

питанням годівлі, росту і розвитку сільськогосподарських тварин, проблемам 

вівчарства, вовно- та смушкознавства. Учений експериментально довів, що в 

утворенні жиру в організмі, крім білків, беруть участь вуглеводи і мінеральні 

речовини; дослідив залежність росту та розвитку тварин, особливо в 

молодому віці, від годівлі, утримання, клімату й  інших факторів. Результати 

конференції висвітлені на сторінках газети «За сільськогосподарські кадри» 

[64, арк. 35].  

У полі зору Г.О. Богданова постійно знаходилися питання зміцнення 

експериментальної бази закладу та покращення її матеріально-технічного 
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забезпечення, тому дослідні господарства вченого були одними з найкращих. 

Коли в червні 1979 р. в Києві організовували семінар з питань 

кормовиробництва, на якому планували показати передові господарства, 

Київський обком КП України й облвиконком (наказ № 164 від 31 березня 

1978 р.) саме за УСГА закріплювали господарства для відвідування їх 

учасниками семінару, а саме: радгосп: «Требухівський» Броварського району 

для демонстрації зеленого конвеєра в господарстві з розведення нетелей; 

радгоспи «Красилівський», «Гоголівський», «Плосківський» – технології 

приготування і згодовування плющеного зерна та кормового буряку; 

радгоспи «Русанівський», «Перемога», колгоспи ім. ХХІ з’їзду, 

ім. В.І. Леніна, ім. Комінтерна Яготинського району – культури полів й 

організації кормовиробництва, колгоспи «Шлях Леніна», ім. 30-річчя 

Перемоги Яготинського району – культури полів і підготовка соломи до 

згодовування, колгосп-завод «Радянська Україна», колгосп ім. Горького 

Переяслав-Хмельницького району – кормовиробництва на зрошуваних 

землях, Панфилівська дослідна станція  культури полів; Баришівський 

ветсанутильзавод – технології виробництва м’ясо-кісткового борошна; 

радгосп «Дніпро» – виробництва кормів; радгосп «Бортничі» – організації 

культурних пасовищ [66, с. 110-112].  

З архівних документів з’ясували, що, перебуваючи на посаді ректора, 

Г.О. Богданов одним із пріоритетних напрямів діяльності вважав 

забезпечення соціального захисту студентів: надання якісних медичних 

послуг, оздоровлення, забезпечення студентів житлом під час навчання, 

створення соціально-побутових умов проживання в гуртожитках 

студмістечка. Завдяки його ініціативам було розпочато будівництво 

гуртожитків. Так, відповідно до наказу № 155 від 29 травня 1978 р. 

прискорено будівництво гуртожитку на 643 місця та в цьому ж році введено 

його в експлуатацію. З цією метою директорам навчально-виробничих 

господарств В.В. Лосю, В.Г. Кириченко, В.К. Бушинському, П.Д. Довгалю, 
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В.Д. Москаленко наказано на період з 29 травня по 29 червня 1978 р. 

відрядити п’ять каменярів у розпорядження БУ-44 тресту «Київміськбуд 4» 

для зведення цегляних стін на будівництві гуртожитку для студентів [58, 

с. 6]. Уже в жовтні голова «Київміськбуд» прийняв рішення про можливість 

дострокового введення в експлуатацію гуртожитку № 10 (наказ № 308 від 26 

жовтня 1978 р.), а в грудні цього ж року на підставі листа БУ-44 тресту 

«Київміськбуд-4» №692 від 19.12.1978 р. щодо готовності об’єкта було 

призначено робочу групу для прийняття в експлуатацію гуртожитку [65, 

арк. 49, 139].  

У 1979 р. відповідно до наказу № 83 від 24 вересня у зв’язку зі 

знесенням будинку старої їдальні розпочалася підготовка майданчика під 

будівництво ще одного гуртожитку, а 16 квітня  будівництво 83-

квартирного будинку по вул. Бубнова, 13 та навчального корпусу факультету 

підвищення кваліфікації (наказ № 103) [66, арк. 146]. За наполяганням 

Г.О. Богданова для належної організації навчального і наукового процесів у 

1978 р. розпочали капітальний ремонт навчальних корпусів ветеринарного 

факультету, які після багаторічної експлуатації мали незадовільний 

технічний стан (наказ № 163 від 1 червня 1978 р.) [64, с. 14]. Значну увагу 

Григорій Олександрович приділяє й питанням оздоровлення колективу 

навчального закладу та його студентів у літній період. З цією метою 

відповідно до наказу № 161 від 31 травня 1978 р. комісія у складі 10 осіб 

(О.Т. Чернявський – голова комісії, В.І. Мацибора – заступник голови комісії, 

О.Ф. Касьянов – член комісії, М.М. Неділько – начальник табору, 

І.Є. Наумовський, Л.В. Прокопчук – кастелянка, А.В. Городицький – 

головний бухгалтер, А.З. Білоконь, В.І. Серанчук і Г.Н. Федоренко – водії 

автобусів) прийняла й відкрила спортивно-оздоровчий табір «Академічний» 

[64, с. 12].  

Важливим етапом у житті Г.О. Богданова стало обрання його в 1979-

1987 рр. віце-президентом ВАСГНІЛ та Головою президії Південного 
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відділення ВАСГНІЛ. Виконання адміністративно-управлінських обов’язків 

у Південному відділенні ВАСГНІЛ Григорій Олександрович успішно 

поєднує зі своєю викладацькою діяльністю в УСГА, де за сумісництвом 

обіймає посаду професора кафедри годівлі сільськогосподарських тварин з 

окладом 225 крб. на місяць (витяг з наказу № 225 від 31 серпня 1981 р.) [56]. 

У цьому закладі вчений читає лекції, готує аспірантів, серед яких були й 

іноземці, що навчалися в академії за цільовим призначенням. Крім того, 

Г.О. Богданов викладає на факультеті підвищення кваліфікації керівних 

кадрів сільського господарства. У 1982/1983 навчальному році серед слухачів 

курсів викладачі технікумів становили 60, економісти районних управлінь 

сільського господарства (економісти трестів радгоспів) – 75, керівні кадри 

колгоспів та радгоспів – 50, голови колгоспів і директори радгоспів – 110, 

заступники голів з кормовиробництва та заступники очільників обласних 

управлінь сільського господарства з кормовиробництва – 80, директори 

трестів радгоспів – 50, керівники районних управлінь  60, викладачі 

закладів вищої освіти – 100, зоотехніки районних управлінь і зоотехніки зі 

штучного осіменіння тварин – 90, керівники районних станцій по боротьбі з 

хворобами тварин  75 осіб. Лекційне навантаження Григорія 

Олександровича на курсах становило 62 год., а семінари та практикуми 

охоплювали – 34 години. По закінченню курсів слухачі складали іспити [56]. 

Академік Г.О. Богданов ретельно готувався до кожної теми, враховуючи 

принципові питання теорії і практики, сучасне бачення проблеми. Перед 

лекціями, незважаючи на великий стаж викладацької роботи, учений щоразу 

опрацьовував періодичні та інші видання для насичення лекційного 

матеріалу новітніми науковими й виробничими досягненнями. До кожного 

заняття академік складав детальний план-конспект з акцентами на 

принципово важливих наукових положеннях, який слугував методичним 

керівництвом для лектора, спрямовував його, надавав виступу чіткості і 

планомірності. Для кращого сприйняття інформації студентами вчений 



123 
 

 
 

завжди використовував ілюстративний матеріал у вигляді таблиць та діаграм. 

Розробляв методики для кожної лабораторно-практичної теми, у яких 

викладалися принципи, методи, а також техніка дослідження, послідовність 

виконання окремих процесів, виробничі висновки й узагальнення тощо. 

Наприклад, методику вивчення протеїнової цінності кукурудзяного 

силосу у процесі використання синтетичних азотистих речовин 

Г.О. Богданов розробляє у співпраці з В.Ф. Пісоцьким, коли вчений працює у 

відділі годівлі сільськогосподарських тварин НДІ тваринництва Лісостепу і 

Полісся УРСР, вона ввійшли до посібника «Методики исследований в 

животноводстве», опублікованого1965 року [172]. 

У 1989 р., прочитавши оголошення в газеті «Сільські вісті» від 27 

вересня про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри технології виробництва молока та яловичини УСГА, Г.О. Богданов 

вирішує взяти в ньому участь. На засіданні Ради зооінженерного факультету 

8 грудня 1989 р. заслухали інформацію декана В.М. Гопки щодо заяви 

Григорія Олександровича. У роботі Ради брали участь 17 із 23 осіб, із яких 

виступили троє  це професори В.М. Недава і Д.Я. Василенко, а також 

доцент В.М. Гопка. У результаті відкритого голосування Рада одностайно 

вирішила рекомендувати академіка Г.О. Богданова для обрання на посаду 

завідувача кафедри технології виробництва молока та яловичини і 30 січня 

1990 р. його переведено на вказану посаду за сумісництвом з окладом 

300 крб. на місяць, а з 16 липня 1990 р. Григорія Олександровича зарахували 

на штатну посаду завідувача цієї ж кафедри з окладом 600 крб. [56]. Під його 

керівництвом колективу кафедри доводилося долати різні труднощі 

перехідного періоду. Цілеспрямованість та організаторські здібності вченого 

стали важливим чинником професійного розвитку колективу.  

З архівних матеріалів відомо, що протягом 1990-1996 рр. Григорій 

Олександрович, очолюючи відділ технології виробництва молока і 

яловичини, читав лекції та проводив практичні заняття з дисципліни 
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«Актуальні проблеми зоотехнії» для слухачів педагогічного факультету. 

План педагогічного навантаження виконував. Щороку читав по 58-65 лекцій. 

Також викладав актуальні питання й сучасні проблеми розвитку 

тваринництва на факультеті підвищення кваліфікації та у Вищій школі 

управління. На прикладі власної професійної діяльності Г.О. Богданов 

демонстрував, як потрібно організовувати викладання профільних дисциплін, 

сприяти підвищенню якості підготовки фахівців із тваринництва. Слід 

зауважити, що Григорій Олександрович мав неперевершений педагогічний 

хист, був невтомним пропагандистом усього нового, прогресивного в царині 

зоотехнічної науки. Зарекомендував себе як талановитий лектор, що вміло 

організовував навчальний процес, привчаючи студентів до самостійної 

роботи. Систематично відвідував лекції і практичні заняття співробітників 

кафедри. Значні зусилля Г.О. Богданов спрямовував на активізацію НДР, яку 

проводили співробітники кафедри технології виробництва молока та 

яловичини. Учений розглядав науково-дослідну роботу як невід’ємний 

елемент їхньої діяльності, опікувався включенням найактуальніших наукових 

тем і проблем до виконання навчальними структурами, очоленими ним. 

Академік здійснював наукове керівництво та брав участь у проведенні 

досліджень з держбюджетної й госпрозрахункової тематики, покликані: 

1) розробити та впровадити методи еколого-генетичного моніторингу у 

скотарстві (Науковий керівник програми, професор Г.О. Богданов, обсяг 

фінансування 100 тис. крб.); 2) розробити теоретичні основи і практичні 

засоби створення комплексної екологічно збалансованої технології 

виробництва молока та яловичини на основі підвищення ефективності 

використання породних і кормових ресурсів (Науковий керівник програми, 

професор Г.О. Богданов, обсяг фінансування 100 тис. крб.); 3) розробити та 

впровадити методи інтенсифікації відтворення генетично-цінних тварин, 

оптимізації їх годівлі для прискорення селекційного процесу зі створення 

племінних стад з надоєм корів вище 7 тис. кг молока на рік (Наукові 

керівники програми, професор Г.О. Богданов, доцент В.П. Поліщук, обсяг 
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фінансування 100 тис. крб.) [70]; 4) вивчити радіологічні і зоотехнічні 

аспекти, розробити нормативи та технологію використання ентеросорбентів 

(хумоліту, природніх цеолітів) у різних типах годівлі (Науковий керівник 

програми, професор Г.О. Богданов, обсяг фінансування 30 млн крб.) [72]; 

5) розробити еколого-економічні принципи оцінки виробництва і 

раціонального використання білкових кормових ресурсів України (Науковий 

керівник програми, професор Г.О. Богданов, обсяг фінансування 

1000 млн крб.) [72]; 6) розробити й удосконалити біотехнологічні методи 

відтворення тварин для підвищення м’ясної продуктивності великої рогатої 

худоби (Наукові керівники програми доцент В.П. Поліщук, професор 

Г.О. Богданов, обсяг фінансування 600 млн крб.) [72]; 7) розробити еколого-

економічні принципи оцінки виробництва та раціонального використання 

білкових кормових ресурсів України (Науковий керівник програми професор 

Г.О. Богданов, обсяг фінансування 50000 грн.). 

Особливу увагу вчений приділяє дослідженням, пов’язаним з 

ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. Матеріали наукових 

розвідок, виконаних під керівництвом Г.О. Богданова, неодноразово 

висвітлювалися на засіданні колегій і науково-технічних рад 

Мінсільгосппроду (нині – Міністерство аграрної політики та продовольства 

України) і Мінчорнобиля (нині Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій), а також в УААН. 

Працюючи в УСГА, Григорій Олександрович був членом різних рад і 

комітетів: 

 1990 р., 1992 р. Г.О. Богданова обирають членом Ради зооінженерного 

факультету, голова – декан зооінженерного факультету, доцент Б.М. Гопка 

(наказ № 269 від 26 листопада 1990 р. та наказ № 3 від 13 січня 1992 р.) [69, 

70]; 

 1991 р. вчений – член Комісії з розроблення нових індивідуальних 

навчальних планів підготовки студентів зооветеринарних спеціальностей, 



126 
 

 
 

голова – професор Г.О. Хмельницький. До функцій Комітету належало 

вивчення навчальних планів вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти, 

сучасних та перспективних кваліфікаційних вимог до фахівців, розроблення 

проектів індивідуальних навчальних планів з певної спеціальності (наказ 

№ 27 від 13 лютого 1991 р.) [70]; 

 1991-1992 рр. – член конкурсної Комісії з напряму «зооінженерні 

науки», голова – декан зооінженерного факультету, доцент Б.М. Гопка. 

Комісію створено за наказами Мінвузу УРСР № 9 від 16.01.1991 р. та № 25 

від 14 квітня 1992 р. «Про проведення республіканського конкурсу наукових 

робіт студентів 1990/1991 і 1991/1992 навчальних років» базовим закладом 

освіти з напряму «Ветеринарні та зооінженерні науки» визначено УСГА і 

згідно з наказом по закладу № 131 «с» від 11.03.91 р. [69, 72]. 

 1993 р. – член науково-технічної Ради станції м’ясного скотарства 

«Ворзель», голова – декан зооінженерного факультету, доцент Б.М. Гопка 

[71]; 

 1995 р. – член робочої групи для підготовки матеріалів та написання 

книги-нарису історії Національного аграрного університету й 

інформаційного каталогу «Національний аграрний університет» [72]; 

 1996 р. – член методично-координаційної Комісії з питань науково-

технічної діяльності Національного аграрного університету. Галузеву 

координаційно-методичну комісію з питань науково-технічної діяльності 

створено з метою проведення експертизи, здійснення координації науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, раціонального використання 

коштів Національного аграрному університету для проведення наукових 

досліджень. Головними завданнями, якої було: формування тематики 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з пріоритетних 

напрямів тваринництва, зважаючи на попит товаровиробників на наукову 

продукцію, та встановлення обсягів фінансування конкретних наукових 

досліджень; визначення на конкурсній основі виконавців науково-дослідних і 
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дослідно-конструкторських робіт з числа науково-дослідних підрозділів 

університету (кафедр, лабораторій, станцій); проведення експертизи 

наукових розробок, їх виробничої перевірки, експериментального 

впровадження, винесення рішення щодо рівня завершеності проектів; 

здійснення контролю за методичним рівнем виконання досліджень [73]; 

 1996 р. – член проблемної Ради з питань науково-технічної діяльності 

Національного аграрного університету. Проблемну Раду з питань науково-

технічної діяльності створено з метою ефективного використання наукового 

потенціалу університету, пріоритетного розвитку фундаментальних, 

прикладних та пошукових досліджень. Її головними завданнями були: 

розгляд матеріалів, представлених галузевими координаційно-методичними 

комісіями з питань науково-технічної діяльності і прийняття остаточного 

рішення щодо: формування тематики науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт факультету; визначення обсягів фінансування 

наукових досліджень і їх виконавців; експертизи виконання наукових 

розробок, їх виробничої перевірки, експериментального впровадження та 

встановлення рівня завершеності. За результатами річної звітності 

виконавців наукових досліджень проблемна Рада коригувала тематику 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок та обсяги їх 

подальшого фінансування [73]; 

 1996-2000 рр. – член науково-технічної Ради дослідних станцій і 

навчально-дослідного господарства «Великоснітинське», голова – декан 

зооінженерного факультету, доцент Б.М. Гопка. Цю Раду створено для 

вдосконалення підготовки фахівців, підвищення ефективності наукових 

досліджень із сільськогосподарського виробництва, об’єднання творчих 

зусиль керівників, працівників дослідних станцій, навчально-дослідного 

господарства та вчених університету і на підставі клопотання деканів 

агрономічного, зооінженерного й факультету механізації сільського 
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господарства професорів І.М. Гудкова, Б.М. Гопки та Д.Т. Войтюка (наказ 

№ 56 від 1 квітня 1996 р.) [73]; 

 1997 р. – член організаційного комітету Міжнародної конференції з 

проблем зменшення виділення метану, яка відбулася з 3 по 5 червня на базі 

НУБіП України за участю Міністерства сільського господарства і 

продовольства України, УААН, вищих та середніх навчальних закладів, 

Міністерства захисту навколишнього середовища і ядерної безпеки України, 

Міністерства вугільної промисловості, Агенції раціонального використання 

енергії та екології, Міжнародного Інституту сільськогосподарського розвитку 

ВІНРОК (США), партнерів з економічних реформ (Вашингтон, США), 

Агенції захисту навколишнього середовища (Вашингтон, США), Освітньої 

програми США з питань сільської місцевості (Вашингтон, США). У межах 

Міжнародної конференції обговорювалися питання накопичення метану в 

ґрунті, виділення метану з вугільних пластів і гною жуйних тварин. Слід 

наголосити на важливості названої конференції у зв’язку зі зміною клімату 

внаслідок парникового ефекту. Зауважимо, що основним парниковим газом 

вважається вуглекислий, ріст концентрації якого в атмосфері Землі останніми 

роками становить понад 14 млрд. т на рік. Метан є другим за впливом на 

ефект потепління парниковим газом. Серед основних джерел утворення 

метану вважаються жуйні тварини [73]. Враховуючи важливість цієї 

проблеми, у конференції, крім Г.О. Богданова, бере участь також декан 

зооінженерного факультету, доктор біологічних наук, професор 

М.О. Захаренко, який тривалий час досліджував питання розрахунку та 

інвентаризації викидів парникових газів через діяльність тваринницьких 

підприємств із традиційними способами прибирання, зберігання й 

використання відходів тваринництва; 

 1998 р. – член експертної комісії спеціалізованої вченої ради, 

створеної з метою підвищення рівня ефективності попереднього розгляду 

дисертаційних робіт (Григорія Олександровича обирають членом двох 
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експертних комісій зі спеціальностей: 06.02.02 – годівля тварин і технологія 

кормів та 03.00.04 – біохімія (сільськогосподарські науки). 

Під його керівництвом лише за 1990-1995 рр. виконано 8 дипломних 

робіт. Учений проводив індивідуальні співбесіди зі студентами, які 

проходили стажування в університетах США або готувалися до стажування 

за кордоном, щодо їхньої участі в наукових проектах. До того ж Григорій 

Олександрович приділяє велику увагу міжнародній організаційно-навчально-

науковій діяльності. Сприяє налагодженню науково-навчальної роботи з 

Айовським, Луїзіанським, Каліфорнійським, Міннесотським і 

Вашингтонським державними університетами США, Гельсінським 

університетом та фірмою «Култор» Фінляндії, Загазигським університетом 

Єгипту, Норвезьким і Варшавським аграрними університетами. Спільно з 

Міністерством аграрної політики та продовольства України, УААН і 

американським фондом «Агросервіс» Г.О. Богданов проводить семінар у 

міжнародній агротехнічній школі в Києві. Матеріали його виступів видали й 

розповсюдили серед викладачів НАУ. Глибокі наукові доповіді Григорій 

Олександрович виголошує на шостому (Чилі) та сьомому (Португалія) 

Міжнародних конгресах з використання люпину в годівлі тварин, а також на 

першій (Єгипет) Міжнародній конференції з питань кролівництва [56].  

За архівними матеріали ми встановили, що після обрання 

Г.О. Богданова академіком-секретарем Відділення тваринництва, 

ветеринарної медицини і переробки продукції УААН учений був звільнений 

з посади завідувача кафедри технології виробництва молока і яловичини за 

власним бажанням та переведений за сумісництвом на посаду професора цієї 

ж кафедри з квітня 1996 р. Тимчасово обов’язки завідувача кафедри 

виконував доцент А.І. Сривов.  

 

3.4. Наукова школа Г. О. Богданова та його видавнича діяльність 

 

Людина широкої ерудиції, видатний учений та організатор науки 

Г.О. Богданов створив наукову школу з годівлі сільськогосподарських 
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тварин, технології кормів і технології виробництва продукції тваринництва. З 

особової справи дізнаємося, що науковець підготував понад 40 кандидатів та 

3 докторів наук. Нам вдалося відшукати автореферати дисертацій, де 

керівником значиться Г.О. Богданов. 

За визначенням доктора технічних наук, професора 

Л.Ф Мараховського, наукова школа – це об’єднання однодумців, яке 

розробляє життєво важливі для суспільства проблеми під керівництвом 

відомого в певній галузі дослідника, має значні теоретичні та практичні 

результати своєї діяльності, визнані в наукових колах [173]. 

Зазвичай лідером наукової школи є доктор наук. До її складу повинні 

входити не менше трьох докторів наук зі спеціальності. Надзвичайно велика 

роль у процесі формування й розвитку наукової школи відводиться 

науковому лідеру. Він своїми видатними якостями покликаний залучати до 

науки талановиту молодь та виховувати з неї дослідників високого рівня. 

Привабливість ученого полягає в поєднанні його наукового, педагогічного 

таланту, а також особистісних і професійних характеристик. Це передусім 

обдарованість, визначні наукові результати, любов до науки, педагогічна 

майстерність, цілеспрямованість, наукова принциповість, висока культура, 

особистий авторитет, доброзичливість, ентузіазм, уміння спрямовувати 

роботу, підтримувати самостійність та ініціативу. Саме таким дослідником-

наставником, що мав нові творчі ідеї і підказував своїм учням, якими 

шляхами рухатися, був академік УААН Г.О. Богданов. Учений сприяв 

залученню талановитої молоді до науки та вихованню справжніх 

дослідників. Науковець умів знаходити обдарованих молодих людей і 

запрошував їх до наукової роботи. Тому навколо вченого сформувався 

міцний колектив його учнів та співробітників. 

Наукова діяльність Г.О. Богданова тривала більше 50 років, упродовж 

яких він займав керівні посади в НДУ та закладах вищої освіти аграрного 

профілю. Викладаючи у вищій школі, учений щороку оновлював курс: 

включав до нього відомості про найсуттєвіші, найновіші досягнення світової 
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і вітчизняної зоотехнічної науки. Вибираючи аспірантів, Григорій 

Олександрович надавав перевагу тим, хто готував свої дипломи у відділі. 

Після успішного складання студентами іспиту вчений проводив з ними 

бесіду, намагаючись виявити їхні інтереси, зацікавленість наукою, знання 

позапрограмної літератури. Визначаючи тему дисертації, наполягав, щоб 

автор завершив її впродовж трьох років і використовував напрацювання 

відділу. Аспіранти та здобувачі повинні були відвідувати всі захисти, лекції і 

доповіді провідних учених інституту чи НДУ. 

Зі спогадів доктора сільськогосподарських наук, професора 

В.С. Лінника дізнаємося, що Григорій Олександрович, працюючи у ХЗВІ, 

готував до 10 аспірантів, які під його керівництвом у комплексних 

дослідженнях вирішували численні наукові проблеми в галузі годівлі тварин 

та технологій кормів: амінокислотне живлення моногастричних і жуйних, 

підвищення врожайності кормових культур, розроблення способів підготовки 

кормів до згодовування тваринам тощо. На кафедрі годівлі ХЗВІ постійно 

кипіла робота, а в навчальних господарствах проводилися досліди. Учений 

знайшов можливості для оснащення кафедри сучасним лабораторним 

обладнанням: придбали і запустили в роботу імпортні аналізатори 

амінокислотного складу кормів й інші прилади. 

