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Встановлено, що координація науково-дослідної роботи Української ака-
демії сільськогосподарських наук та Міністерства сільського господарства 
УРСР щодо розвитку органічного землеробства упродовж 1950-х – 1960-х 
років забезпечила розроблення наукових основ ефективного органо-міне-
рального удобрення сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-клі-
матичних умовах УРСР. Визначено, що координація наукових досліджень 
з розроблення і впровадження системи удобрення сільськогосподарських 
культур у сівозмінах сприяла встановленню кращих зернобобових попе-
редників сільськогосподарських культур та оптимальних термінів вирощу-
вання зернобобових культур і багаторічних бобових трав у польових сіво-
змінах; встановленню значення багаторічних бобових трав, сидеральних 
сівозмін, органо-мінеральних систем удобрення для підвищення родючос-
ті ґрунту і урожайності сільськогосподарських культур.
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It is set that coordination of research work of Ukrainian academy of agricul-
ture sciences and Ministry of agriculture of Ukraine in relation to develop-
ment of organic agriculture during 1950th – 1960th provided development of 
scientific bases of effective organic-mineral fertilizer of agricultural cultures 
in the different ground-climatic terms of Ukraine.
Certainly, that co-ordination of scientific researches from development and 
introduction of the system of fertilizer of agricultural cultures in crop ro-
tations assisted establishment of the best leguminous predecessors of ag-
ricultural cultures and optimal terms of growing of leguminous plants and 
long-term leguminous herbares in the field crop rotations; to establishment 
of value of long-term leguminous herbares, sideration crop rotations, organ-
ic-mineral systems of fertilizer for the fertility-improving of soil and produc-
tivity of agricultural cultures.
Considerable attention is spared to application of the yellowed and for a hay-
crop sowing; multifield crop rotations of the grass system of agriculture with 
the use of mixtures of leguminous-cereal long-term herbares; against erosive 
measures and for the ground defence systems of agriculture with the band 
placing of long-term herbares.

На сьогодні запровадження інтенсивних тех-
нологій у землеробстві посилило техногенний 
вплив на ґрунтовий покрив і спричинило поши-
рення процесів ерозії, дегуміфікації та агрофі-

зичної деградації ґрунту з втратою агрономічно 
цінної структури і погіршення фізичних та водних 
властивостей [1, с. 61]. Внесення незбалансованих 
мінеральних добрив призвело до вилуговування 
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основ, збіднення ґрунтово-вбирного комплексу 
та зниження його буферної здатності [2, с. 342]. 
У найбільш родючих ґрунтах – чорноземах, під-
вищується гідролітична кислотність, що вказує на 
потенційну небезпеку подальшої деградації всьо-
го ґрунтового комплексу. Тому, важливим є запро-
вадження органічного землеробства на основі 
застосування науково обґрунтованих сівозмін 
з повною або частковою заміною агрохімікатів 
використанням органічних добрив, побічної про-
дукції, сидератів, післяжнивних та післяукісних 
посівів, зернобобових культур та багаторічних 
бобових трав тощо.

Окремі аспекти вищенаведеної проблеми 
знайшли своє відображення у наукових працях 
С. В. Бегея, П. І. Бойка, Н. П. Коваленко, В. М. Пи-
саренка, П. В. Писаренка, І. Д. Примака, І. А. Шу-
вара, Є. О. Юркевича та ін. За їхніми висновками 
органічне землеробство – це система виробництва 
сільськогосподарської продукції, яка забороняє 
або значною мірою обмежує використання синте-
тичних комбінованих добрив, пестицидів та регу-
ляторів росту з метою одержання якісної продук-
ції. Така система максимально базується на впро-
вадженні науково обґрунтованих сівозмін, вико-
ристанні рослинних решток, гною та компостів, 
бобових рослин і рослинних добрив, органічних 
відходів виробництва та мінеральної сировини з 
метою підвищення родючості й покращання струк-
тури ґрунту, забезпечення повноцінного живлен-
ня рослин та боротьби з бур’янами, шкідниками 
та хворобами. Однак науково-організаційній ді-
яльності щодо розвитку органічного землеробства 
під егідою Української академії сільськогосподар-
ських наук та Міністерства сільського господарства 
УРСР упродовж 1950-х – 1960-х роках приділено 
недостатньо уваги.