Надалі науковий, педагогічний та організаторський талант 

Г.О. Богданова згуртовував і надихав на нові пошуки, відкриття, творчі 

звершення вчених і виробничників в Інституті тваринництва Лісостепу та 

Полісся УРСР, НАУ, Південному відділенні ВАСГНІЛ, УААН. У цей час 

активізувалася робота за новими напрямами досліджень, успішно діяли 

численні наукові школи під керівництвом Григорія Олександровича. Де б 

учений не працював, які б посади не займав, навколо нього завжди «кипіла» 

робота: науковці разом із ним – робили дослідження та відкриття, 

публікували результати, захищали дисертації, педагоги – готували молодих 

фахівців для агропромислового комплексу країни, виробничники – 

упроваджували результати досліджень у практику тваринництва, інтенсивно 
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будували кормоцехи, у серійне виробництво запускали екструдери, 

гранулятори тощо. 

Важлива особливість наукової роботи Г.О. Богданова  це 

надзвичайна вимогливість до результатів досліджень і правильності їх 

викладення й інтерпретації в публікаціях [30, с. 25-27]. 

Аналіз виділених напрямів досліджень наукової школи Г.О. Богданова 

показав, що найбільшу кількість дисертацій під керівництвом знаного 

вченого було виконано та захищено з питань годівлі сільськогосподарських 

тварин і технології кормів (38 кандидатських), технології виробництва 

продукції тваринництва (2 кандидатські й 2 докторські), біотехнології (1 

докторська), фізіології людини і тварини (1 кандидатська) (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій за роками 

 

Упродовж багаторічної діяльності вченого сформувалася його наукова 

школа, яка існує й нині, продовжуючи напрями досліджень, розпочаті 

Григорієм Олександровичем. 

Ми з’ясували, що в Г.О. Богданова зі спеціальності 06.02.02 «Годівля 

сільськогосподарських тварин і технологія кормів» 38 осіб захистили 

кандидатські дисертації: по 1 – у 1968, 1974, 1976, 1980, 1982, 1984, 1986, 
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1988 р., 2 – 1970, 1972, 1975, 1978, 1981, 1983, 3 – 1971, 1979, 1987, 1989, 

1992, 1994 (рис 3.2). Результати досліджень щодо ефективності використання 

синтетичних амінокислот у годівлі тварин висвітлено в дисертаціях 16 

аспірантів: 1968 р. – В.І. Скорятіної, 1970 – І.Л. Іоппи, В.М. Кандиби, 1971 – 

Н.І. Сотникової, 1972 – Г.С. Жевноватої, А.І. Тищенка, 1974 – В.П. Коропа, 

1975 – В.В. Токаря, 1981 – Н.А. Гоми, 1984 – Ю.В. Засухи, 1987 – 

І.П. Чумаченка, 1989 – Р.В. Олонічевої, І.Ф. Палія, 1992 р. – Т.Н. Бірка, Діало 

Мамаду Аліу, Н.Г. Ященка. 
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Рис. 3.2. Кількість захищених кандидатських дисертацій зі спеціальності 06.02.02 

«Годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів» 

 

З питань відгодівлі сільськогосподарських тварин відповідно до різних 

типів раціонів, з використанням розсипчастих та гранульованих 

повнораціонних кормосумішок захистилося 15 аспірантів: у 1975 р. – 

Л.П. Бугаєва, 1978 – В.С. Лінник, Н.К. Шевченко, Б. Дашнямін, 1976 – 

В.Е. Булгаков, 1979 – Ю.С. Кравченко, 1980 – О.Г. Ігліков, 1981 – 

Р.Ф. Сироткина, 1982 – А.Н. Попова, 1983 – Н.І. Соколова, 1986 – 

А.І. Захаренко, 1987 – Е.І. Марчишина, 1988 – В.В. Стороженко, 1989 – 

Т.Б. Імангалієва, 1994 р. – В.М. Коробко. 
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Використання замінників незбираного молока у процесі вирощування 

ремонтних телиць у своїх роботах дослідили та представили результати своїх 

досліджень до захисту два аспіранти: в 1979 р. – П.І. Івашков та 1983 р. – 

М.І. Ліхтер. 

Дослідження, пов’язані з використанням різноманітних добавок 

(фтор, сечовина) у годівлі тварин, знайшли своє відображення в дисертаціях 

двох аспірантів: 1971 р. – К.А. Власової та Н.С. Пустової. 

Зі спеціальності 06.02.04 «Спеціальна зоотехнія, технологія 

виробництва продуктів тваринництва» під керівництвом Григорія 

Олександровича виконано й захищено дві кандидатські та дві докторські 

дисертації: у 1994 р. Абдулом Гафуром Саіді  про господарсько-біологічні 

ознаки чорно-рябої худоби різних генотипів Полісся України та 2007 року 

М.О. Самаріною – щодо вдосконалення технології виробництва молока на 

територіях, забруднених радіоцезієм. У 1991 р. з названої спеціальності 

В.М. Кандиба захистив докторську дисертацію, у якій представив результати 

досліджень закономірностей формування м’ясної продуктивності молодняка 

ВРХ залежно від віку та факторів годівлі, а 2005 р. В.М. Костенко 

оприлюднив докторську дисертацію щодо оцінки й наукового обґрунтування 

технологічних ознак розвитку молочної залози в корів та методів визначення 

якості молока. 

Зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» у Григорія 

Олександровича захистився один аспірант – Б.М. Газієв (1981 р.). 

Зі спеціальності 03.00.20 «Біотехнологія» Григорій Олександрович 

підготував одного доктора наук В.І. Шеремету, дисертаційна робота якого 

стосувалася питання теоретичного обґрунтування та розроблення методів 

підвищення ефективності біотехнології відтворення ВРХ (1999). 

Отже, академік Г.О. Богданов дав путівку в життя численним учням, 

що продовжують його справу, збагатив вітчизняну науку про годівлю тварин, 

технологію кормів і виробництва продукції тваринництва, біотехнологію 
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новими ідеями, теоріями, дослідженнями та розробками. Його праці ще 

багато років будуть дороговказами для молодих учених та виробничників, а 

особисте життя – прикладом відданого служіння людям. 

Науковець зробив значний внесок у репрезентацію вітчизняної 

зоотехнії як член редакційної колегії республіканського міжвідомчого 

тематичного наукового збірника «Молочно-м’ясне скотарство» (1968-

1981 рр.) та «Науково-технічного бюлетеня» (1974-1976 рр.). Названі 

збірники, започатковані в 1965 р. та 1932 р. відповідно, були друкованими 

органами НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. Збірник «Молочно-

м’ясне скотарство» присвячений висвітленню результатів теоретичних та 

експериментальних робіт щодо ефективності різних методів розведення ВРХ, 

оцінки ліній, родин і окремих плідників за якістю потомства, розгляду 

питання підвищення продуктивних характеристик тварин, мінливості й 

успадкування селекційних ознак, а також проблем технології утримання та 

годівлі молодняка, організації праці на фермах і комплексах з виробництва 

яловичини й питань економіки скотарства. Як свідчать матеріали засідань 

редакційної колегії, Г.О. Богданов докладав максимум зусиль для того, щоб у 

часописах друкували щонайбільше статей на актуальні теми, результати яких 

мали достовірний науковий характер [174].  

У різні роки Григорій Олександрович входив до складу редакційних 

колегій таких видань, як: «Тваринництво України» (1973-1976 рр.), 

«Животноводство» (1977-1983 рр.), «Вестник сельскохозяйственной науки» 

(1982-1988 рр.), «Науковий вісник Національного аграрного університету» 

(1977-1999), «Вісник аграрної науки» (1998-2009), «Біологія тварин» (1999-

2008) тощо.  

Протягом 1986-1988 рр. Г.О. Богданов працює головним редактором 

щомісячного науково-теоретичного журналу «Вісник сільськогосподарської 

науки» Державного агропромислового комітету УРСР, де публікували 

пріоритетні проблемні, експериментальні, аналітичні, узагальнювальні та 

методичні матеріали з актуальних питань сільськогосподарської науки.  
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Іншою гранню популяризаторської діяльності Григорія 

Олександровича була його участь у конференціях. Учений активно виступає 

на багатьох галузевих зібраннях. Помітне місце серед них посідають: 

конференція «Физиолого-биохимическое обоснование нормирования 

энергетического питания высокопродуктивных животных» (Боровск, 

1975 р.); республіканська науково-технічна конференція «Использование 

отходов промышленности в кормлении сельскохозяйственных животных» 

(Київ, 1975 р.); науково-технічна конференція «Резервы кормового протеина 

и пути рационального его использования в животноводстве» (Київ, 1976 р.) 

та багато інших [175-177]. 

Водночас учений є членом редакційних колегій конференцій. Зокрема, 

він разом з А.Г. Жаданом, Г.Т. Кліценком, Г.В. Танцуровим, Л.П. Заїкою 

входить до редакційної колегії республіканської науково-виробничої 

конференції, яка відбувалася 13-14 грудня 1979 р. в м. Києві. На конференції 

сформували п’ять секцій за такими напрямами: 1) теоретичні і практичні 

питання ефективного використання кормів, 2) способи заготівлі, зберігання й 

ефективного використання рослинних кормів, 3) способи обробки і 

підготовки кормів до ефективного використання, 4) кормові добавки та 

ефективність їх згодовування; 5) відходи виробництва й ефективність їх 

використання в годівлі сільськогосподарських тварин. Результати своїх 

досліджень Григорій Олександрович систематично публікує у збірниках 

конференцій. У зазначеному збірнику надруковані тези вченого 

«Эффективность откорма свиней на рационах с высоколизиновым ячменем» 

[178]. 

Популяризації здобутків вітчизняної зоотехнії сприяла науково-

методична діяльність науковця. Неодноразово Г.О. Богданов долучається й 

очолює розроблення, апробацію та запровадження методик і методичних 

рекомендацій для виробництва. Усвідомлюючи першочерговість науково-

методичного забезпечення галузі тваринництва, учений особисто та у 

співавторстві розробив і запровадив низку методичних рекомендацій та 
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методів, що набули значення інструкцій у вирішенні найактуальніших питань 

теорії і практики кормовиробництва й годівлі тварин.  

До цього часу не втратили свого практичного значення такі методичні 

рекомендації Григорія Олександровича, як: «Інструктивні вказівки до 

літнього пасовищно-табірного утримання свиней» (1960), «Рекомендації зі 

зберігання і раціонального використання цукрових буряків у годівлі худоби» 

(1962), «Рекомендации по приготовлению и использованию кормов» (1974), 

«Рекомендации по увеличению производства и повышению эффективности 

использования белка в сельском хозяйстве Украины и Молдавии» (1974), 

«Рекомендації щодо використання сечовини та інших синтетичних 

азотовмісних речовин у годівлі великої рогатої худоби» (1975), 

«Рекомендации по возделыванию и кормовому использованию 

высоколизиновой кукурузы» (1977), «Рекомендации по кормлению коров и 

эффективному использованию кормов при производстве молока на 

промышленной основе» (1979), «Методические рекомендации по технологии 

подготовки зерна к скармливанию методом экструдирования» (1980), 

«Методическое пособие для организации широкой производственной 

проверки системы производства и использования кормов при круглогодовом 

кормлении молочного скота консервированными кормами» (1982) тощо [179-

187]. 

За результатами дослідження встановлено, що Г.О. Богданов доклав 

чимало зусиль до складання та написання довідників з годівлі різних видів 

сільськогосподарських тварин, де вчений висвітлив питання норм, технології 

повноцінної годівлі, розроблення раціонів для різних видів і виробничих груп 

тварин відповідно до продуктивності, призначення й віку. При цьому 

важливою особливістю наукової роботи Григорія Олександровича була 

надзвичайна вимогливість до результатів досліджень, правильності їх 

викладення та інтерпретації в публікаціях. У 1977 р. учений у співавторстві з 

іншими співробітниками підготував і видав «Довідник з годівлі 

сільськогосподарських тварин» обсягом понад 400 сторінок [188]. Під час 
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набору цього видання зробили до десяти друкарських помилок. Щоб їх 

виправити, учений залучає 170 студентів, які внесли правки до кожного 

примірника. Зауважимо, що Г.О. Богданов нещадно критикував співавторів 

своїх наукових праць за найменші помилки, неточності, друкарські огріхи, 

русизми і т.д. [31, с. 26]. Майже через 10 років (1986 р.) під редакцією 

Григорія Олександровича побачило світ друге видання посібника «Довідник 

з годівлі сільськогосподарських тварин», доповнене новими даними, 

отриманими вченими в результаті досліджень та на основі узагальнення 

передового зарубіжного досвіду, а 1989 року – третє перевидання [189, 190].  

У 2011 р. Г.О. Богданов бере участь у підготовці довідника-посібника 

«Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої 

худоби» [191], у якому вказані принципові недоліки та певне відставання 

вітчизняної системи нормування й технології годівлі молочної і м’ясної 

худоби, наприклад щодо енергії – у вівсяних кормових одиницях, протеїну – 

за сирим та перетравним протеїном, за амінокислотами, деякими 

мікроелементами (селен), вітамінами (В5); обґрунтоване ключове значення 

оптимізації концентрації обмінної енергії в одиниці сухої речовини кормів 

раціонів як головного чинника величини коефіцієнтів перетравності 

поживних речовин, виходу обмінної енергії від валової, ефективності 

використання обмінної енергії на підтримання життя, синтез білка і жиру 

продукції, загальної потреби тварин в енергії та підкреслено необхідність 

диференціювання норм енергетичного живлення худоби залежно від 

концентрації обмінної енергії в сухій речовині. 

Репрезентації наукової діяльності вітчизняних учених-зоотехніків 

слугує низка публікацій Григорія Олександровича до ювілейних дат відомих 

фахівців-тваринників, серед них: «К 60-летию члена-корреспондента 

Э.Э. Эйснера», «Академику К.М. Солнцеву – 70 лет», «С.И. Кутикову – 80 

лет», «Василь Миколайович Ремесло», «К.М. Солнцеву – 75 лет» [192-196]. 

Академік УААН Г.О. Богданов є одним із авторів такої 

фундаментальної праці, як «Теоретичні основи формування м’ясної 
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продуктивності великої рогатої худоби в онтогенезі й обґрунтування 

породних технологій інтенсивного виробництва яловичини в Україні: 

монографія» обсягом 387 сторінок (2006). Книга складається з 22 розділів, у 

яких автори виклали теоретичні і практичні положення з формування та 

прогнозування м’ясної продуктивності, кормо-конверсійної здатності бичків 

молочних і комбінованих порід України за умови інтенсивного вирощування 

на рівні генетичного потенціалу, представили породні технології 

виробництва високоякісної, пісної, конкурентоздатної яловичини [197]. 

Фундаментальність цього видання та ґрунтовність наведеної інформації 

підтверджує і той факт, що для написання монографії автори опрацювали та 

проаналізували 557 джерел, з яких – 157 іноземних. Рецензентами книги 

виступили доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член Нью-

Йоркської академії наук Ю.Д. Рубан і доктор сільськогосподарських наук, 

професор Є.І. Чигринов. 

Учений переймався підготовкою висококваліфікованих кадрів для 

тваринництва, здатних до швидкого й успішного оволодіння новими 

знаннями, уміннями і технологіями, фахівців європейського та світового 

рівня, що відповідають вимогам сучасного ринку праці, готові забезпечити 

ефективний розвиток аграрного сектору країни. Тому створення й видання 

підручників для навчального процесу посідали важливе місце в науковій 

діяльності Григорія Олександровича. Наприклад, Г.О. Богданов відомий як 

автор підручника «Кормление сельскохозяйственных животных» (1981) [77]. 

Майже через десять років (1990) посібник було доповнено і перевидано у 

співавторстві з доктором сільськогосподарських наук О.Є. Привало, 

кандидатами сільськогосподарських наук А.І. Звєрєвим, В.М. Кандибою та 

кандидатом фізико-математичних наук К.І. Кунах. Рецензентами підручника 

виступили професор П.І. Вікторов і кандидат сільськогосподарських наук 

Л.В. Мархотський. У передмові до підручника Григорій Олександрович 

висловив колегам подяку за критичні зауваження та рекомендації щодо 

покращення якості видання. У підготовці підручника допомогу надали також 
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співробітники НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР та Харківського 

зооветеринарного інституту, за що вчений їм був безмежно вдячний. Крім 

того, Г.О. Богданов слова подяки адресує академіку ВАСГНІЛ Н.А. Корнєєву 

і доктору біологічних наук Б.С. Прістеру за ґрунтовні рекомендації з 

покращення розділу, який стосується принципів організації годівлі тварин  з 

огляду на радіоактивне забруднення навколишнього середовища. Аналіз 

підручника ще раз переконує у здатності автора продуктивно 

використовувати значні обсяги часу, потужні інтелектуальні зусилля для 

підготовки якісного навчального посібника. У другому виданні підручника 

систематизовані нові дані щодо теоретичних основ та практичної організації 

годівлі сільськогосподарських тварин за деталізованими нормами. 

Докладніше викладається питання видових і вікових закономірностей обміну 

речовин з урахуванням особливостей їх прояву в умовах промислових 

технологій з використанням сучасних систем годівлі. Уведено нові розділи. 

Велику увагу приділено екологічним аспектам годівлі. Крім того, автори 

підручника узагальнили накопичений за останні десять років 

експериментальний матеріал, опублікований у вітчизняній та іноземній 

літературі. У цьому зв’язку варто виокремити дві обставини. Видання 

«Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» під 

редакцією А.П. Калашникова і Н.І. Клеймана і методика викладання курсу 

«Кормление сельскохозяйственных животных» П.І. Вікторова багато в чому 

полегшили висвітлення принципових положень з деталізованого нормування 

годівлі тварин, оскільки Г.О. Богданов основні нормативні матеріали 

наводить, використовуючи дані, розміщені в названих джерелах. Інтенсивне 

застосування добрив, гербіцидів, дефоліантів та інших хімічних речовин для 

оброблення кормових культур створює небезпеку гострих отруєнь,  

хронічних розладів і захворювань шлунка. Тому в підручнику велика увага 

приділяється питанням раціональної організації кормовиробництва та годівлі 

тварин у зв’язку з екологічними проблемами, зокрема й радіаційною 

небезпекою. Особливий акцент у виданні автори роблять на питанні 
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підвищення якості кормів та тваринницької продукції, наприклад, шляхом 

запобігання впливу на них різних хімічних речовин у небезпечній кількості. 

Про високу працездатність Григорія Олександровича свідчить той факт, що 

його підручник складався з чотирьох частин і 16 розділів, а саме: 

Ч. 1. «Основи живлення тварин та оцінка поживності кормів»; Ч.2. «Корми»; 

Ч.3. «Нормована годівля тварин» і Ч.4. «Організація раціональної годівлі 

тварин» [78]. 

Інше видання за редакцією Г.О. Богданова – це «Промышленное 

производство молока» (1976), яке, на думку експертів, не втратило своєї 

актуальності як навчальний посібник для ветеринарних та зоотехнічних 

спеціальностей, посівши чільне місце в системі професійної освіти і ставши 

настільною книгою кількох поколінь фахівців. У ньому узагальнено досвід 

промислового виробництва молока. Посібник подає  нові наукові й практичні 

дані з питань удосконалення способів утримання худоби, організації 

повноцінної годівлі та підвищення молочної продуктивності корів, створення 

кормової бази й організації племінної роботи. Значне місце відведено опису 

нових і вдосконаленню наявних засобів механізації та автоматизації 

виробничих процесів, питанням покращення організації праці і підвищення 

ефективності виробництва молока [198]. 

Академік Г.О. Богданов також підготував посібник «Кормовой 

протеин и его использование», який вийшов друком у 1982 р. Він містив такі 

розділи: 1. «Шляхи збільшення виробництва кормового протеїну»; 

2. «Виробництво кормів і кормового протеїну»; 3. «Прогресивні технології 

заготовки та зберігання кормів»; 4. «Промислове виробництво кормового 

протеїну» [76]. 

Прагнучи поширювати передовий закордонний досвід своїх колег, 

Григорій Олександрович вирішив розпочати копітку роботу з видання книги 

«Feeds and Nutrition» відомого американського вченого-зоотехніка 

M.E. Ensminger, перу якого належить 22 фундаментальні праці з питань 

https://www.pearson.ch/autor/58171/M-E-Ensminger
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тваринництва та безліч статей. Після тривалої роботи під керівництвом і 

науковою редакцією науковця назване видання побачило світ у 1997 р. з 

назвою «Корма и питание» [199]. Про масштабність виконаної роботи, 

кількість зусиль, докладених до підготовки посібника, говорить значний його  

обсяг  майже 1000 сторінок. Книга містить відомості з питань годівлі різних 

видів тварин, зразки раціонів, технології виробництва та зберігання кормів, 

інформацію про їхню поживність тощо. 

Як талановитого популяризатора досягнень тваринництва, видатного 

вченого в галузі зоотехнії Григорія Олександровича знають не лише в 

Україні, але й за кордоном. Учений охоче виступає з доповідями, що 

стосуються різних аспектів годівлі, кормовиробництва та інших питань 

зоотехнії: 1970 р.   на симпозіумі у Швеції, 1972 – Лондоні, 1974 – Канаді, 

1977 р. – США, 1982 – Словаччині, 1984 – Франції, 1986 – Австралії, 1990 – 

Чилі, 1993 – Туреччині, 1994 – Польщі, 1996 – Бельгії, 1998 – Австрії [79-90]. 

Отже, важливим напрямом наукової творчості академіка УААН 

Г.О. Богданова стала видавнича й репрезентаційна діяльність. Учений є 

популяризатором досягнень вітчизняних учених, власних наукових здобутків 

у галузі зоотехнії як в Україні, так і за кордоном. У своєму житті Григорій 

Олександрович неодноразово був укладачем та редактором довідкових 

видань, підручників, рекомендацій, автором численних праць, членом 

редакційних колегій низки видань.  

Загалом праці Г.О. Богданова з питань зоотехнії в умовах сьогодення 

залишаються невичерпним джерелом інформації для сучасних науковців, 

допомагають їм у проведенні досліджень, збагачують теоретичними 

знаннями і цінними практичними порадами, будучи надійним орієнтиром. 
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Висновки до розділу 3 

1. У цьому розділі ми проаналізували науково-дослідну й 

організаційну діяльність Григорія Олександровича на посадах молодшого, 

старшого наукового співробітника, заступника директора та директора НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (1956-1970, 1973-1976). Встановили, 

що в зазначений період учений активно вивчає питання впливу 

мікроелементів на розвиток телят червоної степової породи, літнього 

утримання тварин, протеїнового живлення, типів годівлі, згодовування 

сечовини, ефективності згодовування вітаміну В12, фосфатів, досліджує 

використання в годівлі тварин високолізинової кукурудзи, технології 

виробництва молока та яловичини на промисловій основі, вирощування 

нетелей у спеціалізованих господарствах, розроблення способів заготовки й 

обробки кормів, визначення складу різних кормів. Розкрили особливості 

організаційної діяльності вченого, зокрема з: розроблення та втілення в 

життя проекту молочного комплексу на 2000 корів із безприв’язним 

утриманням, будівництва двох свинарників на 2400 голів кожен та 

комплексною механізацією основних технологічних процесів. Висвітлили 

діяльність Григорія Олександровича щодо репрезентації наукових здобутків 

НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР на міжнародних арені. 

2. Проаналізували діяльність Г.О. Богданова у Південному відділенні 

ВАСГНІЛ на посаді віце-президента, а згодом і Голови президії (1979-1987). 

Визначили основні досягнення в період роботи в НДІ країни. Так, на початку 

80-х років, за час головування вченого ПВ ВАСГНІЛ, уводять у дію 177 

молочних комплексів, з них: 118 з боксовим утриманням, 26 – з 

безприв’язним на глибокій підстилці, 21 – з комбінованим боксовим та 12  з 

прив’язним. Науковці НДУ передали у виробництво лінії й типи ВРХ 

продуктивністю 5000 і більше кілограмів молока та можливістю 1300-1600 г 

середньодобових приростів; типи свиней, які досягали на відгодівлі 100 кг 

живої маси за 180-185 днів і давали 700-750 г середньодобового приросту; 
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лінії овець з настригом вовни 3,5 кг у митому волокні; кроси курей з 

несучістю 280 яєць за рік. Почали доїти корів за допомогою доїльних 

установок типів «Ялинка» і «Тандем». 

3. Показали науково-педагогічну та організаційну діяльність ученого 

як ректора провідного фахового навчального закладу України – ХЗВІ та 

завідувача кафедри годівлі сільськогосподарських тварин (1970-1973). За 

його керівництва розпочалася робота з перепрофілювання зоотехнічної 

спеціальності на зооінженерну, що вимагало введення до освітнього процесу 

більше дисциплін, пов’язаних з машинами, механізмами, автоматизацією 

виробництва, проектуванням сучасних ферм і комплексів. Починаючи з 

1973 р., розробляється новий навчальний план, видаються програми, 

підручники та навчальні посібники. З ініціативи Г.О. Богданова будують два 

багатоповерхових будинки, 5-поверховий гуртожиток, молочний комплекс на 

800 корів у навчальному господарстві «Шевченківський», телятник у 

навчальному господарстві «Прогрес», морфологічний навчальний комплекс, 

прокладають асфальт до залізничної платформи «Лозовеньки», 

реконструюють електрозабезпечення, водогін, проводять газову магістраль 

«Харків-інститутське містечко». Водночас Григорій Олександрович 

продовжує дослідження питань щодо згодовування тваринам кормових 

фосфатів і синтетичних амінокислот.  

4. Відобразили роль Григорія Олександровича як ректора УСГА 

(1976-1979) та завідувача кафедри технології виробництва молока і 

яловичини (1990-1996) у розвитку освітнього процесу в цьому закладі. 

Наприклад, Г.О. Богданов відновлює діяльність 10 спеціалізованих рад із 

захисту кандидатських та докторських дисертацій, розпочинає будівництво 

навчального корпусу №10, споруджує навчально-виробничу базу факультету 

механізації УСГА в с. Новосілки, здійснює надбудову ветеринарного корпусу 

№6, будує гуртожитки №10 і №11, зводить дім для співробітників УСГА по 

вул. Бубнова, 13, а також дім у Новосілках, промисловий молочний комплекс 

в агростанції «Митниця», модернізує комплекс м’ясного скотарства в 
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навчально-дослідному господарстві «Ворзель». Представили напрями 

наукових досліджень під керівництвом знаного вченого. Показали роль 

Григорія Олександровича в проведенні досліджень, пов’язаних з ліквідацією 

наслідків Чорнобильської аварії, а також з питань щодо метаногенезу в 

сільському господарстві. 

5. У процесі дослідження довели, що Г.О. Богданов виховав великий 

колектив учнів, створив відому в Україні наукову школу з годівлі тварин, 

технології кормів та виробництва продуктів тваринництва, представники якої 

й донині працюють у різних напрямах, закладах вищої освіти та НДУ. 

6. Встановили, що Г.О. Богданов підготував і видав чимало 

довідників, рекомендацій, підручників, представляв здобутки України з 

питань зоотехнії на міжнародній арені. Учений був членом редакційних 

колегій республіканського міжвідомчого тематичного наукового збірника 

«Молочно-м’ясне скотарство», науково-виробничого журналу 

«Тваринництво України», «Животноводство», Науково-технічного 

бюлетеню, науково-теоретичного журналу «Вестник сельскохозяйственной 

науки» та «Біологія тварин», збірника наукових праць «Науковий вісник 

Національного аграрного університету» і популяризатором передового 

світового досвіду. Водночас Григорій Олександрович готує фундаментальні 

узагальнювальні наукові праці з годівлі сільськогосподарських тварин, 

популяризує вітчизняні наукові досягнення як постійний учасник семінарів, 

конференцій, з’їздів учених-зоотехніків. 
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РОЗДІЛ 4 

НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА УААН Г. О. БОГДАНОВА 

 

 

4.1. Розроблення теоретичних основ годівлі 

сільськогосподарських тварин 

 

Вивчаючи наукову спадщину Г.О. Богданова, можна відмітити, що 

проблемі годівлі сільськогосподарських тварин, зокрема мінеральному та 

протеїновому живленню, учений приділяє найбільше уваги протягом усієї 

наукової діяльності. Цим питанням присвячено низку його наукових праць: 

«Протеиновое питание свиней при мясном откорме на картофельно-

кукурузных рационах» (1959), «Шлункове соковиділення і травлення у 

свиней в умовах сухого годування концентратами з добавкою зелених та 

соковитих кормів» (1959), «Сахарную свеклу в  кормовые рационы» 

(1961),«Эффективность откорма и качество мяса в зависимости от условий 

кормления свиней» (1967), «Основные вопросы кормления молочных коров в 

Лесостепной и Степной частях Украины» (1971), «Організація годівлі корів в 

умовах промислового виробництва молока» (1976); «Довідник з годівлі 

сільськогосподарських тварин» (1977) [131, 133, 200-203, 135]. 

У своїх наукових працях Г.О. Богданов насамперед наголошує на тому, 

що основою інтенсифікації всіх галузей тваринництва і переходу до 

прогресивних технологій є вдосконалення системи виробництва кормів та 

раціональної годівлі худоби. 

Питаннями збільшення продуктивності сільськогосподарських тварин 

з мінімальними витратами кормів опікувалося й керівництво країни, 

вважаючи це факторами, безпосередньо пов’язаними з продовольчою 

безпекою. У грудні 1959 р. відбувся Пленум ЦК КПРС, на якому виступив 

академік П.П. Лобанов. У своїй доповіді вчений пропонує для збільшення 

виробництва продуктів тваринництва, ефективнішого використання 

кормових ресурсів та зниження собівартості продукції передусім вирішити 
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проблему поповнення кормових раціонів білком. Унаслідок нестачі 

перетравного протеїну в раціонах тварин колгоспи і радгоспи минулого року 

перевитратили близько 16 млн т к. од. Такої кількості корму було б достатньо 

для виробництва додаткових 2 млн т м’яса. Поряд зі збільшенням 

виробництва рослинного білка для вирішення білкової проблеми важливе 

значення мало широке використання сечовини, особливо для збагачення 

кукурудзяного силосу [204, с. 15]. 

Ці зауваження перегукувалися із завданнями, поставленими 

ВАСГНІЛ. Так, доповідаючи на розширеному засіданні Ради з координації 

наукової діяльності із сільського господарства ВАСГНІЛ, яка відбулася 25-26 

березня 1960 р., заступник голови Ради А.В. Пухальський підкреслив, що 

одним з найвідповідальніших завдань науковців країни, є збільшення 

виробництва м’яса. З цією метою необхідно розробити економічно ефективні 

методи вирощування ВРХ, свиней, овець та птиці відповідно до ґрунтово-

кліматичних зон країни, досягти високої оплати праці, окупності корму й 

отримати дешеву продукцію високої якості [205, с. 8-9]. 

На реалізацію окреслених цілей спрямовується науково-дослідна 

діяльність НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. Для цього 

співробітники відділу годівлі сільськогосподарських тварин на чолі з 

Г.О. Богдановим проводять дослідження щодо протеїнового та мінерального 

живлення сільськогосподарських тварин з метою підвищення якості й 

кількості виробленої продукції. Науковці встановили, що у складі 

комбікормів для молочних корів половину соняшникової макухи в раціоні 

доцільно замінювати синтетичною сечовиною і таким способом знизити 

питому вагу макухи в кормовій даванці з 30-33% до 15-20%. При цьому в 

корів, які отримували до 200 г сечовини за добу на голову, не змінювався 

хімічний склад молока, а отримане солодковершкове масло вирізнялося 

високою якістю. 
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У вирішенні  проблеми з м’ясом, на думку Григорія Олександровича, 

головна роль належить свинарству  найскоростиглішій галузі тваринництва, 

тому він продовжує досліджувати питання впливу повноцінності протеїнової 

годівлі свиней на якість їхньої продукції. На основі проведених у 1958 р. 

дослідів на поросятах великої білої породи вчений переконався, що 

оптимальний рівень протеїнової годівлі забезпечується використанням 

кормосуміші, яка містить в 1 к. од. 70-80 г. перетравного білка або 85-95 г 

перетравного протеїну, за умови, якщо картопля в раціоні становить близько 

35-40% за поживністю, а тваринні корми – 4-5%. Результати проведених 

досліджень Г.О. Богданов публікує в журналі «Животноводство» (1959 р., 

№10) спільно з членом-кореспондентом ВАСГНІЛ Й.А. Даниленком. Творча 

доля Йосипа Абрамовича впродовж 30 років перепліталася з НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, очолюваним науковцем із 1941 по 

1973 рр. [131, с. 30-37]. Протягом тривалого часу Григорій Олександрович 

тісно співпрацює з Й.А. Даниленком. Їхній спільний доробок складає понад 

63 фундаментальні статті з проблем годівлі та утримання 

сільськогосподарських тварин. Творчий тандем двох потужних учених гідно 

продовжив кращі традиції класичної наукової школи і став надійною опорою 

в розвитку вітчизняного дослідництва, становленні сучасної тваринницької 

галузі в нашій державі.  

У процесі інших досліджень Г.О. Богданова та його учнів, проведених 

у дослідному господарстві «Українка», встановлено, що кількість і якість 

протеїнової годівлі впливає на ефективність м’ясної відгодівлі свиней: 

збільшується вихід м’яса в туші та покращується його якість, а це особливо 

важливо у зв’язку з підвищеним попитом населення на нежирну свинину. 

Результати наукових пошуків викладені в статті «Влияние полноценности 

протеинового питания на качество продукции откармливаемых свиней» [206, 

с. 15-18]. 



149 
 

 
 

Враховуючи кліматичні й ґрунтові особливості Лісостепової зони 

УСРС, Г.О. Богданов рекомендує для годівлі свиней використовувати 

кукурудзу, ячмінь і цукровий буряк. Результати багаторічних науково-

виробничих дослідів з використання кукурудзи в годівлі свиней Григорій 

Олександрович узагальнює в книзі «Кукуруза и сахарная свекла в кормлении 

свиней», яку спільно з Й.А. Даниленком друкує 1962 року. Працю високо 

оцінили вчені та виробничники. Автори зробили спробу на основі 

проведених власних наукових пошуків і досягнень вітчизняної й зарубіжної 

науки, а також досвіду передових господарств намітити шляхи підвищення 

ефективності використання кукурудзи та цукрового буряку у виробництві 

свинини. Звичайно, особливу увагу приділили питанню піднесення 

повноцінності годівлі свиней [207, с. 7]. 

Поза тим, результати досліджень учені висвітлили в низці статей і тез: 

«Качество свинины при мясном откорме на свекольно-кукурузных рационах» 

(1962), «Кукурузный силос и сахарную свеклу – в рационы животных» 

(1963), «Химический состав и качество мяса при откорме свиней на 

свекольно-кукурузных рационах» (1963) [208-210]. 

У 70-х роках ХХ ст. у тваринництві України відбулися позитивні 

зрушення. Було створено високопродуктивні породи і гібриди свиней, ВРХ, 

особливості годівлі яких передбачали підвищений вміст поживних та 

біологічно активних речовин у раціоні й, у першу чергу, незамінних 

амінокислот (лізин, метіонін тощо). Нестача цих речовин у комбікормах 

стримувала темпи розвитку тваринництва, призводила до значної 

перевитрати кормів і підвищення собівартості продукції. Зрештою, це 

гальмувало ріст виробництва високоякісного харчового білка тваринного 

походження. Визначальне місце у вирішенні продовольчої проблеми, зокрема 

кормової бази для тваринництва, належало кукурудзі, оскільки однією з 

особливостей цієї культури є універсальність її кормового використання. На 

переконання Григорія Олександровича, у зв’язку з інтенсифікацією системи 

годівлі, особливо в контексті промислового виробництва, 
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найперспективнішим має стати застосування в годівлі зерна кукурудзи. Але 

низький вміст протеїну та недостатня його біологічна цінність (дефіцит 

важливих амінокислот – лізину і триптофану) були серйозним 

обмежувальним фактором використання зерна кукурудзи в годівлі свиней та 

птиці. Тобто виникнення проблеми, пов’язаної з нестачею протеїну в кормах 

і зумовленої високою питомою вагою кукурудзи в раціонах, було не 

випадковим. Зауважимо, що до середини 60-х років ХХ ст. селекціонери 

зосереджували увагу здебільшого на таких господарсько корисних 

показниках кукурудзи, як урожайність, скоростиглість, понижений вміст 

лігніну, перевищення амілози та білковості. У зв’язку з цим НДУ країни 

розпочали широкомасштабні дослідження з метою покращення 

амінокислотного складу протеїну зернових культур за допомогою селекції. 

З 1968 р. в НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР 

започаткували ґрунтовні дослідження з вивчення кормових переваг 

високолізинової кукурудзи Опейк-2 та Флаурі-2, створених ученими-

фахівцями НДІ рослинництва, селекції й генетики ім. В.Я. Юр’єва, над 

звичайною. У зерні високолізинової кукурудзи, як показали дані проведеного 

зоотехнічного аналізу, значно більше лізину (3,8-5,2%) і триптофану (1,0-

1,2%), ніж у звичайної (2,6-3,2 і 0,7-0,8% відповідно). З 1969 року товарні 

посіви високолізинової кукурудзи почали вирощувати в дослідному 

господарстві НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, використовуючи 

насіння вказаного вище Інституту рослинництва. Варто відмітити, що за 

врожайністю вирощена високолізинова кукурудза в 1972 р. була вже на рівні 

районованих гібридів. Під керівництвом Григорія Олександровича проведено 

12 дослідів на різних вікових групах свиней з вивчення кормових переваг 

високолізинової кукурудзи та її впливу на продуктивність тварин. Тож 

науковці шукали шляхи економії протеїну і високобілкових кормів у 

раціонах за рахунок використання високолізинової кукурудзи. Результати 

досліджень, у яких зерно звичайної та високолізинової кукурудзи входило до 

раціонів, будучи єдиним кормом з мінерально-вітамінною добавкою, дали 
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Г.О. Богданову змогу встановити, що дослідна кукурудза має кормові 

переваги перед звичайною. Це довели прирости тварин, які споживали 

високолізинову кукурудзу: вони виявилися на 23,0-25,0% більшими, ніж у 

підсвинків, вирощених на звичайній кукурудзі. Додавання до останньої 

синтетичного лізину сприяло підвищенню приростів свиней до рівня тварин, 

що отримували Опейк-2, а в деяких випадках навіть на 3-5% більші. 

Позитивна динаміка середньодобових приростів у підсвинків, вирощених на 

раціонах, збалансованих за лізином, супроводжувалася зниженням витрат 

кормів на 13,7-24,3%. 

У другій серії науково-господарських дослідів, проведених на 

молодняку на відгодівлі, де до раціонів з високолізиновою кукурудзою 

додавали 3% люцернового борошна і 15,0-17,0% соняшникової макухи для 

балансування за протеїном, середньодобові прирости свиней підвищувалися 

до 600-660 г та були на рівні приростів тварин, до раціонів яких додавали 

корми тваринного походження (сухі молочні відвійки, рибне борошно), 

проти 450-480 г за умов згодовування звичайної кукурудзи. Підвищити 

середньодобові прирости тварин вдавалося також після додавання до них 

синтетичного лізину. При цьому витрати кормів на 1 кг приросту за період 

відгодівлі у групах із високолізиновою кукурудзою або добавкою лізину 

були на рівні 4,5-5,0 к.од., а в групах зі звичайною кукурудзою – 6,0-6,2 к.од. 

Як відмічав Григорій Олександрович, результати, отримані в науково-

господарських дослідах, узгоджувалися з даними фізіологічних досліджень. 

Тобто, коли в раціонах використовували високолізинову кукурудзу як 

основний корм чи в поєднанні з іншими кормами, у молодняка свиней 

покращувалися перетравність поживних речовин раціонів і використання 

азоту. 

Отже, проведені численні дослідження дали вченому змогу дійти 

висновку, що використання у виробництві високолізинової кукурудзи має 

значний економічний ефект. Так, свині, яким на відгодівлі давали 

високолізинову кукурудзу, досягали 100 кг живої маси на 6-14 діб раніше, 
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ніж тварини, відгодовані звичайною кукурудзою. У такий спосіб на кожній 

тварині вдалося заощадити 48-80 к. од. Крім того, заміна посівних площ під 

звичайною кукурудзою високолізиновою без будь-яких додаткових витрат 

давала можливість майже вдвічі збільшити кількість лізину з 1 гектара. 

Результати проведених наукових досліджень знайшли своє відображення в 

статті «Влияние полноценности протеинового питания на качество 

продукции откармливаемых свиней» [206, с. 15-18]. 

За словами Григорія Олександровича, не менш важливе значення в 

годівлі тварин мало використання синтетичних амінокислот. Як показали 

багаторічні дослідження співробітників відділу годівлі НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР, використання синтетичного лізину окремо або в 

поєднанні з метіоніном та вітаміном В12 є важливим фактором підвищення 

ефективності рослинних раціонів у годівлі молодняка свиней, оскільки лізин 

– це головна лімітуюча амінокислота, особливо, коли основним кормом буде 

соняшникова макуха. Проте його нестача зумовлювала зниження 

інтенсивності росту, підвищення витрат кормів і погіршення якості туш. 

Додавання синтетичного лізину сприяло покращенню перетравлення 

протеїну, використання азоту, позитивно впливало на показники росту, 

розвитку, оплати корму та якості туш свиней за умов економного витрачання 

протеїну на виробництво свинини. 

Учений розумів, що концентратні і концентратно-бурякові раціони, 

збалансовані за протеїном рослинними кормами з підвищеним вмістом 

соняшникової макухи, не задовольняли потреби в лізині молодих свиноматок 

у період супоросності та лактації. Це стримувало їхній ріст, викликало більші 

втрати ваги за підсисний період, призводило до погіршення ембріонального 

розвитку поросят, зниження молочності й інтенсивності росту поросят-

сисунів. Маючи значний експериментальний матеріал, Г.О. Богданов 

переконався в доцільності додавання до рослинних раціонів кормового 

концентрату лізину. Це сприяло покращенню продуктивності свиноматок, 

розвитку поросят та забезпечувало такі самі результати, як і балансування 
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раціонів за протеїном та лізином різноманітною сумішшю протеїнових 

кормів рослинного й тваринного походження. Пізніше результати досліджень 

учений висвітлив у статті «Высоколизиновая кукуруза – ценный корм для 

свиней» [211, с. 77-79]. 

Окремо слід згадати про досліди Г.О. Богданова з балансування 

раціонів за лізином для підвищення продуктивності кнурів і покращення 

їхньої спермопродукції. Під керівництвом Григорія Олександровича науковці 

експериментальним шляхом встановили, що оптимальним рівнем лізинового 

живлення для кнурів є 5,5% лізину до сирого протеїну раціону відповідно до 

чинних норм перетравного протеїну 115-130 г на 1 к.од. На думку вченого, 

такий рівень лізину в раціонах кнурів, враховуючи їх цілорічне рівномірне 

статеве використання (один еякулят на 3-5 діб), має забезпечити безперебійне 

отримання високоякісної сперми та тривале племінне використання 

плідників.  

Отриманий Г.О. Богдановим значний дослідний матеріал і літературні 

дані підтвердили його припущення про важливість якості протеїну в годівлі 

жуйних тварин. Зі слів ученого, розроблення питань протеїнової годівлі ВРХ 

та овець на амінокислотному рівні повинно стати важливим напрямом 

діяльності науковців, оскільки використання сечовини в раціонах не 

задовольняє потреб тварин в амінокислотах, насамперед у лізині, а це, своєю 

чергою, негативно впливає на підвищення молочної і м’ясної 

продуктивності. Щоб довести ефективність використання добавок 

амінокислот до силосних раціонів, які включали сечовину, Григорій 

Олександрович ініціює проведення двох науково-господарських дослідів: 

один – на молодняку овець, інший – на вівцематках породи прекос. У 

результаті них учений переконався, що додавання лізину до раціону, який 

містив сечовину, сприяло значному підвищенню інтенсивності росту тварин. 

Використання комплексної добавки з лізину та метіоніну не викликало 

подальшого прискорення росту. У молодняка овець, що отримував добавки 

амінокислот, виявився більший забійний вихід і вихід м’яса в тушах без 
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суттєвих відмінностей у хімічному його складі. Настриг натуральної вовни 

також засвідчив відсутність різниці між тваринами різних груп. Учені 

зафіксували лише одну особливість – більший вихід чистого волокна у 

тварин, які отримували добавку лізину та метіоніну. Узагальнивши 

результати дослідів, Григорій Олександрович доходить висновку про 

доцільність додавання лізину до раціонів молодняка овець, що містив  

сечовину, необхідну для компенсування нестачі кормового протеїну. Така 

добавка сприяла підвищенню інтенсивності росту молодих ягнят і 

покращенню їхніх м’ясних якостей. Вивчаючи доцільність використання 

лізину в годівлі молодняка ВРХ, учений встановив її залежність від віку 

тварин, оскільки в перші чотири місяці життя чітко спостерігалася реакція 

телят на рівень лізину в раціонах, а в старшому віці ця добавка суттєво не 

впливала на інтенсивність росту молодняка. 

За підсумками Г.О. Богданова, різноманітні шляхи покращення якості 

протеїнового живлення, зокрема балансування раціонів за лізином, мають 

доповнювати один одного. Вирішення ж проблеми ліквідації дефіциту 

кормового протеїну та лізину, на переконання Григорія Олександровича, 

потрібно вважати однією з важливих ланок у розробленні інтенсивних 

систем годівлі сільськогосподарських тварин [212, с. 3-12]. 

У роботах «Проблема протеина и лизина в связи с разработкой 

интенсивных систем кормления сельскохозяйственных животных» [212], 

«Откорм свиней на рационах с высоколизиновой кукурузой при разной 

обеспеченности протеином» [213], «Сравнительная эффективность 

использования синтетического лизина и высоколизиновой кукурузы при 

разных режимах кормления свиней»[214], «Эффективность использования 

кормового концентрата L-лизина при откорме свиней на рационах с обычной 

и высоколизиновой кукурузой» [215], «Влияние аминокислотного состава 

рационов на некоторые биохимические показатели крови и мяса 

откармливаемых свиней»[216], «Влияние различных источников лизина на 

переваримость, использование питательных веществ и продуктивность 
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растущих откармливаемых подсвинков»[217], що вийшли друком у Харкові 

1973 р. в збірнику тез «Использование высоколизиновой кукурузы в 

кормлении сельскохозяйственных животных» наведено результати 

колективних досліджень із вказаної проблеми, які проводилися 

співробітниками НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР під 

керівництвом Григорія Олександровича. 

Варто відмітити, що вивчення питання білкового обміну, нормування 

протеїнового й амінокислотного живлення свиней розпочали ще в другій 

половині 30-х років ХХ ст. науковці Інституту свинарства. Ці розвідки стали 

фундаментом для подальших глибоких та детальних досліджень, проведених 

на чолі з Г.О. Богдановим. Тому вважаємо за необхідне побіжно оглянути 

науковий доробок фахівців Інституту свинарства з названого питання. Так, 

учені відділу годівлі (В.В. Боровський, В.М. Анісімов, Ф.І. Роденко, 

Д.Я. Василенко, 1936), узагальнюючи дані власних досліджень із питання 

нормування годівлі свиней, а також досвід передових господарств, спільно зі 

співробітниками Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва 

розробили норми загального і протеїнового живлення свиней. Ці норми 

диференціювали відповідно до віку та фізіологічного стану тварин. Норми 

годівлі поросних свиноматок укладені в розрізі місяців поросності, а 

підсисних маток – залежно від кількості поросят у приплоді. Норми для 

племінного молодняка і свиней на відгодівлі диференціювали за віком та 

масою. 

Норми годівлі свиней, розроблені вченими Інституту свинарства на 

рівні зоотехнічних знань того часу, повною мірою відповідали вимогам 

раціональної годівлі. Вони тривалий час широко використовувалися 

працівниками науки і виробництва та відіграли значну роль у справі 

підвищення продуктивності свиней. Однак багаторічний виробничий досвід і 

результати численних експериментальних досліджень із годівлі свиней, 

проведених у відділі годівлі в наступні роки, показали, що з огляду на нові 

знання чинні норми мають низку істотних недоліків. З часом істотно 
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змінилася структура кормової бази для галузі свинарства. У зв’язку з цим 

відбулися й відповідні зміни в типах годівлі залежно від ґрунтово-

кліматичних зон. Для окремих виробничих та вікових груп свиней у різних 

ґрунтово-кліматичних зонах чинні норми годівлі не завжди відповідали 

вимогам ефективного ведення свинарства. Крім того, у результаті 

проведення селекційно-племінної роботи різко змінився склад поголів’я 

свиней і значно підвищилися показники їхньої продуктивності [218, с. 36-54]. 

Поява нових знань у галузі годівлі свиней з використанням добавок, які 

збагачують кормові раціони, спонукала до перегляду норм протеїнового 

живлення з метою раціональнішого використання протеїну. Для цього відділ 

годівлі впродовж 1958-1962 рр. провів кілька серій дослідів з перевірки 

наявних норм протеїнового живлення свиней в умовах концентратно-

коренеплідного типу годівлі в різні сезони року (І.Л. Борц, В.А. Журба, 

В.П. Шелест) [218, с. 36-54]. 

У процесі дослідного вивчення питання раціонального поєднання 

протеїнових кормів у кукурудзяних раціонах (І.Л. Борц, В.А. Журба, 1958–

1959) встановили, що кращий фізіологічний та зоотехнічний результат 

досягається, якщо молодняку свиней (за однакового рівня живлення) до 

раціону на одну одиницю протеїну тваринного походження додавати чотири 

одиниці протеїну рослинного походження [219, с. 3-17]. 

Водночас проводилися наукові дослідження з вивчення різного рівня 

протеїнового живлення у процесі вирощування племінних свинок. Матеріали 

цих дослідів давали змогу зробити висновок про рівень протеїнового 

живлення племінних свинок і кнурців з 4- до 9-10-місячного віку, який 

можна знизити на 15% за умови забезпечення тварин біологічно 

повноцінними, збалансованими за протеїном та іншими поживними 

речовинами кормами. Рівень протеїнового живлення дорослих лактуючих 

свиноматок, передбачений чинними нормами, був оптимальним. Зниження 

норм протеїнового живлення підсисних свиноматок тягло за собою 

зменшення молокопродукції і збільшення втрат живої маси маток за 
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підсисний період [220, с. 129-138]. Підвищення ж протеїнового живлення на 

10-15% (проти чинних норм) не давало значних приростів та не вважалося 

економічно доцільним (І.Л. Борц, В.А. Журба, 1961) [220, с. 129-138; 221, 

с. 115-128]. 

Повертаючись до наукової діяльності академіка УААН 

Г.О. Богданова, зауважимо, що особливого розмаху набули його 

дослідження, пов’язані з балансуванням раціонів тварин за фосфором, 

оскільки корми основного раціону потреби тварин у цьому елементі 

задовольняють лише на 70-80%. На той час у тваринництві фосфорну 

недостатність раціонів компенсували за рахунок різноманітних мінеральних 

добавок, зокрема кормових фосфатів. У світлі цього вчений характеризує 

кормові фосфати, фтор яких відрізняється кумулятивними властивостями та 

токсичністю. Корми, використовувані у тваринництві, як і вода, завжди 

містять різну кількість фтору. Отже, введення до раціону тварин кормових 

фосфатів спричиняє додаткове надходження до організму фтору, а значить  

надмірне його накопичення, що може викликати токсикоз. На думку вченого, 

за ступенем накопичення фтору у внутрішніх органах і кістках можна 

встановити міру засвоєння фтору із фосфатів, можливу кількість їх 

використання в раціонах молочних корів. При цьому Г.О. Богданов 

наголошує на доцільності вивчення окресленої проблеми на 

високопродуктивних коровах, особливо чутливих до дефіциту фосфору. 

Після детального вивчення питання Григорій Олександрович наполягає на 

проведенні тривалих науково-господарських дослідів, у яких, крім 

загальноприйнятих зоотехнічних та фізіологічних показників, обов’язково 

потрібно враховувати кількість фтору в загальному раціоні, молоці, крові, 

внутрішніх органах і, особливо, кістках. Проведені дослідження дали 

вченому підстави стверджувати, що підвищений рівень фтору в раціоні корів 

не впливає негативно й продуктивність корів, хімічний склад молока, 

гематологічні показники крові, відтворювальну здатність корів і якість 
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отриманого приплоду. Проте, як свідчать спостереження за накопиченням 

фтору в організмі, згодовування протягом тривалого часу знефтореного 

фосфату із вмістом фтору 0,4% аж ніяк не бажано для високопродуктивних 

корів. Тому рівень останнього в раціонах високопродуктивних корів повинен 

бути не меншим за 1 мг на 1 кг живої ваги [222, с. 124-126]. 

Особисто провівши безліч дослідів, вивчаючи питання годівлі тварин, 

Григорій Олександрович розумів, що на достовірність виконаних досліджень 

впливає ефективність та комфортність праці людини. Для цього вчений 

ініціює випробування в НДІ тваринництва Полісся і Степу УРСР двох 

модифікованих кліток для проведення балансових дослідів на свинях та 

вівцях. Першу клітку виготовили за зразком, запропонованим німецькими 

авторами. Її головні переваги це те, що одна з бокових стінок клітки 

рухалася, завдяки чому вдавалося встановити необхідну ширину, яка б 

відповідала параметрам тварини; підлога по всій довжині була щілинною, за 

винятком передньої частини із суцільним покриттям; кал і сечу збирали за 

допомогою двох піддонів, розміщених під підлогою; виділені екскременти 

через щілинну підлогу потрапляли до першого піддона; кал утримувався на 

ньому, а сеча стікала на другий піддон через отвір і спрямовувалася в 

сечозбірник. Як зазначав Г.О. Богданов, коли проводили досліди на баранах, 

розділення калу й сечі відбувалося задовільно. А забір матеріалу у 

свиноматок виявив значне забруднення сечі калом. Тому Григорій 

Олександрович спільно з кандидатами сільськогосподарських наук 

В.А. Кузнецовим, В.І. Валігурою, І.Л. Іопою, кандидатом біологічних наук 

Н.Я. Чумаковим та інженером А.Г. Душейком розробляє конструкцію клітки, 

яка давала змогу проводити роздільний збір калу і сечі у процесі балансових 

дослідів для всіх статевозрілих груп свиней та овець. Особливістю такої 

клітки було те, що роздільний збір калу й сечі здійснювався за допомогою 

похилого транспортера, стрічка якого підіймалася зі швидкістю один оберт за 

4 хв. Сеча, потрапивши на транспортер, встигала стекти на похилий піддон і 

далі потрапляла в сечоприймач. Кал залишався на транспортері й піднімався 
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разом зі стрічкою, зчищався скребачкою, розміщеною з нижньої боку 

транспортера і потрапляв до калозбірника. Використання таких кліток для 

проведення балансових дослідів давало змогу обходитися без постійного 

чергування технічного персоналу [223]. 

Починаючи з 80-х років, увагу Григорія Олександровича привертає 

проблема ефективного використання кормів у скотарстві, викликана низкою 

причин. На той час годівля худоби мала яскраво виражений сезонний 

характер: у стійловий період використовували переважно силос та грубі 

корми, у літній – зелені, чим зумовлена сезонність виробництва молока й 

отримання приплоду. Як відомо, характерною рисою інтенсивного 

землеробства для виробництва зелених кормів є вирощування озимих 

культур, однорічних трав і кукурудзи. Але скошування їх у ранні фази 

вегетації різко знижувало вихід поживних речовин з одиниці площі. Тому 

землі, зайняті основними культурами зеленого конвеєра, використовувалися 

малоефективно, не добирали значну кількість кормів, унаслідок чого 

зменшувалася їх заготівля. Крім того, часта зміна культур зеленого конвеєра 

в літніх раціонах худоби призводила до різких змін режиму годівлі, 

ускладнюючи регулювання повноцінності раціонів. Так, коли згодовували 

зелену масу озимих, тваринам бракувало протеїну, а споживання 

багаторічних бобових трав та гороху спричиняло його надлишок, але не 

забезпечувало вуглеводами. Після переходу на зелену масу кукурудзи 

тваринам знову бракувало протеїну, хоча вуглеводів виявилося понад міру і 

т.д. Особливі труднощі в забезпеченні худоби зеленими кормами виникали в 

дощову погоду. Усе це перешкоджало належній організації стабільної 

повноцінної годівлі худоби протягом року, що негативно впливало на її 

продуктивність. Тому Григорій Олександрович спрямовував роботу 

колективу науковців НДІ тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР на 

розроблення нової системи використання кормів. Для цього в кормовій 

сівозміні вирощували найурожайніші культури, які збирали лише у фазі 

максимального накопичення поживних речовин і використовували для 
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приготування високоякісного сіна, трав’яної різки, сінажу та силосу. У 

поєднанні з концентратами ці корми становили основу раціону для ВРХ 

протягом усього року. Рекомендована система використання кормів давала 

змогу на 25-30% збільшити вихід поживних речовин з одиниці площі і на 15-

20% підвищити виробництво молока та м’яса.  

За висновками Г.О. Богданова, перехід спеціалізованих господарств із 

виробництва молока і яловичини на нову систему використання кормів 

можна здійснити протягом року. З цією метою в поточному році необхідно 

збільшити виробництво силосу й сінажу, щоб створити перехідний 1,5-2-

місячний запас кормів для згодовування їх у травні-червні наступного року 

та уникнути збирання культур на зелений корм у ранній період вегетації. 

Вказані положення лягли в основу видання «Рекомендации по организации 

перехода на новую систему использования кормов в скотоводстве» (1980) 

[224]. 

У цьому ж році (1980) Григорій Олександрович у співавторстві з 

І.Г. Федотовим, Л.Я. Адміном, В.І. Скорятіновою і т.д. ін. готує й видає 

«Рекомендации по нормированному кормлению свиней в условиях 

промышленного ведения свиноводства», схвалені Вченою радою НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР та науково-технічною радою 

Міністерства радгоспів України. Ці рекомендації розроблені з урахуванням 

досягнень науки й передового досвіду. У них обґрунтовано нормовану 

годівлю свиней, норми, зразки раціонів годівлі, рецепти комбікормів, 

наведено їхню поживність за понад 25 показниками та за зонами України 

[225]. 

Протягом багатьох років, починаючи з 1968 р., співробітники НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР розробляють нові способи 

приготування та збагачення кормів. Узагальнивши результати численних 

дослідів, Г.О. Богданов спільно з кандидатами сільськогосподарських наук 

А.І. Звєрєвим, Н.М. Дригою, Е.М. Галаєм, кандидатом біологічних наук 

Н.Я. Чумаковим, інженерами Ю.В. Шкляренко й А.Д. Андренко, директором 
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Харківського обласного об’єднання міжколгоспних комбікормових заводів 

Б.Г. Хмарським, головою колгоспу ім. М.В. Фрунзе Білгородської області, 

Героєм Соціалістичної Праці В.Я. Горіним у 1980 р. публікує «Методические 

рекомендации по технологии подготовки зерна к скармливанию методом 

экструдирования». У них викладено інформацію щодо термодинамічних 

основ екструдування, технології переробки зерна злакових і бобових культур 

в екструдерах ПЕК-125 та КМЗ-2, вимог до сировини й готової продукції 

(екструдату), а також використання екструдованого зерна в годівлі тварин. 

Дані багаторічних досліджень переконали Григорія Олександровича, що 

екструдування є найефективнішим термодинамічним методом приготування і 

збагачення кормів.  

Як відомо, в основі екструдування кормів лежать два процеси – 

механіко-хімічне деформування та «вибух» продукту у фронті ударного 

розряду. Науковців найбільше зацікавив екструдований горох як білковий 

компонент комбікормів для свиней усіх вікових груп і комбікормів-

замінників молока для телят. Кормові переваги цього компонента перевірені 

в багатьох науково-господарських дослідах та підтверджені виробничою 

практикою. На основі даних, одержаних науковцями Інституту в науково-

господарських дослідах, проведених під керівництвом Григорія 

Олександровича, результатів годівлі тварин у дослідному господарстві 

«Українка» НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, учений пропонує 

для широкого використання рецепти комбікормів для свиней у віці 0-2 та 2-

4 місяці і старших (понад 4 місяці). У комбікормах для поросят-сисунів 

Г.О. Богданов радить замінювати 50% кормів тваринного походження 

екструдованим горохом. Зазначимо, що на початку 80-х років на чотирьох 

комбікормових заводах Харківської області готували комбікорми-стартери з 

таким складом (у %): кукурудза екструдована – 15, пшениця екструдована – 

37, ячмінь – 25, м’ясо-кісткове борошно – 2, дріжджі кормові – 5, премікс – 1, 

замінники незбираного молока – 10, цукор – 4, фосфатиди – 0,5, сіль – 0,5. 

Наприклад, у Балаклійському міжгосподарському об’єднанні у процесі 
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вирощування поросят-сисунів на вказаних комбікормах отримали 280-298 г 

приросту і масу поросят за відлучення – 18,2 кг, коли на звичайних 

комбікормах, прирости становили 170-200 г. Вигодовуючи телят, учений 

рекомендував до комбікормів-замінників молока додавати екструдований 

горох дрібного помелу, замість сухого незбираного молока, у кількості до 

35% [186]. 

У наступні роки перед науковцями поставили завдання розширити 

посіви багаторічних трав та довести в господарствах виробництво сіна до 1 т 

і кормового буряку до 5-6 т на корову за рік, підвищити в раціонах 

використання промислових відходів: меляси, макухи, шроту й відрубів. Ці 

заходи мали покращити забезпечення тварин легкоперетравними 

вуглеводами, високоенергетичними та протеїновими кормами, удосконалити 

техніку їх нормування, щоб упорядкувати витрати зернофуражних кормів у 

раціонах корів. Виконання цих вимог дало б можливість на одних і тих самих 

кормах отримати на 8-10% більше продукції, одночасно знизивши їх витрати. 

На виконання окресленого завдання спрямував свої дослідження та 

Г.О. Богданов. Аналіз даних, отриманих з господарств МСХ УРСР, свідчив, 

що найефективнішою для виробництва молока й економічно вигідною для 

більшості господарств є така структура раціону (з розрахунку на корову із 

середньодобовим надоєм 3500 кг), за якої затрати кормів на 1 ц молока 

повинні становити 1,25 ц к.од, на 1 гол. на рік – 44 ц к.од, із них: грубі – 

16 ц/гол., соковиті – 81 ц/гол., зелені – 77 ц/гол., концентрати – 12 ц/гол. 

Використання вдосконалених кормових раціонів у дослідних господарствах 

«Українка» (1000 корів) і «Кутузівка» (1150 корів) сприяло підвищенню 

надоїв на 500-600 кг молока та зниженню витрат кормів на центнер молока з 

1,3-1,26 до 1,16-1,1 ц к.од. за середньорічного надою 4200-5200 кг молока на 

корову. Уточнені деталізовані норми годівлі молочних корів і дібрані зразки 

раціонів з різними видами кормів увійшли до видання, підготовленого 

Григорієм Олександровичем у співавторстві з академіком ВАСГНІЛ 

Н.І. Коробко, кандидатом біологічних наук М.П. Ільяшем, кандидатом 
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сільськогосподарських наук А.Л. Бабакомтою і т.д. «Рекомендации по 

совершенствованию структуры кормовых рационов для молочных коров» 

(1982). Видання попередньо було затверджене Вченою радою Інституту 

(протокол №9 від 6 жовтня 1981 р.) [226]. 

У прийнятій на травневому Пленумі ЦК КПРС (1982) Продовольчій 

програмі намічено заходи з нарощування виробництва комбікормів у 

колгоспах та радгоспах. Згідно з нею передбачалося значне збільшення 

обсягів замінників незбираного молока, яке давало можливість 

використовувати більшу кількість молока на харчові потреби. Станом на 

1982 р. на кормові цілі витрачали близько 2 млн т незбираного молока і 

більше 6 млн т  молочних відвійок. Водночас норми випоювання молока 

телятам значно знизили, тому більше половини їх у молочний період мали 

низьку вгодованість та поганий розвиток, втрачали генетично закладену 

продуктивність у подальшому вирощуванні й виробничому використанні. 

Особливо низький рівень молочного годування телят спостерігався в 

спецгосподарствах з вирощування та відгодівлі молодняка. Щоб вийти із 

ситуації, у них тримали так званих «технологічних корів», а це призводило 

до зменшення виробництва основної продукції на 20% і підвищення її 

собівартості. Молочні корми використовували також для вирощування 

поросят, ягнят та птиці. Відмітимо, що відсутність повноцінних комбікормів-

стартерів для поросят, у яких найціннішим білковим складником були сухі 

молочні відвійки, вимагало додаткових витрат незбираного молока. 

Зменшити їх і підвищити продуктивність тварин шляхом покращення годівлі 

молодняка в ранньому віці можна було лише за умови виробництва 

необхідної кількості замінників незбираного молока й сухих молочних 

відвійок. Проведені Григорієм Олександровичем підрахунки показали, що 

мінімальна потреба тваринництва республіки в замінниках незбираного 

молока для телят становить близько 175 тис. т, для приготування 

комбікормів-стартерів необхідно було мати 75 тис. т сухих молочних 
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відвійок. Збільшення виробництва замінників незбираного молока до 

175 тис. т на рік дало б можливість додатково виділити на харчування 

населення понад 1 млн т незбираного молока та зменшити строки відгодівлі 

свиней на 80-100 днів за рахунок організації повноцінної годівлі в ранньому 

віці комбікормами-стартерами, які містили 10 % сухих молочних відвійок, а 

це, своєю чергою, сприяло б збільшенню виробництва свинини і було б 

значним внеском у реалізацію продовольчої програми. У 1982 році 

перелічені продукти готували підприємства Мінм’ясомолпрому. Обсяг їх 

виробництва становив близько 35 тис. т за рік. Господарства отримували 

близько 25 тис. т цих кормів. Тобто для повного задоволення потреб обсяг 

виробництва замінників молока та сухого знежиреного молока належало 

збільшити в країні практично в 10 разів.  

Глибоко вивчивши це питання, Григорій Олександрович пропонує 

основні компоненти замінників незбираного молока для телят – знежирене 

молоко і жир. Як зазначає дослідник, для виробництва 175 тис. т замінників 

молока необхідно мати 1 млн 260 тис. т свіжих молочних відвійок і 26 тис. т 

жиру. Зауважимо, що на кормові цілі в країні витрачалося близько 6 млн т 

молочних відвійок. Труднощів із використанням свіжих молочних відвійок, 

здавалося б, не було. Насправді все складалося інакше. За якість молочних, 

відвійок, на думку Г.О. Богданова, ніхто не відповідав. Молокозаводи 

відпускали їх здебільшого неохолодженими і непастеризованими, часто з 

підвищеною кислотністю. Будучи гарним поживним середовищем, свіжі 

молочні відвійки ставали інкубатором мікрофлори, нерідко патогенної, і, 

замість користі, особливо в літній період, приносили шкоду, викликаючи в 

молодняка кишкові захворювання. Тому єдиним раціональним шляхом 

використання свіжих молочних відвійок могло бути їхнє сушіння та 

виготовлення з них замінників незбираного молока. Технологію й рецептуру 

приготування замінників молока після довгої копіткої праці розробили в НДІ 

тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. Результати наукового пошуку лягли 

в основу видання, підготовленого Григорієм Олександровичем: 
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«Методические рекомендации по приготовлению и использованию 

заменителей цельного молока» (1982), затвердженого на засіданні Вченої 

ради НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР (протокол №7 від 25 

травня 1982 р. [227]. Ці рекомендації містили принципово нову технологію 

виготовлення замінників із вторинної молочної сировини й екструдату 

гороху, методичні зауваження щодо їх використання та схему випоювання 

телятам. 

Академіка-секретаря відділення тваринництва, ветеринарної 

медицини і переробки продукції УААН Г.О. Богданова в 1996 р. 

призначають керівником НТП «Розробка систем годівлі високопродуктивних 

сільськогосподарських тварин різних видів, рецептури, технології і 

організації виробництва комбікормів та кормових добавок». У результаті 

проведених досліджень були розроблені науково обґрунтовані методичні 

основи складання кормосумішок і комбікормів, рецепти кормових сумішок 

та комбікормів для телят і свиней, які включали в себе від 10 до 20% 

кормових бобів, створена технологічна лінія підготовки зерна сої для її 

використання в складі комбікормів. Доведено, що екструдування сої за умов 

137-140°С знешкоджує інгібітори трипсину на 90-96% без явного 

негативного впливу на якість екструдату.  

Вивчаючи процес перетравлення поживних речовин корму в 

передшлунках та інших відділах шлунково-кишкового тракту жуйних, 

встановили умову найвищої перетравності  це одночасне згодовування 

концентрованих і об’ємистих кормів. Надходження протеїну до кишечника 

виявилося максимальним та складало 92,9% від прийнятого з кормом. Проте 

найбільше надходження до кишечника білка спостерігалося під час 

згодовування концентрованих кормів за 2 год. до споживання об’ємистих і 

дорівнювало 110% від уведеного. Перетравність органічних речовин 

дорівнювала 62,2% проти 64,3% за одночасного роздавання всіх кормів. 

Тобто перетравність поживних речовин у всіх відділах шлунково-кишкового 
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тракту оптимізується, якщо згодовувати концентрати раніше, ніж об’ємисті 

корми.  

У дослідах на лабораторних тваринах також було встановлено, що 

підвищення вмісту сирого протеїну в раціоні до 16% призводить до 

активізації синтезу білків у м’язовій тканині, але подальше збільшення його 

вмісту до 20% пригнічує синтез білків у м’язах та підвищує швидкість їх 

розпаду. Ці дані засвідчили оптимальний вміст протеїну в раціоні тварин, він 

повинен становити 16%, а збільшення його до 20% веде до зростання витрат 

на непродуктивний період. У такий спосіб виявили залежність між складом 

раціону тварин і витратами енергії на продуктивний та підтримувальний 

обміни, яка сприяє точнішому плануванню годівлі [22, с. 91-92]. 

У 1998 р. вказану вище НТП завершили. Співробітники установ-

виконавців підготували рекомендації з годівлі тварин в зонах радіоактивного 

забруднення, Лісостеповій зоні і зоні Степу, що допомогли підвищити 

ефективність виробництва екологічно чистої продукції тваринництва на 12-

15%. Учені розробили 10 базових рецептів вітамінно-мінеральних преміксів 

для різних видів сільськогосподарських тварин, два з яких апробували на 

виробництві. Практично перевірили технологічні прийоми виготовлення 

преміксів, розробили та сконструювали нове обладнання лінії для їх 

приготування потужністю 1,2 т/год. Науковці випробували установку УСМ-1 

для виготовлення соєвого молока [25, c. 75-76].  

Окреслюючи перспективи використання наукового спадку 

Г.О. Богданова, необхідно зосередити увагу на окремих його складниках. 

Цінним надбанням для української тваринницької галузі і вітчизняної науки 

загалом є методичне забезпечення процесу розроблення теоретичних основ 

годівлі сільськогосподарських тварин, технологій виробництва й 

використання кормів.  

Спільно з колегами вчений підготував низку відповідних методичних 

рекомендацій, інструктивних вказівок, довідників та методичних посібників. 

Запропоновані ним методичні рекомендації безпосередньо стосуються 
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питань раціонального використання кормів у зимовий період з мінімальними 

затратами зернофуражу в годівлі тварин, інтенсифікації кормовиробництва, 

підвищення якості кормів і раціонального їх використання у тваринництві 

УРСР, удосконалення структури кормових раціонів для молочних корів, 

приготування й використання замінників цільного молока, нормованої 

годівлі свиней в умовах промислового ведення свинарства тощо. [185-186, 

225-231]. 

Окремі способи приготування кормових добавок, розроблені 

Г.О. Богдановим у співавторстві, визнані винаходами та корисними 

моделями й захищені охоронними документами. Це, зокрема, авторські 

свідоцтва на: «Кормовая добавка для жвачных животных и способ еѐ 

приготовления» (А. с. 619166 СССР, МКИ А 23 К 1/16, 1976), «Способ 

приготовления кормовых добавок» (А. с. 695649 СССР, МКИ А 23 К 1/14, 

1977 р.), «Измельчитель-деструктор» (А. с. 782750 СССР, МКИ А 01 F 29/00, 

1977), «Способ получения белковой кормовой добавки из сока зеленых 

растений» (А. с. 886880 СССР, МКИ А 23 К 1/14, 1980 р.), «Способ 

получения заменителя цельного молока» (А. с. 971214, 1980), «Корм для 

молодых рыб» (А. с. 1105173 СССР, МКИ А 01 К 61/00, 1982), «Способ 

приготовления корма для сельскохозяйственных животных и птиц» 

(А. с. 1700810 МКИ А 23 К 1/00, 1988), «Способ приготовления корма из 

соломы» (А. с. 1782518 СССР, МКИ А 23 К 1/12, 1990), «Спосіб 

приготування кормової добавки» (пат. 31475 А Україна, МПК
6
, A 23 K 1/00, 

A 23 K 1/12, 98) тощо. [56]. 

Підсумовуючи, скажемо про надзвичайну продуктивність 

Г.О. Богданова як у науковій сфері, так і в діяльності з упровадження 

результатів творчого пошуку й експериментальних знахідок у практику 

тваринницької галузі, її модернізації відповідно до реальних потреб 

вітчизняного виробництва та світових стандартів.  
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4.2. Науковий супровід організації годівлі корів в умовах 

промислового виробництва молока, м’яса та вирощування молодняка 

сільськогосподарських тварин 

 

Проблеми, пов’язані з промисловим виробництвом молока, Григорій 

Олександрович починає активно аналізувати й досліджувати в 70-х роках 

ХХ ст. Це зумовлено створенням мережі спеціалізованих тваринницьких 

господарств з високою концентрацією виробництва. У країні збудовані та 

введені в експлуатацію комплекси, що використовували прогресивні 

технології виробництва і сучасні засоби механізації. Унаслідок проведення 

широкої кампанії з технічного переоснащення колгоспів та радгоспів, 

створення умов для впровадження у виробництво досягнень науки виникла 

необхідність індустріалізації молочного й м’ясного скотарства та 

забезпечення його наукового супроводу.  

Технології, створені з урахуванням підвищеної концентрації і 

спеціалізації виробництва тваринницької продукції, багато в чому 

відрізнялися від наявних: 1) переходом до будівництва великих 

тваринницьких комплексів із чітко спеціалізованими приміщеннями, 

планування яких давало можливість ефективно використовувати засоби 

механізації та оптимально організовувати працю обслуговуючого персоналу; 

2) відмовою від індивідуалізованого утримання тварин і догляду за ними, у 

зв’язку з чим нормована годівля здійснювалася шляхом чіткого групування 

худоби за виробничими, віковими, продуктивними ознаками з урахуванням 

фізіологічного стану тварин; 3) широким використанням повнораціонних 

кормових сумішей, що полегшували механізацію процесів кормороздавання з 

мінімальним набором машин і забезпечували повноцінність годівлі тварин, 

які вільно діставали корми; 5) відповідною селекційною роботою, 

скерованою на створення тварин, найпридатніших до групового утримання 

та годівлі з ефективним використанням засобів механізації. 
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Передбачалося покращення основних економічних показників 

одночасно з різким збільшення виробництва молока у спеціалізованих 

господарствах. Значна концентрація виробництва (зазвичай один молочний 

комплекс на 800, 1200, 1600 або 2000 гол. корів), відносно високий рівень 

продуктивності худоби (середньорічна молочна продуктивність корів 3500-

4000 кг), комплексна механізація і часткова автоматизація виробничих 

процесів, впровадження раціональних методів ведення племінної справи, 

годівля худоби й організація праці сприятимуть скороченню витрат робочого 

часу в 4-5 разів, а також підвищенню рентабельності виробництва молока на 

42-45%. Як справедливо зауважує Григорій Олександрович, не менш 

важливим резервом здешевлення витрат на виробництво молока є зниження 

витрат на корми. В умовах промислового виробництва молока зменшення 

затрат на оплату праці пов’язане зі зростанням питомої ваги витрат на корми. 

Тому здешевлення виробництва кормів, підвищення їхньої біологічної 

повноцінності, скорочення втрат у процесі використання та раціональної 

годівлі, на переконання вченого, мають першочергове значення.  

У виданні «Промислове виробництво молока», яке вийшло друком у 

1976 р., Г.О. Богданов зауважує, що в господарствах з інтенсивним 

індустріальним молочним скотарством потрібні нові методи організації та 

технології годівлі корів і кормовиробництва. Упровадження комплексної 

механізації та створення потокових ліній ускладнювалося через традиційне 

використання багатокомпонентних раціонів, які включали: силос, сінаж, сіно, 

солому, коренеплоди, різноманітні зелені і концентровані корми. Інколи в 

літній період використовували пасовища, що значно змінювало 

технологічний процес. Великий набір різних за якістю, структурою та 

консистенцією кормів ускладнював не лише систему механізації, але й 

можливість повноцінної збалансованої годівлі тварин, якщо застосовувалося 

групове нормування [232]. 

З огляду на це виникла необхідність розробити систему годівлі та 

відповідну їй технологію кормовиробництва, які забезпечували б не лише 
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гарантовану повноцінну годівлю, але й повністю задовольняли вимоги 

промислової технології, а саме: стабільність кормової бази для повноцінної 

механізованої нормованої годівлі з мінімальною залежністю від кліматичних 

умов; розроблення і створення простої та надійної системи переробки кормів 

з метою одержання однорідної за фізико-механічними властивостями 

кормосуміші; уніфікація складу раціонів за фізико-механічними 

властивостями кормів у зимовий і літній періоди, що дало б змогу підвищити 

ефективність використання засобів механізації, будівель та споруд. 

На думку вченого, характерною рисою організації годівлі корів у 

процесі промислового виробництва є відмова від принципів індивідуального 

підходу до тварин, але з неухильним забезпеченням групової нормованої 

годівлі, яка забезпечить потрібний рівень і повноцінність годівлі відповідно 

до фактичної продуктивності. Водночас норми годівлі корів на комплексах 

мають бути загальноприйнятими, але з урахуванням конкретних умов 

виробництва. Дослідник підкреслює, що інтенсифікація годівлі в межах 

промислової технології виробництва молока повинна проводитися на основі 

її типізації. Як відомо, залежно від співвідношення в раціонах кормів 

розрізняють: силосний, силосно-коренеплідний, силосно-жомовий типи 

годівлі. Найпоширенішим типом годівлі лактуючих корів вважається 

силосний у поєднанні з іншими соковитими кормами з помірною витратою 

концентрованих кормів та сіна. На переконання Г.О. Богданова, оптимальна 

структура раціонів із використанням різних типів годівлі молочної худоби 

значною мірою визначається економічним обґрунтуванням доцільності 

згодовування тієї чи іншої кількості конкретного корму. Після проведення 

низки дослідів Григорій Олександрович доходить висновку, що для 

одержання найвищої продуктивності з мінімальними витратами в умовах 

лісостепової і степової зон Української РСР питома вага кукурудзяного 

силосу за поживністю в річному балансі кормів має становити 20-30%, або 

30 ц на корову за рік. При цьому вага інших соковитих кормів, зокрема 

кормових буряків, з міркувань доцільності не повинна перевищувати 10-11% 
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за поживністю раціону. Далі вчений зосереджує увагу на співвідношенні в 

раціоні силосу та сіна. На підставі аналізу результатів дослідів Г.О. Богданов 

робить припущення, що зі збільшенням частки сіна з 2 до 10% і більше (за 

поживністю в річному раціоні) продуктивність худоби підвищується на 20%, 

скорочуються витрати кормів на виробництво 1 ц молока. З молочною 

продуктивністю корів 3000-3500 кг за рік оптимальний рівень 

концентрованих кормів у річному раціоні повинен становити 30-35%, тобто 

12 ц на корову на рік. 

Особливості технології підготовки й згодовування різних кормів на 

молочних комплексах та фермах, з погляду дослідника, визначаються 

системою землеробства і кормовиробництва, а також фізіологічними 

особливостями жуйних. Останні зумовлюють необхідність використання в 

годівлі корів найрізноманітніших за фізичною формою та поживністю кормів 

(зелена маса, силос, сінаж, сіно, коренебульбоплоди, концентровані корми). 

Раціони, які містять ці корми, є різнотипними, мають великий об’єм. Це 

пов’язано, по-перше, з труднощами застосування ефективної механізації 

роздавання кормів, а по-друге, з організацією нормованої годівлі з 

урахуванням фактичної продуктивності тварин. Далі Григорій 

Олександрович міркує про застосування багатокомпонентних раціонів, 

завжди пов’язане зі значними затратами праці. Тому підготовка кормів і 

визначення основних технологічних параметрів нормованого їх згодовування 

є важливими ланками організації годівлі корів, особливо для промислових 

способів виробництва молока. Підсумовуючи, учений звертає увагу на 

необхідність вивчення питання виробництва та використання 

повнораціонних розсипних, гранульованих або брикетованих кормосумішей, 

названих монораціонами. У результаті проведених Г.О. Богдановим 

досліджень встановлено, що одним з перспективних організаційно-

технологічних напрямів в умовах промислового виробництва молока стає 

приготування монораціонів і повноінгредієнтних сумішей на основі штучно 

висушених зелених рослин та концентрованих кормів. Як пояснює вчений, 
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використання сухих повноінгредієнтних або солом’яно-концентратних 

сумішей, замість набору окремо згодовуваних кормів, створює кращі умови 

для механізації й автоматизації кормороздачі. Брикетовані монокорми, як і 

гранульовані, є «технологічними»: вони відрізняються добрими 

вантажувально-розвантажувальними властивостями та максимально 

зберігають поживні речовини, зокрема каротин. Більше того, промислове 

ведення галузі, наполягає Григорій Олександрович, загострює важливість 

оптимізації технологічних заходів організації годівлі шляхом кратного 

роздавання кормів. Узагальнення результатів досліджень, проведених 

співробітниками НДІ тваринництва Лісостепу і Степу УРСР, переконало 

Г.О. Богданова, що найдоцільнішим із фізіологічного, економічного та 

технологічного поглядів є дворазове роздавання кормів і дворазове доїння 

корів. 

Провівши аналіз роботи комплексів з виробництва молока, учений 

робить висновок про умови ефективності виробництва, серед яких не лише 

рівень та повноцінність годівлі, але й правильне вирішення низки 

організаційно-технічних завдань, зокрема вивчення поведінки тварин, що 

вживають різні корми. Дослідник наголошує на важливості врахування 

ритму споживання кормів тваринами, оскільки він у них суттєво 

відрізняється. Сильніші корови часто міняють місця біля годівниць, 

витісняючи слабших, вибирають кращі корми. Слабкі корови їдять з 

перервами. У зв’язку з цим Григорій Олександрович рекомендує в реалізації 

технологічних процесів годівлі худоби враховувати стадну «організованість», 

антагонізм, явища домінування і підкорення, які мають місце в молочному 

тваринництві, зумовлюються вагою, віком, фізіологічним станом та 

здоров’ям корів. На підставі власних експериментальних робіт і закордонних 

праць учений обґрунтовує положення про доцільне формування постійних 

груп тварин, що сприяє уникненню стресових ситуацій, викликаних зміною 

«організованості» стада у зв’язку з появою у групі «новачків». Проте, 

застерігає Г.О. Богданов, це вимагатиме укомплектовування комплексів 
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типовими тваринами шляхом селекції, спрямованої на стандартизацію 

найважливіших господарсько корисних ознак та передусім молочної 

продуктивності [232]. 

Отже, Григорій Олександрович виокремлює нові методи організації й 

технології годівлі корів і кормовиробництва на промислових комплексах з 

виробництва молока, як-от: забезпечення групової нормованої годівлі, 

групування тварин, стабільність сформованих груп, використання 

монораціонів або сухих повноінгредієнтних сумішей, уніфікація складу 

раціонів за фізико-механічними властивостями кормів у зимовий та літній 

періоди і кратність годівлі. 

 

4.3. Ведення тваринництва в зонах радіоактивного забруднення 

 

Соціально-економічні умови України 70-х років ХХ ст. зумовили 

початок створення галузі м’ясного скотарства. У цей час нагальною 

проблемою країни стало забезпечення населення м’ясом як важливим 

джерелом повноцінного білка. Згідно з рішенням ХХVI з’їзду КП України в 

дев’ятій п’ятирічці виробництво м’яса в республіці передбачалося довести до 

3,2 млн т у забійній вазі, з них близько 50% мало припадати на яловичину. 

Природно-кліматичні особливості країни сприяли розвитку м’ясного 

скотарства. Ця галузь, на відміну від молочної, вимагає значно менших 

витрат коштів та праці на обслуговування основного стада. М’ясна худоба 

менш вибаглива до умов утримання й годівлі, з мінімальними затратами 

зернових (25-30%), ефективно використовує пасовища, соковиті, грубі корми 

(солому, полову) і відходи промислового виробництва (жом, барда тощо) 

[233, с. 41-45]. Стан виробництва яловичини на той час в Україні 

характеризувався низькою живою масою молодняка, який реалізували з 

високими затратами праці та коштів на одиницю продукції. Так, у колгоспах і 

радгоспах республіки середня реалізаційна маса худоби становила 300 кг. 

При цьому вага туші не перевищувала 140-150 кг, а м’ясо мало низьку якість 
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[234, с. 53]. Світовий та вітчизняний досвід засвідчив, що в тогочасних 

умовах проблема з м’ясом не могла бути повністю вирішена без докорінної 

перебудови системи виробництва яловичини, зокрема створення і розвитку 

спеціалізованого м’ясного скотарства. Тому, запевняє Г.О. Богданов, уже, 

починаючи з середини 70-х років ХХ ст., відбуваються разючі зміни в цьому 

напрямі. Поряд з ростом чисельності поголів’я ВРХ в СРСР спостерігаються: 

підвищення продуктивності та якісне його перетворення, концентрація і 

спеціалізація виробництва галузі, заходи з виробництва яловичини та молока 

на промисловій основі. На початку 70-х років проблема організації 

повноцінної годівлі худоби м’ясних типів і порід в Україні залишається 

недостатньо вивченою, а практичний досвід майже відсутній. Саме це 

викликало в Григорія Олександровича жвавий інтерес та намір активно 

досліджувати її. Результати власних наукових пошуків, узагальнення 

досягнень науки й передового досвіду кращих господарств країни з 

виробництва яловичини на промисловій основі дали Г.О. Богданову 

можливість у співпраці з Г.А. Кандибою, В.Н. Юрченком і Г.Т. Безуглим 

підготувати видання «Производство говядины на промышленной основе» 

(1978 р.), у якому висвітлити питання годівлі та утримання худоби м’ясного 

типу продуктивності, відтворення стада, прогресивних способів відгодівлі, 

покращення якості і здешевлення продукції, економіки та організації праці 

[235].  

Учений доводить, що інтенсивне виробництво яловичини на 

промислових комплексах і фермах повинно ґрунтуватися на 

високоефективних технологіях годівлі молодняка ВРХ  від народження до 

реалізації, оскільки 60-80% усіх витрат у структурі собівартості яловичини 

займають корми. Інакше кажучи, рентабельність промислового виробництва 

яловичини зумовлена переважно коефіцієнтом перетворення кормів на 

приріст та рівнем продуктивності тварин. У зв’язку з цим Г.О. Богданов 

констатує, що розроблення й застосування найефективніших технологій 
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годівлі худоби є головною умовою збільшення виробництва та підвищення 

якості яловичини. Без вирішення цього питання неможливо рентабельно 

використовувати систему приміщень і машин, а засоби, вкладені в 

будівництво й обладнання промислових комплексів, не будуть окуповуватися 

протягом тривалого часу. 

Важливим завданням зоотехніків, на думку вченого, є привчання 

телят, починаючи з 5-7-добового віку до високоякісного сіна та комбікорму-

стартера, які, потрапляючи до рубця, забезпечують раннє заселення його 

мікрофлорою й інтенсивніший розвиток передшлунків. Завдяки цьому вже в 

30-45-добовому віці досягатиметься 50% перетравлення клітковини, а в 2-

3 місяці – 70% , що, своєю чергою, створюватиме фізіологічну основу для 

раннього відлучення телят, економії молочних продуктів і вищої 

продуктивності тварин у подальшому вирощуванні та відгодівлі. 

Дослідник радив в годівлі телят з 10-20-добового до 6-місячного віку 

у спеціалізованих господарствах зменшувати норми незбираного молока з 

200-300 л до 50 л, широко застосовуючи його замінники, повноцінні 

комбікорми-стартери в поєднанні з високоякісним сіном, висушеною 

трав’яною різкою, сінажем, силосом та зеленим кормом. 

Після проведення низки дослідів співробітники НДІ тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР під керівництвом ученого розробили й 

рекомендували для виробництва рецепти ЗНМ для телят 10-добового віку, 

що за продуктивною дією були рівними або перевищували ЗНМ 

промислового виробництва. Особливістю рецептів стала їх висока біологічна 

цінність, досягнута за рахунок включення добавок синтетичних амінокислот. 

Для забезпечення життєво важливими амінокислотами, крім замінників 

молока, Григорій Олександрович радить також використовувати протеїнові 

корми.  

Особливості технології годівлі молодняка ВРХ від 6-місячного віку у 

спеціалізованих господарствах, на думку Г.О. Богданова, мали визначатися 

головним чином кормами, які переважали в певних природно-кліматичних 
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зонах. Найрозповсюдженішими типами відгодівлі для Полісся була сіно-

сінажна, Лісостепу та Степу – силосно-сінажна, сіно-сінажна і силосно-

концентратна відгодівлі. 

Розгорнута в Україні цілеспрямована робота зі створення 

спеціалізованого скотарства в умовах інтенсивного землеробства вимагала 

вдосконалення організаційно-технологічних основ ведення галузі.  

З цього приводу Григорій Олександрович зазначає, що в разі 

промислового ведення м’ясного скотарства господарствам необхідно на 

кожні 100 корів одержувати не менше 90 телят, а в перспективі  95-100, 

оскільки отримання 70-80 телят робить м’ясне скотарство збитковим.  

Практично важливим у виробництві яловичини є зменшення витрат на 

утримання худоби. Учений пропонує досягти цієї мети шляхом будівництва 

легких, дешевих приміщень, механізованих відгодівельних майданчиків, 

максимального використання місцевих рослинних кормів та застосування 

комплексної механізації. 

На переконання дослідника, нормою інтенсивності вирощування і 

відгодівлі м’ясного молодняка має стати досягнення ним маси 550-600 кг у 

18 місяців. 

Проведені в 1978 р. аналіз та узагальнення результатів 10 

племрепродукторів м’ясної худоби в Україні спонукали Г.О. Богданова 

визначити умову досягнення економічної ефективності спеціалізованого 

м’ясного скотарства. Вона пов’язана із забезпеченням необхідної поживності 

кормів упродовж 18 місяців вирощування і відгодівлі й становила 2900-

3200 к.од., із них: частка концентратів мала дорівнювати 35-40%, силос 

кукурудзяний – 15-16%, гранули – 12-13%, сіно – 12-14%, зелені корми – 9-

10%, молоко – 11-12%. На думку Григорія Олександровича, інтенсивне 

вирощування та відгодівля бичків м’ясних порід із використанням вказаної 

кількості, співвідношення і протеїнового балансування кормів дає 
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можливість отримати середньодобові прирости за весь 18-місячний період 

від 900 до 1100 кг. 

Зважаючи на прагнення сучасного тваринництва до зниження затрат 

праці на центнер продукції, система годівлі м’ясної худоби, за словами 

вченого, має включати також сучасні технологічні способи приготування та 

роздавання кормів, у складі яких значну частку повинні займати грубі корми 

як фактор отримання необхідної щільності м’яса. З огляду на ці обставини в 

годівлі м’ясної худоби Г.О. Богданов радить дотримуватися таких позицій: 

годівля корів і ремонтного молодняка в стійловий зимовий період повинна 

здійснюватися основним кормом (силос, сінаж, солома) у поєднанні з 

гранульованою або брикетованою балансувальною добавкою; рання 

підгодівля підсисного молодняка повноцінним комбікормом – стартером та 

сіном з метою більш раннього (6 місяців) відлучення і привчання до 

рослинних кормів; годівля молодняка з 6 до 12-місячного віку основним 

кормом (силос, сінаж) у поєднанні з гранульованою балансувальною 

добавкою; інтенсивна відгодівля молодняка з 12- до 15-18-місячного віку 

повнораціонними гранулами у поєднанні з добавкою (1-1,5 кг) соломи або 

сіна; у літній період максимальне використання зелених кормів усіма 

статево-віковими групами ВРХ в поєднанні з мінімальною кількістю 

зернових концентратів або комбікорму для балансування. 

Після проведення численних досліджень Г.О. Богданов зазначив, що 

найефективніша система утримання всіх статево-вікових груп м’ясної худоби 

 це безприв’язна групова на глибокій підстилці. При цьому важливо 

забезпечувати своєчасне закладання солом’яної підстилки у вересні-жовтні 

товщиною 25-30 см та щоденне додавання сухої соломи по 2-3 кг на корову 

за добу. 

Як переконує Григорій Олександрович, створення нових типів і порід 

тварин з високим генетичним потенціалом продуктивності та пристосованих 

до поточної технології є наріжним каменем будь-якої промислової 
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технології. Тому порода ВРХ, спрямування її генетичної продуктивності  це 

один із найважливіших факторів, які визначають економічну ефективність, 

технологічні особливості виробництва і якість яловичини. 

У кінці 70-х років ХХ ст. в країні розводили ВРХ, що належала до 36 

молочних, молочно-м’ясних та 10 м’ясних порід. Основними для 

виробництва яловичини були симентальська порода, яка становила (у %): 30 

у СРСР (40 – в Україні), червона степова  20 і 40, чорно-ряба – 18 та 12 

відповідно. Проте країна не мала власних м’ясних порід, а їх імпорт вважався 

недоцільним через дорожнечу й був малоефективним. Тому постало питання 

створення вітчизняних м’ясних порід відповідно до природно-кліматичних 

зон.  

Організації нової для України галузі м’ясного скотарства передувало 

декілька етапів підготовчої роботи. Перший етап (1956-1970) – імпорт в 

Україну спеціалізованих м’ясних порід: герефорд, абердин-ангус, санта-

гертруда, шароле, шортгорн, кіан. Організація і проведення промислового 

схрещування. Усього за цей період в Україну завезено 1019 гол. худоби, 

зокрема 638 телиць та 381 бугая. Другий етап (1971-1980) – розроблення 

методики виведення перших вітчизняних порід м’ясного напряму 

продуктивності. Створено базові господарства з формування першої 

вітчизняної м’ясної породи. Апробовано чернігівський і придніпровський її 

типи. Третій етап (1981-1990) – випробування порід та типів за 

відгодівельними показниками й м’ясними якостями. Підготовка програми 

виведення української м’ясної породи. Організація і проведення оцінки 

бугаїв. Формування племінної бази галузі м’ясного скотарства. Четвертий 

етап (1991-2000) – апробація порід української м’ясної (1993), волинської 

(1994) та поліської (1998) м’ясних. Імпорт порід із США, Італії, Австрії тощо. 

П’ятий етап (2001-2004) – проведення атестації племгосподарств. 

Створення селекційних програм за породами. Прийняття підзаконних актів 
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щодо селекції м’ясної худоби. Розроблення і затвердження цільової програми 

«М’ясне скотарство» на 2003-2012 рр. [236]. 

Зауважимо, що згідно з «Комплексною програмою фундаментальних і 

прикладних досліджень щодо наукового забезпечення розвитку галузей АПК 

України на 2001-2005 рр.», схваленою загальними зборами УААН, 

передбачено проведення глибоких досліджень з підвищення ефективності 

використання поживних речовин корму в організмі тварин та їх 

трансформацію в продукцію тваринництва. Для прискорення інтенсивного 

перспективного розвитку м’ясного господарства Г.О. Богданов визначає 

низку питань, які насамперед належить вирішувати, серез них: вивчення та 

узагальнення даних за складом і поживністю кормів; удосконалення й 

створення нової системи нормованої годівлі м’ясної худоби; покращення 

норм енергетичного, протеїнового, мінерального та вітамінного її живлення; 

випробовування і введення в практику годівлі нових біологічно активних 

препаратів, амінокислот, вітамінів тощо; розроблення й освоєння 

виробництва нових високоефективних, екологічно безпечних рецептів 

комбікормів, білково-вітамінних мінеральних добавок і т.д. Названі завдання 

має реалізувати мережа наукових установ в умовах різних ґрунтово-

кліматичних зон України залежно від вікових, технологічних груп тварин 

тощо. У результаті вітчизняна наука матиме низку експериментальних даних 

для подальшого їх використання, тому дослідження необхідно проводити за 

уніфікованими методиками. 

Щоб полегшити співробітникам спеціалізованих НДУ проведення 

досліджень з годівлі м’ясної худоби та отримання достовірних даних 

Г.О. Богданов спільно з колективом учених (члени-кореспонденти НААН 

В.П. Славова, І.І. Ібатулліна, доктори сільськогосподарських наук 

Г.Т. Шкурина, В.І. Антоненко, кандидат біологічних наук В.Г. Кебко, 

кандидати сільськогосподарських наук М.П. Макаренка, М.М. Кривого, 

М.Г. Повознікова, П.Д. Шуста, К.І. Шишкіна, кандидат економічних наук 

П.І. Шаран) у ході багаторічної копіткої праці й узагальнення світового та 
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вітчизняного досвіду створює «Методичні рекомендації з уніфікації 

досліджень з годівлі м’ясної худоби» (2002 р.) [236]. 

Як зауважує Григорій Олександрович, наявні в Україні технології 

виробництва яловичини не враховують специфіку порід, енерговитратні, 

економічно недостатньо обґрунтовані, а тому неконкурентоспроможні на 

зовнішніх ринках. Тому пріоритетним напрямом повинно стати 

впровадження породних, енерго- й ресурсозберігальних технологій 

інтенсивного вирощування, формування і прогнозування м’ясної 

продуктивності бичків. З цією метою необхідно було провести дослідження з 

вивчення формування та прогнозування м’ясної продуктивності бичків. Для 

цього Г.О. Богданов проводить складну роботу з вивчення таких суттєвих 

показників двох найрозповсюдженіших в Україні порід (чорно-ряба, 

симентальська), як: споживання сухої речовини, доступної для обміну енергії 

на голову і на 100 кг живої маси, коефіцієнти перетравлення, ефективність 

використання поживних речовин та азоту кормів, породні закономірності 

формування м’ясної продуктивності бичків в онтогенезі, біологічна цінність 

яловичини, конверсійна здатність, економічна й енергетична ефективність 

вітчизняних порід у процесі реалізації їхнього генетичного потенціалу в 

реальних для господарств кормових умовах з використанням розробленої 

повноцінної системи годівлі на основі проведених науково-господарських 

дослідів і в серіях ступінчастих контрольних забоїв у 3-, 6-, 9-, 12-, 15, 18-, 

21-місячному віці. Результати цих досліджень опубліковано 2004 р. у двох 

науково-методичних посібниках: «Породна енерго- та ресурсозберігаюча 

технологія інтенсивного вирощування, формування і прогнозування м’ясної 

продуктивності бичків симентальської породи», а також «Породна енерго- та 

ресурсозберігаюча технологія інтенсивного вирощування, формування і 

прогнозування м’ясної продуктивності бичків чорно-рябої породи» [237-238]. 

Отже, вагомим складником наукового доробку Г.О. Богданова 

вважаємо наукові праці, присвячені інтенсивному виробництву яловичини на 

промисловій основі. Учений запропонував основні елементи технології 
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виробництва яловичини. Це перш за все безприв’язне групове утримання 

молодняка з обов’язковою стандартизацією груп за живою масою, статтю, 

віком; застосування принципу постійності та оптимальної величини 

технологічних груп  від постановки на вирощування (відгодівля) до 

реалізації; перехід до великогрупової нормованої годівлі худоби з 

урахуванням деталізованої потреби відповідно до вікових періодів 

вирощування й відгодівлі; будівництво легких, дешевих приміщень і 

напіввідкритих відгодівельних майданчиків у конкретних зональних умовах. 

Науковець висвітлив технології годівлі худоби, які ґрунтуються на її 

породних особливостях, зробив значний внесок у розроблення 

перспективних систем утримання бичків за основними періодами росту. Крім 

того, надав економічне обґрунтування інтенсивного вирощування бичків та 

довів конкурентоспроможність порід великої рогатої худоби у виробництві 

високоякісної яловичини, окреслив напрями підвищення генетичного 

потенціалу м’ясної продуктивності деяких порід. 

Умови утримання сільськогосподарських тварин є не тільки важливим 

фактором технологічних рішень у виробництві різних видів продукції 

тваринництва, але й визначають стан здоров’я поголів’я, тривалість 

виробничого використання, забезпеченість приміщеннями (капітальними, 

тимчасовими, пристосованими), організацію годівлі, напування та інші 

виробничі процеси [239]. 

У кінці 50-х років ХХ ст. керівництво країни ставило перед ученими 

завдання збільшення виробництва м’яса і молока. При цьому особливу увагу 

пропонували звернути на раціональні форми організації праці та заходи з 

подальшого зменшення затрат засобів і праці на одиницю продукції, 

пов’язані зі створенням ефективної системи утримання тварин у зимовий та 

літній періоди. 

Працюючи в НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, 

Г.О. Богданов розпочав пошук шляхів раціональної організації праці та 
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зменшення витрат на одиницю продукції у свинарстві шляхом вивчення 

питання табірного літнього утримання свиней. Досліджуючи особливості 

організації утримання тварин, Григорій Олександрович пересвідчується, що 

наявна система з індивідуальним та груповим (малі групи) утриманням 

свиней, а також традиційна техніка годівлі не могли сприяти підвищенню 

продуктивності праці, максимальному росту обсягів тваринницької продукції 

і зниженню її собівартості. За таких підходів  потрібна була більша кількість 

приміщень для тварин, ускладнювалася механізація виробничих процесів, 

збільшувалися затрати праці на отримання продукції.  

На думку вченого, важливим кроком для вдосконалення 

технологічних процесів у свинарстві стала спеціалізація розміщення та 

обслуговування тварин, ефективність якої значно збільшувалася, коли тварин 

утримували великими групами однорідного поголів’я (за віком, масою і 

господарським призначенням), годували їх сухими кормами з годівниць й 

облаштовували напувалки. 

Сформульовані владою чіткі завдання щодо збільшення поголів’я 

свиней та їхньої продуктивності спонукали до негайного вирішення питання 

утримання тварин у літній період. Для раціонального ведення свинарства 

відтворення свинопоголів’я в колгоспах і радгоспах належало організувати 

так, щоб основна частина молодняка вирощувалася й відгодовувалася в 

літній період у пересувних табірних приміщення. Це значно зменшувало 

витрати на капітальне будівництво та давало можливість максимально 

використовувати в раціонах свиней дешеві зелені корми, картоплю, цукровий 

буряк тощо. Як зазначав Григорій Олександрович, з погляду економічної 

доцільності перший опорос від основних свиноматок краще отримувати в 

зимовий або ранньовесняний сезон (січень-березень), а другий  у літній 

період (липень-серпень). 

Результати цих досліджень учений висвітлює в низці наукових статей, 

зокрема: «Летнее содержание свиней» (1958), «Застосовуйте літнє 
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пасовищно-табірне утримання свиней» (1959), «Інструктивні вказівки до 

літнього пасовищно-табірного утримання свиней» (1959), «Летнее 

пастбищно-лагерное содержание свиней» (1959), «Совершенствование 

системы летнего содержания свиней» (1959) тощо. [240, 128-130, 132]. 

У другій половині 50-х років ХХ ст. в дослідному господарстві 

«Українка» НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР вивчали 

ефективність вирощування свиней у мобільних літніх таборах у порівнянні зі 

стаціонарними. Дослідження показали, що середньодобовий приріст таких 

свинок підвищився на 17,7%, а витрати кормів стали нижчими на 28,2%. 

Ремонтні свинки, яких утримували влітку в мобільних таборах, а на зиму 

розміщували в утепленому літньому таборі, у перший період супоросності 

дали 528 г середньодобового приросту з витратою кормів 6,0-6,2 к.од. на 

кілограм приросту.  

Справедливо Г.О. Богданов звертає увагу на зміну поведінки свиней, 

що утримувалися великими групами в пересувних таборах: тварини ставали 

спокійнішими та менш агресивними. Учений називає обов’язкову умову, 

необхідну для літнього утримання свиней у мобільних таборах,  це зелений 

конвеєр, організований з урахуванням зональних і ґрунтово-кліматичних 

умов, а також потреб свиней у зеленому кормі. За розрахунками дослідника, 

на одну свиноматку необхідна площа посівів зелених кормів, включаючи 

картоплю, мала становити 0,30-0,35 га. В умовах Лісостепу свиней можна 

випасати вже в другій половині квітня.  

Проте, як констатує вчений, у багатьох господарствах наявна система 

літнього утримання свиней не забезпечувала належних умов, не давала 

можливості скористатися всіма її перевагами. Пов’язано це з намаганням 

більшості господарств підмінити єдину систему утриманням свиней у 

стаціонарних таборах. Їх організація нерідко мала суттєві недоліки, 

викликані невдалим вибором місця розташування. Тварини в таких таборах 

обмежено користувалися пасовищем, отримували зелену масу в станках і 
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виходили на прогулянку двічі на день – вранці та ввечері. Худоба в  

пересувних таборах, за спостереженнями Григорія Олександровича, краще 

переносила суворі зими, ніж свині у стаціонарних приміщеннях.  

Проведені вченим у НДІ Лісостепу і Степу УРСР дослідження 

переконливо засвідчили економічні переваги переходу від будівництва 

стаціонарних таборів до організації утримання свиней улітку в пересувних 

таборах на пасовищі з використанням легких пересувних навісів, годівниць, 

поїлок та електричних огорож. Таке утримання позитивно впливало на 

продуктивність і здоров’я тварин, зменшувало потребу в капітальних 

приміщеннях та стаціонарних табірних спорудах, а також давало змогу 

механізувати виробничі процеси, чим відчутно підвищувало продуктивність 

праці у свинарстві. 

Учений виокремлює особливості, які мають мобільні табори для 

супоросних і підсисних маток з поросятами. Так, навіси для утримання маток 

у кінці супоросності та в підсисний період повинні бути розділені на окремі 

станки. При цьому конструкція і розмір навісів могли різнитися залежно від 

конкретних умов кожного господарства. З двох або трьох сторін робляться 

стіни з легкого матеріалу. У південних районах їх може взагалі не бути. 

Організація літнього утримання тварин, доповнює Григорій 

Олександрович, передбачає насамперед наявність пасовища, бо воно 

компенсує нестачу поживних речовин, тому його використання  це 

найпростіший, доступний спосіб забезпечення повноцінної годівлі свиней.  

Серед переваг пересувної системи утримання свиней учений називає 

також можливість застосування в таких умовах досконалішої технології 

виробництва з використанням самогодівниць, самонапувалок та електричної 

огорожі, щоб зменшити навантаження на одного працівника до 1200-

1500 гол. свиней і таким чином підвищити продуктивність праці. Очевидною 

перевагою застосування такої системи є те, що всі табірні установки легко 

переміщуються за допомогою трактора. 
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Переконливим показником успішного розвитку молочного 

тваринництва вважається повне збереження молодняка та вирощування 

тварин, здатних до високої продуктивності. Зі слів Г.О. Богданова, наявні на 

той час методи вирощування ВРХ, зокрема ремонтних телиць, спиралися на 

застарілі положення зоотехнічної науки. Тому, на думку дослідника, на 

початку 70-х років у багатогалузевому господарстві виробництво продуктів 

тваринництва необхідно було організувати за принципом 

внутрішньогосподарської спеціалізації. Упровадження спеціалізації зазвичай 

супроводжувалося концентрацією виробництва в масштабах, які 

забезпечували застосування високопродуктивних засобів механізації і 

прогресивних технологій утримання тварин. Одночасно з покращенням 

утримання та організації годівлі спеціалізація скотарства повинна 

забезпечувати вдосконалення і самих тварин. Вони повинні відрізнятися 

високою енергією росту, міцною конституцією, підвищеною резистентністю 

до захворювань, здатністю до тривалої високої молочної продуктивності за 

умов застосування нових прогресивних технологій. 

Для пришвидшення темпів якісного поліпшення стад колгоспів та 

радгоспів, а відповідно, збільшення продуктивності тварин Григорій 

Олександрович разом зі співробітниками НДІ Лісостепу і Полісся УРСР 

вдається до експериментального вирощування високоякісного ремонтного 

молодняка в спеціалізованих господарствах. 

Спільно з іншими науковцями інституту Г.О. Богданов упродовж 

декількох років вивчає ефективність вирощування нетелів у спеціалізованих 

господарствах. Учений помічає, що колгоспи та радгоспи України щороку 

замінюють у дійних стадах первістками 17-20% корів. За даними, 

отриманими в результаті дослідження, Г.О. Богданов встановлює таку 

закономірність: через низьку інтенсивність вирощування молодняка середній 

вік теличок, яких осіменяють, у господарствах становить 26-28 місяців. 

Тобто вартість первісток є високою, а продуктивність  низькою. Цікаво, що 
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одна з основних причин порівняно низької ефективності вирощування 

ремонтного молодняка – це годівля його уніфікованими раціонами і 

розміщення маленькими групами на фермах. Такі організаційні форми не 

сприяють забезпеченню належного рівня годівлі, застосуванню прогресивних 

систем утримання та комплексної механізації виробничих процесів 

вирощування ремонтного молодняка. Щоб створити необхідні умови для 

ефективного вирощування телиць у системі внутрішньорайонної 

спеціалізації і кооперування виробництва, Григорій Олександрович пропонує 

організувати принципово новий тип сільськогосподарських підприємств – 

спеціалізовані господарства з вирощування нетелей. 

На території України у 1974 р. функціонувало 428 спеціалізованих 

господарств із вирощування нетелей. У них розміщувалося близько 500 тис. 

ремонтних телиць. Широкого розповсюдження спеціалізовані господарства з 

вирощування нетелей набули в Тернопільській, Житомирській, Вінницькій, 

Київській та низці інших областей. Проведений ученим аналіз вирощування 

телиць показав, що за однакових умов годівлі й утримання первісток 

особини, вирощені в спецгосподарствах, мали продуктивність на 20-30% 

вищу, ніж їхні ровесниці, вирощені безпосередньо в господарствах. 

Наприклад, у 33 спецгосподарствах Тернопільської області в 1974 р. було 

вирощено і реалізовано колгоспам 9243 нетелі, живою вагою 408 кг (зокрема, 

6605 гол., або 71% класів: еліта-рекорд, еліта і перший). Середній вік телиць, 

необхідний для осіменіння, у спецгосподарствах області становив близько 

19 місяців, їхня жива вага – понад 300 кг. У результаті інтенсивнішого 

розвитку вік осіменіння телиць зменшився на 8-10 місяців, жива вага зросла 

на 50-60 кг. 

У Бучацькому районі цієї ж області двома спецгосподарствами з 

вирощування нетелей «Росія» й «Україна» 1974 року вирощено й реалізовано 

колгоспам району 2117 нетелей по 27 голів на 100 корів господарств району. 

Отримані від них первістки мали підвищену продуктивність на 500-600 кг 
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молока за лактацію. Вона становила 2860 кг, тобто 92-66% від середнього 

надою на корову в господарствах району. 

На основі досліджень Г.О. Богданов робить висновок, що 

найрозповсюдженішими та найраціональнішими системами утримання 

ремонтних телиць у спецгосподарствах Української РСР є такі: у 

карантинний період (до місяця) індивідуальні клітки завширшки 40-50 см, 

для наступних вікових груп – безприв’язне утримання великими групами на 

глибокій підстилці або в індивідуальних боксах. У боксах для утримання 

вчений радить використовувати скреперну або бульдозерну систему 

видалення гною. 

Як зазначає Григорій Олександрович, створення спецгосподарств із 

вирощування нетелей дало можливість покращити систему відтворення 

маточного поголів’я. Досвід роботи передових господарств засвідчив 

можливість зниження собівартості вирощування тварин, а відповідно, й 

реалізаційних цін на ремонтний молодняк на 25-30%. З погляду вченого, 

цьому сприяє науковий підхід та практичне вирішення цілої низки проблем, 

пов’язаних із раціональною організацією виробництва, серед них 

розроблення:  

1) економічно обґрунтованої системи утримання різних вікових груп 

ремонтного молодняка (з урахуванням зон);  

2) системи фінансово-економічних взаємовідносин спецгосподарств із 

вирощування нетелей і молочних господарств, обов’язковий облік 

вирощуваних спецгосподарством користувальних (неплемінних) телиць для 

товарних молочних господарств;  

3) системи організації й оплати праці працівників ферм і господарств, 

які сприяють вирощуванню високоякісного ремонтного молодняка; 

4) науково обґрунтованих вимог до рівня розвитку ремонтних телиць 

з урахуванням порід і зон країни, що забезпечують досягнення максимальної 

продуктивності в період експлуатації корів. 
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Результати багаторічних досліджень, проведених Г.О. Богдановим, 

дали йому змогу у співавторстві підготувати методичні рекомендації щодо 

технології вирощування та відгодівлі ВРХ в колгоспах, радгоспах чи інших 

сільськогосподарських підприємствах Української РСР у 1984 р. [241, с. 70-

73]. 

У вказаних рекомендаціях Григорій Олександрович висвітлює 

питання розміру ферми й потреб у скотомісцях, забезпечення кормовою 

базою, годівлі телиць у ранньому і старшому віці, розміщення ферми, 

приміщень, утримання телят в молочний період на молочній фермі та в 

післямолочний період на спеціалізованих фермах, моціону тварин, основних 

зоотехнічних вимог до вирощування телиць, штучного осіменіння, 

організації праці з обслуговування молодняка, обліку і ключових 

ветеринарно-профілактичних заходів.  

Дослідник зазначає, що, створюючи спеціалізовану ферму з 

вирощування нетелей, доцільно зосередитися лише на одному напрямі 

тваринництва. Система організації кормової бази ремонтного молодняка має 

ґрунтуватися на потребах у кормах. Заготовляючи їх, слід керуватися  такими 

середньодобовими приростами тварин: до 6-місячного віку – 650-700 г, від 6 

до 12 – 550-600 г, від 12 до 18 – 450-500 г та нетелей 400-450 г. 

Для оптимізації годівлі Григорій Олександрович радить обов’язкове 

згодовування кожній племінній телиці до 4-місячного віку (залежно від 

породи) 250-300 г цільного і 500-580 кг збираного молока. А з грубих кормів 

у початковий період життя учений рекомендує давати доброякісне сіно. 

Телицям у ранньому віці (до 9-10 місяців), застерігає науковець, замінювати 

сіно іншими кормами не потрібно. Частка ж концентрованих кормів у 

структурі раціону має становити 22-26% за поживністю. Основу зимового 

раціону телиць повинен складати кукурудзяний силос. Проведені 

Г.О. Богдановим досліди дали змогу виробити структуру раціону, за якого 
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корови мають найвищу продуктивність, а саме: 22-26%  це  концентрати, 

27-31% – сіно, 42-46% – кукурудзяний силос та 10% – бульбоплоди [241].  

Отже, наукова спадщина академіка УААН Г.О. Богданова не втратила 

своєї значущості на сучасному етапі розвитку тваринництва. Цілу низку його  

теоретичних і практичних напрацювань, зокрема із застосування 

ресурсозберігальних технологій годівлі, утримання тварин під час 

вирощування молодняка та раціональної організації виробничого процесу, 

варто використовувати за надійну основу для подальшого розвитку 

тваринництва, щоб забезпечити високі показники продуктивності й 

прибутковість тваринницької галузі. 

Одним із важливих складників наукового доробку доктора 

сільськогосподарських наук, академіка НААН Г.О. Богданова став 

екологічний моніторинг тваринництва в зонах радіоактивного забруднення. 

Розробленню цього напряму вчений присвятив багато наукових праць, як-от: 

«Проблеми еколого-генетичного моніторингу у тваринництві» (1994), 

«Зооветеринарні показники в системі оцінки екологічної небезпеки в 

регіонах» (1996), «Десять лет после аварии на Чернобыльской АЭС : нац. 

докл. Украины. 1996 г.», «Особенности метаболизма радиоцезия при 

использовании энтеросорбентов в условиях хронической интоксикации 

норок радионуклидами» (1996), «Оценка эффективности использования 

сорбентов при производстве животноводческой продукции в хозяйствах 

Чернобыльской зоны» (1996) і т.д. [242-246].  

Відомо, що внаслідок катастрофи на ЧАЕС значна частина 

сільськогосподарських угідь Полісся зазнала забруднення радіонуклідами, 

здебільшого цезієм-137, меншою мірою – стронцієм-90. Це спричинило 

низку ускладнень, пов’язаних з виробництвом на цих територіях 

сільськогосподарської продукції, зокрема тваринницької, оскільки в 

забруднених районах харчові продукти вважаються основним джерелом 

надходження до організму людини шкідливих речовин. 
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Не оминув своєю увагою Григорій Олександрович ролі пасовищних 

кормів у міграції цезію-137, глибоко оцінивши ступінь їх накопичення в 

продукції тваринництва. Численними багаторічними дослідженнями вченого 

доведено, що корми є основним джерелом надходження радіонуклідів та 

важких металів до організму тварин, які потім із продуктами тваринництва 

потрапляють до організму людини. Науковець уточнює, що 90% випадків 

отруєння сільськогосподарських тварин виникають «через травний канал», з 

них близько 80% – унаслідок поїдання корму. Зазвичай у кормах міститься 

значна кількість шкідливих речовин, здатних спричинити токсикози й інші 

захворювання тварин і людей. Під впливом радіонуклідів та важких металів 

порушується загальний баланс мінеральних і органічних речовин. Це 

призводить до поступової деградації природних механізмів регуляції, які 

безпосередньо впливають на продуктивність рослин та якість кормів. Висока 

міграційна спроможність токсичних речовин і схильність до біоакумуляції 

завдають шкоди сільськогосподарським тваринам, а через їхню продукцію  

споживачам. Дослідник зауважує, що ступінь забрудненості продуктів 

тваринництва визначається типом кормових угідь, ґрунтів, а також 

структурою раціону тварин. Тому на екологічно небезпечних територіях 

особлива увага має приділятися організації кормовиробництва. 

На думку вченого, за будь-якої технології вирощування кормових 

культур у польових сівозмінах доцільна звичайна оранка на глибину орного 

шару з попереднім дискуванням або плоскорізний обробіток. Такі заходи  

зумовлюють зменшення вторинного забруднення рослин, викликаного 

вітроерозійними процесами. Науковець пропонує під основний обробіток 

вносити органічні й мінеральні добрива згідно з системою удобрення, які, 

зважаючи на вміст елементів живлення в ґрунті, забезпечують 

співвідношення N:P:K=1,0:1,5:2,0.  

Академік Г.О. Богданов переконаний, що з усіх видів мінеральних 

добрив найефективніші – це аміачна вода, боратовий суперфосфат і 
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калімагнезія. Застосування їх у вказаному співвідношенні (доза азоту з 

діючою речовиною 40-60 кг/га) допомагає знизити надходження 

радіонуклідів у кормові культури в 2-5 разів. На переконання вченого, 

внесення підвищених доз добрив, достатньо високий рівень агротехніки   дає 

змогу вирощувати всі кормові культури без перевищення допустимих рівнів 

забруднення на ґрунтах зі щільністю їх зараження радіоцезієм до 185 кБк/м
2
 

(5 Кі/км
2
). Якщо ступінь забруднення вищий, слід урахувати біологічні 

особливості культур. Прикладом слугують бобові, здатні накопичувати 

радіоцезій у 3-5 разів більше, ніж злакові. Загалом кормові культури за 

здатністю до накопичення радіонуклідів можна розмістити в такій 

послідовності (у бік зменшення): амарант, буркун, конюшина, люцерна, 

ріпак, вика, турнепс, грястиця збірна, овес, ячмінь, суріпиця, буряк, картопля, 

тимофіївка, вівсяниця, кукурудза на силос і зерно. У лісостеповій частині, де 

рівень радіонуклідного забруднення незначний, а ґрунти мають високу 

вбирну здатність, Григорій Олександрович рекомендує запроваджувати в 

сівозміні вирощування люцерни [144, 244]. 

Тому проведення екологічного моніторингу якості кормів, вирощених 

на радіоактивно забруднених територіях, на думку Г.О. Богданова, було 

надзвичайно важливим та актуальним питанням, потребувало проведення 

всебічних досліджень. З метою зниження обсягів надходження радіонуклідів 

у кормові культури вчений пропонує проводити такі агротехнічні й 

технологічні заходи:  

1) глибоку оранку земель з перевертанням шару ґрунту;  

2) вирощування сільськогосподарських культур з низьким рівнем 

накопичення радіонуклідів;  

3) запобігання вторинному забрудненню рослин шляхом скорочення 

кількості міжрядних обробітків, виконання робіт в умовах вологого ґрунту;  

4) докорінне та поверхневе поліпшення пасовищ і сіножатей;  

5) вибір технології збирання культур, заготівлі кормів, що виключають 

можливість вторинного забруднення врожаю радіонуклідами;  
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6) застосування прогресивних технологій первинної обробки й 

переробки сільськогосподарських культур, заготівлі кормів, які знижують 

концентрацію радіонуклідів у продукції. 

Особливу увагу Григорій Олександрович звертає на організацію 

кормовиробництва. У своїх наукових працях Г.О. Богданов обґрунтував 

низку концептуальних теоретичних і методичних положень, що посіли 

важливе місце в подальшій практиці оцінювання кормів. Зупинимося 

детальніше на узагальненні основних положень: 1) найвищу концентрацію 

цезію-137 виявлено в грубих кормах – сіні злакових, соломі озимих зернових 

(53,1-161,2 Бк/кг) і зеленій масі багаторічних трав (71,3-140,1 Бк/кг), а 

найменшою його активністю відзначався кормовий буряк (22,9-40,9 Бк/кг); 

2) зі збільшенням щільності забруднення ґрунту вміст цезію-137 

підвищується в грубих кормах у 3 рази (Р>0,999), силосі й сінажі – 2,5 

(Р>0,999), кормовому буряку – 1,6, зернофуражі – 2,8 (Р>0,999) і зеленій масі 

 у 2 рази (Р>0,95); 3) з підвищенням рівня радіоактивного забруднення 

сільськогосподарських угідь концентрація Рb в кормових культурах також 

збільшується: у сіні та соломі в 1,33-1,44 рази, силосі й сінажі – 2,93-3,98, 

зернофуражі – у 4,62-5,42 рази. 

Як відомо, Григорій Олександрович одним із перших наполягав на 

тому, що утримання і годівля тварин на забрудненій території мають бути 

зорієнтовані на максимальне використання кормів, вирощених на орних 

землях  коренеплоди, картопля, силосні, зернобобові та злакові культури. У 

місцевостях, де ймовірний високий рівень забруднення грубих кормів, сіно 

для молочної і заключної відгодівлі м’ясної худоби слід заготовляти на 

окультурених чи докорінно поліпшених луках. Найефективнішим способом 

виробництва кормів з низькою концентрацією радіонуклідів, особливо 

обмеженого нестачею матеріальних та фінансових ресурсів, дослідник 

вважає зміну структури землекористування господарств. Землі з високою 

родючістю і мінімальним рівнем забрудненості належить використовувати 
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для виробництва кормів для молочного стада. Корми з найбільшим рівнем 

забруднення застосовуються в годівлі молодняка молочної худоби. 

На думку вченого, вирішальним фактором ефективного використання 

кормових ресурсів є диференційоване складування й подальша реалізація 

кормів з різним рівнем забруднення. Неабияке занепокоєння у Григорія 

Олександровича викликало питання годівлі худоби в умовах радіонуклідного 

забруднення, особливості якої продиктовані необхідністю одержання 

яловичини, що за вмістом радіонуклідів, зокрема цезію-137, не 

перевищує ДР. Тому виникла необхідність вирішення низки проблем: по-

перше, зменшення надходження радіонуклідів до організму тварин з 

кормами, а по-друге, зменшення негативного впливу радіонуклідів на 

організм тварин і накопичення їх у продукції. Нагадаємо, що 

найтоксичнішими радіонуклідами є цезій-137 та стронцій-90, які 

характеризуються високим рівнем всмоктування в шлунково-кишковому 

тракті. Тобто всмоктування стронцію з кормом становить 10-100%, цезію – 

50-100%. Коефіцієнт переходу цезію-137 і стронцію-90 в продукти 

тваринництва у відсотках від їхнього вмісту в добовому раціоні з розрахунку 

на 1 кг продукції становить: для молока – 1,0 та 0,1%; а для яловичини – 4,0 й 

0,06% відповідно.  

Розуміючи, що ізотопи цезію концентруються переважно у м’язовій 

тканині та порівняно швидко виводяться з організму тварин, Григорій 

Олександрович переймається використанням «чистих» кормів у заключний 

період відгодівлі м’ясної худоби. Це очищає організм тварин від цезію-137 і 

дає змогу одержати яловичину, яка задовольняє вимоги за ДР. Відгодівля 

худоби на «чистих» кормах протягом 30 діб знижує забрудненість яловичини 

цезієм-137 в 4 рази, 60-ти діб – у 5 разів і 75-ти діб – в 11 разів. 

Одержати «чисті» корми, на переконання Г.О. Богданова, можна 

практично в кожному господарстві, оскільки рівень забруднення окремих 

полів варіює у значних межах. Учений зауважує, що у процесі заключної 

відгодівлі тварин на «чистих» кормах, крім зниження забрудненості ґрунтів, 
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необхідно здійснювати низку організаційних заходів: вести систематичний 

радіологічний контроль за кормовими культурами на кожному полі й 

кормами (силос, сіно, солома, сінаж тощо), заготовленими з цих полів; 

вирощувати на забрудненіших полях культури, які мають низький коефіцієнт 

переходу; окремо збирати та зберігати корми з різним рівнем забрудненості. 

Одним з оптимальних шляхів організації заключної відгодівлі худоби на 

«чистих» кормах вважається відгодівля на раціонах, що складаються на 

основі кукурудзяного силосу і концентрованого корму. Кукурудза належить 

до кормових культур, які мають найнижчий коефіцієнт переходу цезію-137 із 

ґрунту в рослину: 0,02  потрапляє в зерно та 0,1 – у зелену масу. Заготівля 

достатньої кількості кукурудзяного силосу дасть змогу проводити заключний 

етап відгодівлі тварин на силосі не лише у стійловий період, а і влітку (30-

40% поживності раціону). 

За Г.О. Богдановим, одним зі способів зменшення негативного впливу 

й акумулювання радіонуклідів в організмі тварин є балансування раціонів за 

макро-, мікроелементами, вітамінами та спеціальними вітамінно-

мінеральними преміксами. Тому до складу преміксів повинні входити, 

зокрема, підвищені норми солей калію і кальцію як аналоги цезію-137 та 

стронцію-90. Застосування таких преміксів у 1,5-2,0 рази знижує вміст 

радіоцезію в яловичині, на 12-15% підвищує середньодобові прирости 

худоби, на 10% зменшуючи затрати кормів на одиницю приросту живої маси.  

Не оминуло питання створення преміксів і Григорія Олександровича. 

Учений у співпраці з низкою науковців: М.В. Зубець (УААН), Г.Т. Шкурин, 

В.П. Міненко (Асоціація «М’ясне скотарство»), Ю.Ф. Мельник, А.Я. Балута, 

П.П. Надточій (Мінагропром України) та ін.  розробляє для зони Полісся 

склад преміксу (в % до маси): каліймагнезій – 49,7; дикальційфосфат – 24,8; 

сіль кухонна – 24,755; цинк сірчанокислий – 0,581; мідь сірчанокисла – 0,076; 

натрій молібденовокислий – 0,08; кобальт сірчанокислий – 0,007; калій 
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йодистий – 0,001 [140]. Добова норма преміксу на 100 кг живої маси великої 

рогатої худоби на відгодівлі становила 50 г. 

Непогану можливість виведення цезію-137 з організму тварин 

дослідник убачає у згодовуванні меляси в кількості 1,5-2,5 кг і 45-70 г 

кухонної солі на 1 гол. за добу. 

Зменшувати забруднення яловичини Г.О. Богданов пропонує шляхом 

уведення до раціонів тварин спеціальних сорбентів: фероцинів, органо-

мінеральних болюсів (пілюль), цеолітів (кліноптилолітів), палигорських 

сапонітів, імпрегнованих (хімічно-мінеральних) цеолітів, які поглинають та 

зв’язують радіонукліди в шлунково-кишковому тракті. Зважаючи на 

невідкладність цього питання, Григорій Олександрович спільно зі 

В.В. Стрєлко, В.В. Яценко, В.К. Марданенко і Н.М. Патриляк детально його 

досліджує й розробляє «Спосіб одержання сорбенту – кормової добавки для 

зниження вмісту радіонуклідів цезію в продукції тваринництва», на який 

отримує патент (В 01 J 20.30,39.08,G 21 F 9.12, 2001). 

Для сільськогосподарського використання пасовищ у районах, 

забруднених радіонуклідами, Г.О. Богданов пропонує насамперед 

стравлювати рослинний покрив заввишки не менше 10-15 см, постійно дбати 

про підвищення врожайності луків і суворо дотримуватися встановлених 

строків використання та відновлення загонів. Після випасу худоби травостій 

необхідно підкосити, згребти і видалити. Коли спостерігається  висока 

забрудненість рослинності на пасовищах, їх використовують 

регламентовано, а худобу підгодовують іншими кормами – концентратами, 

силосом, «чистішою» зеленою масою. Молодняк м’ясного призначення за 40-

60 днів до реалізації на забій (залежно від рівня забрудненості організму 

тварин цезієм-137) переводять із пасовища на годівлю «чистими» кормами. 

Практично важливими до цього часу залишаються рекомендації 

Григорія Олександровича щодо технології виробництва молока на 

забрудненій радіонуклідами території. Учений наголошує, що насиченість 

молока радіонуклідами залежить від періоду лактації та продуктивних 
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якостей тварин: чим вищий добовий надій від корови, тим нижча 

концентрація радіонуклідів у молоці. Перехід цезію-137 з корму в молоко в 

середньому становить 1% від вмісту радіонукліду в добовому раціоні. 

Основним шляхом зменшення його кількості в кінцевому продукті 

вважається переведення корів на годівлю максимально «чистими» кормами. 

Як зазначалося вище, на забруднення молока впливає стан пасовища. За умов 

слабо розвиненого або низького (вибитого) травостою значна кількість 

радіонуклідів може потрапити до організму з частинками ґрунту і 

минулорічних рослин,  зумовивши помітну додаткову концентрацію цезію-

137 у молоці. Тому Григорій Олександрович радить звертати на це увагу, 

особливо навесні й пізньої осені. 

Результатом багаторічних наукових досліджень із балансування 

раціонів годівлі дійних корів і молодняка ВРХ на відгодівлі за цукром, 

протеїном та мікроелементами з метою зниження рівня забруднення молока і 

яловичини цезієм-137, важкими металами стали розроблені Г.О. Богдановим 

у співпраці з академіком-секретарем Відділення зоотехнії УААН 

О.І. Костенком, завідувачем Департаменту тваринництва Д.М. Микитюком, 

академіком УААН Ю.І. Савченком, кандидатами сільськогосподарських наук 

І.М. Савчуком та М.Г. Савченком методичні рекомендації «Шляхи зниження 

цезію-137 і важких металів у молоці і м’ясі, що виробляються в зоні 

радіоактивного забруднення» (2007) [247].  За наведеними в них 

аргументами, балансування кормових раціонів за цукром, протеїном та 

мікроелементами згідно з нормами годівлі у процесі виробництва 

тваринницької продукції в радіоактивно забрудненій зоні Полісся України не 

тільки знижує вміст цезію-137 і важких металів у м’ясі, але й позитивно 

позначається на продуктивності молодняка ВРХ на відгодівлі. Оптимізація 

вуглеводневого, протеїнового та мінерального живлення тварин у зоні 

радіоактивного забруднення покращує якість яловичини, знижуючи в ній 

вміст цезію-137 і важких металів, особливо ртуті, кадмію, свинцю та міді. 

Інакше кажучи, якщо тваринам на відгодівлі давати комплексну мінеральну 
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добавку на основі сапоніту, це значно поліпшує якість м’яса найдовшого 

м’яза спини, знижуючи в ньому вміст важких металів. 

Учений наполягає на необхідності проведення на підприємствах, які 

переробляють худобу, вирощену в районах, забруднених радіонуклідами, 

обов’язкового прижиттєвого визначення вмісту цезію-137 в організмі тварин, 

а після забою – у м’ясі й субпродуктах. З огляду на рівень забрудненості туш 

Г.О. Богданов радить застосовувати спеціальні технології кулінарної обробки 

і виготовлення тих чи інших м’ясопродуктів для зниження концентрації 

радіоцезію в м’ясі та його похідних.  

Особливе занепокоєння в Григорія Олександровича викликало 

сільське населення, що живе на забруднених територіях і споживає м’ясо, 

вироблене у своїх індивідуальних господарствах. Цій категорії споживачів 

науковець пропонує для зниження радіоактивної забрудненості м’яса 

використовувати мокре соління. Можлива також обробка м’яса, яке містить 

радіоцезій, проточною водою. Ефективність вилучення радіонуклідів зростає 

зі збільшенням тривалості контакту м’яса з рідиною, ступеня його 

подрібнення (шматочки масою до 15 г).  

Помітною у  науковому доробку академіка УААН Г.О Богданова є 

видана колективна праця «Концепція ведення агропромислового 

виробництва на забруднених територіях та їх комплексної реабілітації на 

період 2000-2010 рр.» [248]. 

Рівень забруднення м’яса і молока, як переконливо доводить Григорій 

Олександрович, значною мірою пов’язаний з мінеральним живленням 

тварин. Насамперед він залежить від збалансованості раціонів за основними 

елементами – кальцієм, калієм та мікроелементами. Для годівлі тварин 

учений рекомендує використовувати кормові добавки, здатні зменшувати 

перехід радіонуклідів із раціону в організм тварин і молоко (цеоліти, 

передусім кліноптилоліт, сапропелі тощо), їх виробляє й постачає держава. 

Розуміючи, що технологічна переробка продукції, навіть традиційними 

способами, забезпечує вилучення значної частки радіонуклідів (50-70%) з 
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продукту, учений вимагає всіляко сприяти створенню умов для переробки 

молока на критичних територіях, забезпечити продаж спеціального 

обладнання для роботи з малими його партіями. 

До заходів, які зменшують вміст радіонуклідів у продукції 

птахівництва в літній час, Г.О. Богданов обов’язково відносить утримання 

птиці на закритих майданчиках, а до раціонів радить включати зелень, 

вирощену на ріллі. У зимовий період концентрація радіонуклідів у продуктах 

тваринництва (м’ясо, яйця) знижується ще більше. У цей час потрібно 

потурбуватися про забезпечення птиці повноцінними за мінеральними та 

вітамінними речовинами кормами.  

Для одержання яєць і в бройлерному виробництві кількість радіоцезію 

в добовому раціоні птиці не повинна перевищувати 130 Бк. Науковець 

привертає увагу до м’яса гусей, оскільки через випасання їх на луках, у 

заплавах річок м’ясо птиці також стає небезпечним. Норматив вмісту цезію-

137 у гусей в цьому разі може бути перевищеним, незважаючи на досить 

низький рівень щільності забруднення території. Щоб уникнути цього, 

учений пропонує вольєрно-вигульне утримання птиці, яке виключить 

надходження радіонуклідів з частинками ґрунту. Гусей, вирощених на 

забрудненій території, слід перевести на «чисті» корми за один місяць до 

забою [142-143]. 

Результатом масштабних колективних досліджень стала 

запропонована Григорієм Олександровичем та його колегами програма 

перепрофілювання господарств на розвиток м’ясного скотарства в 

забруднених радіонуклідами районах України на 1996-2000 роки [141], а 

також узагальнені рекомендації зі створення й ведення галузі м’ясного 

скотарства на таких територіях [140]. 

Неодноразово Г.О. Богданов повторює, що контроль радіоактивного 

забруднення сільськогосподарської продукції має надзвичайно важливе 

значення в системі радіаційної безпеки. Обмеження рівня забруднення 
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харчових продуктів є основним реальним шляхом запобігання 

переопроміненню людей.  

На думку вченого, сільськогосподарська діяльність на забрудненій 

території повинна відбуватися з науковим супроводом, який покликані 

забезпечувати наукові підрозділи Мінагрополітики України, НААН, НАНУ, 

МОЗ України та наукові підрозділи інших відомств. Науковий супровід 

повинен передбачати: 1) проведення НДР з поглибленого аналізу 

радіаційного стану і виявлення загрозливих факторів радіаційної небезпеки; 

2) вивчення основних закономірностей міграції радіонуклідів у ґрунті та 

розроблення моделей міграції радіонуклідів у ланцюгах «ґрунт-рослина» і 

«ґрунт-рослина-тварина»; 3) складання довгострокових та короткострокових 

прогнозів радіаційного стану; 4) пошук способів і засобів для зменшення 

переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини та з кормів  в організм тварин; 

5) упровадження спеціальних систем землеробства, спроможних сприяти 

поліпшенню радіаційного стану й запобігати міграції радіонуклідів за межі 

забрудненої території; 6) створення засобів для добування і внесення 

сапропелів та інших місцевих добрив, меліорантів, цеолітів тощо;7) добір 

технологій і способів переробки сільськогосподарської продукції й сировини, 

що забезпечують зниження концентрації радіонуклідів у кінцевих продуктах 

[248].  

Спільна діяльність учених і практиків забезпечить не лише  

об’єднання зусиль у боротьбі з радіаційним забрудненням, захист населення 

від наслідків катастрофи, а й служитиме взаємному збагаченню новим 

досвідом, зближенню науки і виробництва. Скоординовані дії фахівців різних 

секторів сільського господарства сприяють створенню сучасної науково 

обґрунтованої моделі ведення тваринництва.   

Результати багаторічних досліджень Г.О. Богданова, самовіддане 

служіння вітчизняній науці та прагнення піднести її до світового рівня не 

залишилися непоміченими владою. У 2004 р. на підставі подання Комітету з 
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Державних премій України видано Указ Президента України про 

присудження Григорію Олександровичу Державної премії України в галузі 

науки й техніки № 1458/2004 від 9 грудня 2004 р. за вагомий внесок у 

комплексне дослідження впливу Чорнобильської катастрофи на природне 

середовище, наукове обґрунтування реабілітації забруднених територій та 

радіаційного захисту населення України [249]. 

 

 

4.4. Метаногенез жуйних у дослідницьких практиках 

Г.О. Богданова 

 

Важливе місце в дослідженнях ученого посідають питання 

метаногенезу жуйних та пошуку шляхів його розв’язання. Це зумовлено  

однією з головних екологічних проблем нашого часу   збільшенням викидів 

в атмосферу парникових газів (СО2, СН4, N2O і хлорфторкарбони). З цього 

приводу Григорій Олександрович зазначає, що у глобальних обсягах метану 

(560 млн т на рік) внесок сільського господарства становить близько 40%, 

зокрема: тваринництво – 30%, із них: 23% припадає на емісію газу в 

результаті метаногенезу в шлунково-кишковому тракті жуйних, а 7% – на 

його утворення в гноєсховищах. Проведення ґрунтовних досліджень дало 

досліднику змогу визначити рівень емісії метану ВРХ в Україні, який 

становить близько 1,3 млн т на рік, коли загальна чисельність поголів’я  

21,6 млн гол. (у ньому 8,1 млн корів з середньорічним надоєм молока близько 

2200 кг/гол.). Моніторинг, проведений у 2000 р., засвідчив скорочення емісії 

метану до 824 тис. т, пов’язане зі значним зменшенням кількості худоби 

(станом на 01.01.2001 р. загальне поголів’я ВРХ становило 9,07 млн гол., з 

них корів – 5 млн). Вивчаючи питання емісії метану тваринами, 

Г.О. Богданов зауважує, що значні викиди його з гноєм 

сільськогосподарських тварин припадають на свиней і птицю (47% 
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глобальної кількості). У свої статті «Проблеми метаногенезу та шляхи їх 

розв’язання», яка вийшла друком у 2009 р., учений відзначає світову 

тенденцію до зменшення впливу цього джерела емісії метану в атмосферу 

завдяки впровадженню методів переробки відходів тваринництва для 

виробництва біогазу [250]. 

У 2000-х роках ХХІ ст. Г.О. Богданов порушує питання про наслідки 

утворення в системі пасовищного тваринництва закису азоту (N2O)  

третього за значенням парникового газу. Дібрані дослідником аргументи 

переконують, що в Україні це питання майже не вивчають, хоча екскременти, 

залишені на пасовищах, – одне з головних джерел N2O в сільському 

господарстві. У статті вчений наводить досвід Нової Зеландії, здатної 

вживати активні заходи для вирішення цієї проблеми. Наприклад, у країні 

створено науковий консорціум «Пасовищні парникові гази», основна увага 

якого сконцентрована на таких аспектах: утворення N2O в галузі молочного 

скотарства, нітрифікаційні інгібітори, утворення N2O на фермах підвищених 

ландшафтів. На основі проведених науковцями консорціуму досліджень 

розробляються відповідні заходи для зменшення кількості утвореного на 

пасовищах N2O [251]. 

Повертаючись до проблеми метаногенезу в рубці жуйних, зазначимо, 

що наявність симбіотичної мікрофлори та мікрофауни в передшлунках, 

зокрема в рубці, дає можливість цьому виду тварин використовувати 

важкоперетравні структурні компоненти кормів, насамперед целюлозу, як 

джерело поживних речовин. Мікроорганізми у процесі життєдіяльності, крім 

утворення продуктів  пластичного й енергетичного матеріалу для тварин, 

продукують гази,  емітовані в навколишнє середовище.  

Утворення метану в травному тракті жуйних тварин, на думку 

вченого, становить значний інтерес з економічного та екологічного поглядів. 

По-перше, на вироблення метану в рубці ВРХ затрачується від 2 до 12 % 

загальної енергії спожитого корму, яке вважається основною втратою в 
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годівлі цих тварин. Тому, за словами Григорія Олександровича, пошуки 

шляхів зменшення інтенсивності метаногенезу в жуйних є одним із важливих 

шляхів зниження собівартості їхньої продукції. По-друге, метан вважається 

другим за важливістю, після СО2, парниковим газом і його емісія в атмосферу 

жуйними тваринами, зокрема ВРХ, у глобальних масштабах істотно впливає 

на парниковий ефект планети.  

Науковець стверджує, що ключову роль у процесах травлення жуйних 

тварин відіграють передшлунки – рубець, сітка, книжка, заселені різними 

видами мікрофлори й мікрофауни. Серед мікроорганізмів у рубці 

переважають бактерії та інфузорії, кількість яких становить відповідно 10
7
-

10
10

 та 10
6
 клітин у 1 мл рідини рубця.  

Закордонний учений R.E. Hungate ще в 1966 р. серед основних 

метагенів в рубці жуйних називає: Methanobacterium ruminantium, 

Methanosarcina, Methanobacterium formicicum, Methanobacterium mobile. 

Після низки проведених досліджень колектив науковців Інституту 

біології тварин УААН (Л. І. Сологуб, Г. Л. Антоняк, В. В. Влізло, 

В.Г. Янович) спільно з Григорієм Олександровичем у 2007 р. публікує статтю 

«Біохімічні аспекти зменшення метаногенезу в рубці жуйних тварин». У ній 

зазначено, що на метаногенез у рубці дуже впливає тип ферментації [251]. 

Основними попередниками метану в рубці жуйних є СО2 і Н2О. Метаногенні 

бактерії мають відносно високу швидкість росту (4-12 год), оскільки час 

перебування кормів у рубці є закоротким для розвитку окремих видів 

архебактерій, які ростуть повільно. 

Проведення аналізу світових та вітчизняних досліджень, а також 

результати власних наукових пошуків із вказаної проблеми дали Григорію 

Олександровичу можливість у співпраці з ученими Інституту біології тварин 

УААН узагальнити наявні дані про шляхи зменшення інтенсивності 

утворення метану в травному тракті жуйних тварин, а саме: 
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 підвищення повноцінності годівлі тварин шляхом застосування в 

їхніх раціонах високоенергетичних (меляса) і багатих на азот (сечовина) 

кормів, вітамінів та мінеральних речовин; 

 застосування в годівлі тварин іонофорів (монензину) з метою 

зниження відношення ацетат/пропіонат у рубці, що зменшує емісію метану 

приблизно на 20%. Іонофори використовують переважно в раціонах 

відгодівельної худоби, оскільки додавання їх до раціону корів негативно 

впливає на синтез жиру молока. Аналогічний ефект спостерігається від дії 

попередників пропіонової кислоти, якщо додавати їх до раціону тварин. 

Через це продукція метану в рубці зменшується приблизно на 25%; 

 використання в годівлі тварин обробленої лугами й аміаком 

соломи, чим підвищується її перетравність; застосування її разом із 

сечовиною дає змогу зменшити емісію метану в атмосферу приблизно на 

10%; 

 уведення коровам соматотропіну допомагає підвищити їх 

молочну продуктивність на 10-20% і, відповідно, зменшити продукцію 

метану. Проте соматотропін може переходити в продукти (молоко), тому 

його застосування заборонене в країнах Європейської єдності, на відміну від 

США; 

 використання анаболічних стероїдів (прогестерон, тестостерон) у 

м’ясній відгодівлі худоби збільшує інтенсивність росту тварин, а отже, 

зменшує обсяги продукції метану; 

 інокуляція в рубець ацетогенів, здатних продукувати оцтову 

кислоту шляхом редукції двоокису вуглецю воднем, яка веде до зниження 

показників утворення метану і підвищення продуктивності тварин, проте це 

питання потребує подальших досліджень; 

 збільшення використання високопродуктивних тварин з метою 

скорочення загального поголів’я худоби. Хоч підвищення продуктивності 

тварин супроводжується зростанням метаногенезу в рубці з розрахунку на 
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тварину внаслідок більшого споживання корму, проте продукція метану з 

розрахунку на одиницю продукції (на кілограм молока чи м’яса) 

зменшується. У зв’язку з цим скорочуються обсяги вироблення СО2; 

 зміна бактеріальної флори в рубці жуйних для підвищення 

інтенсивності ферментації та зниження  метаноутворення; 

 застосування методів генної інженерії для керування впливом на 

рубцеві ацетогенні і метанотрофні бактерії; 

 удосконалення методів селекції й розведення в молочному та 

м’ясному скотарстві. 

До здобутків на шляху вирішення проблем метаногенезу Г.О. Богданов 

відносить ратифікацію Україною Рамкової конвенції ООН про зміни клімату 

(1996) і Кіотського протоколу (2004), оскільки після їх підписання в державі 

значно зросла вага наукових досліджень щодо національної інвентаризації та 

моніторингу парникових газів, зокрема й пов’язаних із 

сільськогосподарською діяльністю, включаючи різні галузі тваринництва, а 

також оцінки їх впливу на зміну клімату та довкілля. 

Пріоритетними завданнями аграрної науки України, схваленими 

Загальними зборами УААН від 27 березня 2008 р., названо створення 

національної системи обліку викидів парникових газів, що утворюються 

внаслідок сільськогосподарської діяльності, відповідно до вимог Рамкової 

конвенції ООН про зміни клімату та Кіотського протоколу на період 2008-

2012 рр. Дослідник пропонує особливу увагу звернути на: 1) розбудова 

національної системи обліку різних парникових газів, утворених унаслідок 

сільськогосподарської діяльності, з подальшою їх інвентаризацією, а також 

передаванням інформації відповідним органам влади; 2) розроблення 

придатних для України і таких, які відповідають вимогам Кіотського 

протоколу, методик обліку парникових газів. 

Отже, Г.О. Богданов зробив суттєвий внесок у дослідження питання 

метаногенезу: вказав причини виникнення «парникового ефекту» та 



205 
 

 
 

висвітлив роль тваринництва в цьому процесі. Представив механізми впливу 

кормових чинників на інтенсивність утворення метану в рубці жуйних 

тварин і його емісію в атмосферу. Запропонував шляхи розв’язання цієї 

проблеми. 

Завдяки діяльності Григорія Олександровича набули розвитку 

дослідження з глобально актуальних питань, що стосуються не тільки 

національної безпеки, але й екологічних проблем планетарного значення.  

 

 

4.5. Біотехнологія відтворення великої рогатої худоби 

 

Сучасна селекційна робота з виведення нових і вдосконалення 

наявних порід ВРХ неможлива без використання біотехнологічних методів 

відтворення (наприклад трансплантація ембріонів), що забезпечують 

отримання від високопродуктивних корів значної кількості нащадків, 

зокрема бугаїв. Племінна їх оцінка сприятиме поліпшенню генетичної 

структури поголів’я, а також прискоренню створення племінних 

репродукторів. 

Неабияке значення в науковому доробку Г.О. Богданова має вивчення 

питання стимулювання суперовуляції в корів-донорів. Названий напрям 

знайшов відображення в таких наукових працях ученого, як: «Вплив 

мікроелементів на біохімічний стан організму телиць та їх відтворювальну 

функцію» (1993), «Рівень суперовуляції і вихід придатних ембріонів у корів-

донорів за умови згодовування їм хумоліту» (1995), «Рекомендації щодо 

стимуляції суперовуляції у корів-донорів з використанням біологічно 

активних речовин» (1999) тощо. [145-147]. 

На думку дослідника, ефективність методу трансплантації значною 

мірою залежить від виходу придатних до пересадження ембріонів після 

стимулювання суперовуляції в корів-донорів. Однією з причин, що знижують 

його результативність, вважається велика варіабельність рівня суперовуляції, 
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коли на одну й ту ж дозу гонадотропного гормона донори реагують по-

різному: не відбувається поліовуляція (20-30%) або, навпаки, спостерігається 

гіперчутливість, пов’язана з утворенням великої кількості неовульованих 

фолікулів. Другою причиною незначного виходу придатних ембріонів є 

порушення обмінних процесів в організмі донорів, зумовлених негативними 

змінами в нейроендокринній регуляції статевого циклу і морфо-

функціональному стані репродуктивних органів, що супроводжується 

порушенням у розвитку та зниженням життєздатності зародків. 

Для розв’язання цієї проблеми Григорій Олександрович разом з 

науковцями НАУ В.І. Шереметою і В.П. Поліщуком, завідувачем пунктом 

трансплантації ВАТ «Племзавод Бортничі» В.О. Опанасенком запропонували 

вдосконалену схему стимулювання суперовуляції. Вона полягає у 

внутрішньовенному введенні біологічно активного препарату «глютам», який 

на тлі вітамінної підгодівлі збільшує чутливість корів-донорів до екзогенних 

гонадотропних гормонів і дає змогу підвищити вихід (на 18-18,3%) та 

приживлюваність (на 11,3%) придатних до пересадження ембріонів. 

Підшкірна ін’єкція препарату донорам скорочує затрати праці, але її 

ефективність на 21,5% менша, ніж внутрішньовенної.  

Стимуляцію суперовуляції в корів-донорів ФСГ, за результатами 

багаторічних наукових досліджень, слід починати на 8-12-ий день статевого 

циклу лише за наявності у яєчнику жовтого тіла.  

Стимуляцію поліовуляції в донорів ФСГ Г.О. Богданов рекомендує 

проводити з використанням біологічно активних препаратів «глютам» і 

«тетравіт». Найефективнішою схемою їх використання у процесі індукції 

суперовуляції в донорів ФСГ із двократною ін’єкцією простагландину є: 

внутрішньом’язове введення 10 мл «тетравіту» разом із першою ін’єкцією 

простагландину; друге введення «тетравіту» дозою 5 мл необхідно зробити 

внутрішньом’язово в перший день обробки гонадотропіном; цього ж дня 

вранці після ін’єкції ФСГ внутрішньовенно вводять дозу «глютаму» 140 мл, 

що повторюється наступного ранку (всього 2 ін’єкції) [147]. 
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У своїх роботах Григорій Олександрович відмічає серед факторів, які 

впливають на ембріональне підживлення, крім біологічної повноцінності 

самої зиготи, важливу роль екзогенних чинників, спроможних 

опосередковано діяти через материнський організм. На приживлення 

ембріонів впливають екзогенні фактори, чільне місце з-поміж них належить 

годівлі тварин, оскільки на відтворну здатність корів та телиць негативно 

впливає незбалансованість раціонів за окремими поживними речовинам, 

зокрема мікроелементами. Дослідження, проведені вченими, підтверджують 

припущення, що в осінньо-зимовий період одночасно зі зниженням у крові 

тварин вітамінів збільшується білковий і ліпідний обміни речовин. 

Досліджувані профілактичні даванки мікроелементів за таких умов не 

викликали істотних змін у приживленні ембріонів. Але у тварин, які 

отримували мікроелементи, особливо з добавками йоду, зростало збудження 

в період охоти. 

Попередньою підготовкою корів-донорів шляхом введення до раціону 

біологічно активних речовин, з досвіду вченого, можна поліпшити обмінні 

процеси в їх організмі для сприяння більшому виходу придатних ембріонів. 

Науковець проводить дослідження зі згодовування природного 

сорбенту хумоліту (композит із глиняного мінералу та гумату), що у своєму 

хімічному складі містить клиноптиоліт – 40%, модерніт – 10, воду – 7, SiO2 – 

28, Al2O3 – 3, CaO2 – 3, Na2O – 0,5, K2O – 2,5%). Цей сорбент, якщо його 

використовувати протягом двох місяців до вимивання ембріонів, допомагає 

стабілізувати реакцію суперовуляції і збільшити вихід придатних до 

пересадження й замороження ембріонів. Це викликано змінами в обмінних 

процесах тварин. Унаслідок згодовування хумоліту в крові тварин 

збільшилася концентрація кальцію на 4,1%, цинку – 7,8%, неорганічного 

фосфору – 9,3%. Водночас рівень міді знизився на 10,5%, нітратів і нітритів – 

на 12,8% і 16,3% відповідно. Згодовування хумоліту в дозі 0,5 г на 1 кг живої 

маси впродовж 6-70 днів нормалізує обмінні процеси в організмі донорів, 
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спричиняючи стабілізацію реакції суперовуляції, та дає змогу отримати 

більшу кількість якісних ембріонів [147].  

Зважаючи на наукові досягнення Г.О. Богданова як ученого, його 

організаційну й дослідницьку діяльність, здатність згуртовувати навколо себе 

однодумців, у 1998 році науковця призначають керівником державної НТП 

«Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин», у межах якої 

дослідники на чолі з Григорієм Олександровичем розробили вихідні вимоги 

до препарату простагландин Ф 2-альфа (синтетичний аналог); змоделювали 

схеми видобування препарату з тканин тваринного і рослинного походження, 

створили лабораторну технологічну лінію напівсинтетичного та хімічного 

синтезу вказаного препарату; виготовили спеціальну установку для 

оцінювання якості ембріонів ссавців; розробили метод уведення ізольованих 

бластомерів 2-6-клітинних ембріонів ВРХ, одержаних поза організмом у 

порожній прозорій оболонці, а також провели виробничу перевірку способу 

підвищення спермопродуктивності бугаїв шляхом стабілізації 

сперматогенезу препаратами рослинного походження [24, с. 10]. 

Результати багаторічних ґрунтовних досліджень Г.О. Богданова у 

співпраці з В.І. Шереметою щодо методів біотехнології відтворення корів і 

телиць ВРХ лягли в основу розроблених ними патентів, що ще раз 

підтверджує інноваційний вектор названих досліджень. Протягом 1995-

1998 рр. учені отримали низку авторських свідоцтв та патентів, а саме: 

«Препарат для стимуляции половой охоты у самок сельскохозяйственных 

животных» (А. с. 599383 СССР, МКИ А 01 К 67/00, А 61 К 31/33, 1976), 

«Спосіб стимуляції приживлюваності ембріонів у самок 

сільськогосподарських тварин і препарат «Глютам» для використання в 

ньому» (пат. 17291 А Україна, МПК
6
, А 61 D 19/02, A 01 K 67/02, 1995), 

«Спосіб стимуляції приживлюваності ембріонів у самок 

сільськогосподарських тварин» (пат. 14875 А Україна, МПК
6
, А 61 D 19/02, 

A 01 K 67/02, 1997), «Спосіб визначення овуляції фолікулів яєчників самиць» 

(пат. 23290 А Україна, МПК
6
, А 61 D 19/04, 1998), «Спосіб відбору тварин-
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реципієнтів» (пат. 22350 А Україна, МПК
6
, А 61 D 19/04, 1998), «Спосіб 

отримання ембріонів у великої рогатої худоби для трансплантації» 

(пат. 22361 А Україна, МПК
6
, А 01 К 67/02, 1998), «Спосіб підготовки 

тварин-рецепієнтів та мінеральний премікс для його здійснення» 

(пат. 22400 А Україна, МПК
6
, А 61 К 1/00, 1998), «Спосіб отримання 

ембріонів у великої рогатої худоби для трансплантації» 

(пат. 30621 A Україна, МПК
6
, A 01 K 67/02, 2000), «Спосіб штучного 

осіменіння корів і телиць» (пат. 28637 А Україна, МПК
6
, А 61 D 19/02, 2001), 

«Спосіб стимуляції відтворної функції в самок сільськогосподарських 

тварин» (Пат. 48316 Україна, МПК
6
, A 61 D 19/02, A 01 K 67/02, 2002), 

«Спосіб підготовки тварин до штучного осіменіння» (Пат. 51815 Україна, 

МПК
6
, A 61 D 19/02, 2002) [56]. 

Отже, Григорій Олександрович спільно з ученими представили 

напрями зі стимулювання відтворювальної здатності самиць ВРХ, на основі 

яких розробили ефективну біотехнологічну схему стимуляції овуляції 

фолікулів у яєчниках та заплідненості корів. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Наукові інтереси Г.О. Богданова пов’язані із завданнями, що 

ставилися перед тваринництвом і розвивалися в руслі вітчизняної та світової 

зоотехнічної науки. Ми визначили основні напрями досліджень ученого, які 

сформулювали і ввели до наукового обігу: 1) розроблення теоретичних основ 

годівлі сільськогосподарських тварин; 2) вирощування молодняка тварин; 

3) екологічний моніторинг тваринництва в зонах радіоактивного 

забруднення; 4) метагенез у жуйних; 5) біотехнологія відтворення ВРХ; 

6) технологія виробництва молока та яловичини. 

2. Досліднику належить суттєвий внесок у вивчення питань 

протеїнового й мінерального живлення тварин, різних типів годівлі і 

відгодівлі, використання високобілкових кормів у годівлі тварин, нових 
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способів приготування та збагачення кормів, рецептур замінників 

незбираного молока для молодняка. 

3. Учений обґрунтував основи табірного літнього утримання тварин. 

Довів необхідність організації внутрішньогосподарської спеціалізації у 

тваринництві, переваги вирощування ремонтного молодняка в 

спеціалізованих господарствах. 

4. До того ж Григорій Олександрович розробляє агротехнічні й 

технологічні заходи з метою зниження надходження радіонуклідів у кормові 

культури. Учений встановив доцільність максимального використання 

кормів, вирощених на орних землях, та згодовування кормів з найбільшим 

рівнем забруднення радіонуклідами молодняку молочної і м’ясної худоби на 

дорощуванні, а з найменшим – коровам, що дають молоко, введення до 

складу преміксів підвищених норм солей калію та кальцію, сорбентів, 

цеолітів, сапропелів, балансування кормових раціонів за цукром, протеїном і 

мікроелементами. Науковець запропонував рецептуру преміксу для тварин у 

зоні Полісся й способи обробки м’яса та молока тварин, вирощених у зонах 

радіоактивного забруднення. Дослідник встановив ступінь забруднення 

кормів Cs-137 і Pb. 

5. Академік УААН Г.О. Богданов доклав багатьох зусиль до вивчення 

проблеми збільшення викидів в атмосферу парникових газів через ведення 

тваринництва, дослідження факторів, які впливають на метаногенез у рубці 

жуйних. Науковець запропонував заходи для зменшення обсягів утворення 

метану в травному тракті жуйних тварин (збільшення використання 

високопродуктивних тварин, високоенергетичних кормів для годівлі, соломи, 

обробленої лугами та аміаком, додавання до раціонів іонофорів, застосування 

анаболічних стероїдів тощо ). 

6. Водночас Г.О. Богданов зробив потужний внесок у дослідження 

питання вдосконалення стимулювання суперовуляції на основі 

внутрішньовенного введення біологічно активних препаратів «глютам» і 

«тетравіт» та згодовування коровам-донорам мінералу хумоліту. Учений 
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умотивовує вихідні вимоги до препарату простагландин Ф 2-альфа 

(синтетичний аналог) і моделює схему видобування препарату з тканин 

тваринного й рослинного походження, створює лабораторну технологічну 

лінію напівсинтетичного та хімічного синтезу вказаного препарату, 

виготовляє спеціальну установку для оцінювання якості ембріонів ссавців, 

розробляє метод уведення ізольованих бластомерів 2-6-клітинних ембріонів 

великої рогатої худоби, одержаних поза організмом тварини. 

7. Одним з важливих складників наукового доробку Г.О. Богданова є 

опрацювання теоретичних засад технології виробництва молока і яловичини 

на основі зміцненої кормової бази, спеціалізації та концентрації виробництва. 

Учений пропонує застосовувати інтенсивне вирощування молодняка, 

безприв’язне групове його утримання з обов’язковою стандартизацією груп 

за живою масою, статтю, віком; принцип постійності й оптимальної 

величини технологічних груп  від постановки на вирощування (відгодівля) 

до реалізації, а також здійснити перехід до великогрупової нормованої 

годівлі худоби з урахуванням деталізованої потреби відповідно до вікових 

періодів вирощування та відгодівлі, будівництво легких, дешевих приміщень 

і напіввідкритих відгодівельних майданчиків з огляду на зональні умови. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційному дослідженні вперше в українській історіографії 

комплексно розкривається інтелектуальна біографія Г.О. Богданова, його 

наукова, педагогічна й організаційна діяльність як ученого-зоотехніка, 

доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка УААН. 

У процесі комплексного дослідження інтелектуальної біографії 

Г.О. Богданова та його наукової спадщини в галузі зоотехнії встановили, що 

масив історіографічних джерел з окресленої проблеми охоплює відносно 

невеликий перелік праць, які безпосередньо або побіжно висвітлюють 

науковий життєпис ученого. Автор окреслює два історіографічні періоди – 

радянський і сучасний, з 1991 року. В історіографії інтелектуальної біографії 

Г.О. Богданова умовно виокремлюємо декілька груп праць, а саме: 

присвячені професійній діяльності науковця, основним етапам наукової 

роботи, результатам розвідок ученого та узагальнювальні праці з історії 

аграрної науки, що виявляють особливості інтелектуального простору, у 

якому формувався і працював Г.О. Богданов (друга половина ХХ ст. – 

ХХІ ст.).  

Теоретико-методологічну основу дисертації становить комплекс 

принципів та методів пізнання, що діалектично взаємодіють і сприяють 

всебічному розкриттю багатогранної наукової, професійної, історіографічної 

біографії академіка Г.О. Богданова, його місця й ролі в розвитку аграрної 

науки. 

Ці наукові складники дисертаційного дослідження ґрунтуються на 

загальнонаукових універсальних засадах об’єктивності, історизму, 

системності, наукового плюралізму та одночасно  на новітніх 

історіографічних, історіософських напрацюваннях провідних вітчизняних 

дослідників. Для послідовного викладу питання структуризації наукового 

пошуку Г.О. Богданова, його світоглядних і методологічних поворотів, 
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окремих періодів науково-дослідної, педагогічної й організаційної діяльності 

опрацьовували документи, які зберігаються у фондах архівів України. Це 

дало змогу розширити інформаційну базу дослідницьких практик. 

2. Становлення вченого, його професіоналізація і структурування 

наукових інтересів відбувалися в умовах суспільно-політичних викликів двох 

епох – радянської та незалежної Української держави. Формування 

світогляду майбутнього вченого відбувалося в 40-50-их роках ХХ ст., коли 

Г.О. Богданов навчався в Куп’янській фельдшерсько-акушерській школі, 

Харківському зоотехнічному інституті, аспірантурі Всесоюзного науково-

дослідного інституту гібридизації і акліматизації тварин ім. М.Ф. Іванова 

«Асканія-Нова». Детальне вивчення особистої, інтелектуальної, професійної, 

історіографічної біографії Г.О. Богданова уможливило виокремлення 

основних етапів наукової, педагогічної й організаційної діяльності науковця:  

 перший період (1944-1956) – здобуття наукових знань, формування 

дослідницького інструментарію майбутнього вченого. У ці роки науковий 

пошук Григорій Олександрович скеровує на селекційно-племінну роботу з 

великою рогатою худобою, вивчення впливу мікроелементів на ріст і 

розвиток телят червоно-степової породи; 

 другий період (1956-2009) – становлення Г.О. Богданова як ученого, 

інституціоналізація та структуризація його наукової роботи. Цей період має 

декілька підперіодів. 

Харківський підперіод (1956-1976) – дослідження вченого 

зосереджуються на питаннях літнього утримання тварин, використання 

сечовини, кукурудзяного силосу, цукрового буряку, звичайної і 

високолізинової кукурудзи в годівлі тварин, вивченні амінокислотного 

живлення, а також організації годівлі тварин для промислового виробництва 

молока та яловичини. 

У київський підперіод (1976-2009), крім названих проблем, Григорій 

Олександрович досліджує застосування повнораціонних гранульованих 
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комбікормів, підвищення ефективності використання соломи у складі 

солом’яно-зернових гранульованих кормосумішок, розробляє науково 

обґрунтовані програми, стратегії перепрофілювання господарств на ведення 

м’ясного скотарства на забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС територіях, 

проводить еколого-генетичний моніторинг у тваринництві, оцінку 

ефективності використання сорбентів у виробництві тваринницької продукції 

в господарствах Чорнобильської зони, розробляє методи стимулювання 

суперовуляції в корів-донорів і приживлення ембріонів у самок 

сільськогосподарських тварин. 

Наукові інтереси Г.О. Богданова тісно пов’язані із завданнями, 

поставленими перед зоотехнічною наукою тогочасним 

сільськогосподарським виробництвом, серед них: 1) годівля 

сільськогосподарських тварин; 2) організація годівлі корів в умовах 

промислового виробництва молока та яловичини; 3) вирощування 

молодняка; 4) ведення тваринництва в зонах радіаційного забруднення; 

5) метаногенез жуйних; 6) біотехнологія відтворення великої рогатої худоби.  

3. Помітний внесок у розвиток сільськогосподарської дослідної 

справи у тваринництві Григорій Олександрович зробив як завідувач відділу 

годівлі сільськогосподарських тварин, заступник директора й директор 

Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР, 

ректор Харківського зооветеринарного інституту, Української 

сільськогосподарської академії, завідувач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин, віце-президент та президент Південного 

відділення ВАСГНІЛ, депутат Верховної Ради України, заступник голови 

Держагропрому, завідувач кафедри технології виробництва молока і 

яловичини Національного аграрного університету, академік-секретар 

відділення тваринництва, ветеринарної медицини та переробки продукції 

УААН. Будучи керівником академічних установ, закладів вищої освіти, 

Г.О. Богданов очолює багатопланову роботу в галузі зоотехнії, надає 

науково-методичну допомогу вченим-зоотехнікам країни, щороку бере 
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участь у міжнародних, всесоюзних і республіканських наукових 

конференціях, нарадах, симпозіумах. 

Видатний учений є автором багатьох теоретичних розробок, які 

знайшли відповідне практичне застосування у тваринництві, розширили коло 

досліджуваних проблем із годівлі худоби. Крім того, Григорій 

Олександрович актуалізує питання енергетичного, протеїнового та 

мінерального живлення сільськогосподарських тварин. Збагачує науковими 

даними щодо технології виробництва і використання кормів. Розробляє 

кормові добавки для жуйних та способи їх приготування, а також способи 

отримання замінників цільного молока. Науковець досліджує фізіологію і 

біохімію травлення й обмін речовин у свиней та великої рогатої худоби за 

умови використання різних протеїнових кормів, синтетичних амінокислот, 

небілкових азотистих речовин і вітамінів. Значну увагу Г.О. Богданов 

приділяє проблемі мінерального живлення тварин, зокрема метаболізму 

фосфору й кальцію в організмі, впливу мікроелементів (кобальт, мідь, 

марганець) на їхній розвиток. Під його керівництвом або за безпосередньої 

участі розробляються нормативи, видаються довідники з організації 

повноцінної годівлі. Учений підготував низку рекомендацій та інструкції з 

годівлі сільськогосподарських тварин, раціонального використання кормів і 

вдосконалення технології їх силосування та хімічного консервування; 

винайшов нові методи організації й технології годівлі корів і 

кормовиробництва на промислових комплексах з виробництва молока та 

яловичини. Актуальними залишаються запропоновані ним заходи з 

підвищення ефективності моніторингу у тваринництві, зважаючи на 

техногенне забруднення. Дослідник оцінив наслідки Чорнобильської 

катастрофи і науково обґрунтував контрзаходи з відновлення тваринництва в 

найзабрудненіших радіонуклідами регіонах України. Водночас Г.О. Богданов 

розробляє препарати та способи для стимуляції статевої охоти в самок 

сільськогосподарських тварин, визначення овуляції фолікулів у яєчниках, 

способи отримання ембріонів у великої рогатої худоби для трансплантації. 
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Більше того, розширює уявлення про роль галузі тваринництва у виникненні 

парникового ефекту; досліджує вплив годівлі на утворення метану в рубці 

жуйних, окреслює шляхи зменшення його обсягів. 

4. Академік УААН Г.О. Богданов  талановитий педагог і реформатор 

системи вищої освіти. Про це свідчить розпочате ним перепрофілювання 

спеціальностей у Харківському зооветеринарному інституті. Учений створив 

наукову школу з годівлі сільськогосподарських тварин та технології кормів, а 

також виробництва продуктів тваринництва; підготував понад 40 кандидатів 

і 3 докторів наук. Заслуги вченого у становленні й розвитку вітчизняної 

науки відзначено високими державними нагородами. Огляд наукового 

доробку його учнів і соратників переконує, що вони мають практичну 

цінність для модернізації тваринництва. Більшість висновків та пропозицій 

знайшли застосування у виробництві і висвітлені в численних публікаціях. 

Завдяки науковим пошукам послідовників та учнів Григорія Олександровича 

здобуті вагомі результати в розробленні вітчизняних норм і техніки годівлі 

тварин, умотивовані практичні інноваційні методи організації повноцінної 

годівлі високопродуктивних корів у господарствах України для досягнення 

генетичного потенціалу їхньої молочної продуктивності й відтворної 

здатності, освоєння породних енерго- і ресурсозберігальних технологій з 

прогнозуванням м’ясної продуктивності й кормо-енергоконверсійної 

здатності бичків вітчизняних порід з метою досягнення ними у 18-21-

місячному віці маси тіла 550-650 кг та отримання високоякісної пісної 

яловичини. 

5. Наукова спадщина Г.О. Богданова налічує понад 500 праць, що не 

втратили свого значення на сучасному етапі розвитку тваринництва України. 

Особливої уваги заслуговує підручник «Кормление сельскохозяйственных 

животных» (1981, 1990) для студентів сільськогосподарських закладів вищої 

освіти зі спеціальностей «Зоотехнія» і «Ветеринарія». Навчальний посібник 

витримав два перевидання. Учений був редактором низки видань, у яких 
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популяризував актуальні наукові розробки в галузі зоотехнії. До того ж 

Григорій Олександрович протягом багатьох років входив до складу 

редколегій галузевих фахових видань: «Молочно-м’ясне скотарство», 

«Науково-технічний бюлетень», «Тваринництво України», «Науковий вісник 

Національного аграрного університету», «Вісник аграрної науки» тощо, 

всеосяжна тематика яких позбавлена дисциплінарних умовностей і кордонів, 

а вчені завжди мали свободу творчого вибору й несли відповідальність за 

власну дослідницьку діяльність та прогностичну роль науки. 

6. Актуалізована автором проблематика не вичерпується наявними в 

українській історіографії працями. Потребує нових наукових розвідок 

соціокультурна біографія академіка УААН О.Г. Богданова в площині 

навколишнього культурно-інтелектуального середовища, де формувався, жив 

і працював інтелектуал ХХ – початку ХХІ ст. Усе це вимагає заглиблення в 

атмосферу соціально-політичного, економічного, культурного життя двох 

епох – комуністичної й сучасної, демократичної. 

На початковому етапі перебуває вивчення історіографічної біографії 

О.Г. Богданова, що передбачає «рецепцію праць ученого сучасниками, 

колегами, опонентами та наступними поколіннями дослідників, які 

продукують певні міфи, стереотипи, репутації» (за І.І. Колесник). 

Перспективними видаються дослідження ролі Г.О. Богданова у 

зміцненні організаційно-інституціональної бази академічної науки, 

наслідування інтелектуальних традицій, культури наукового спілкування, 

механізмів вироблення стратегічного мислення. 
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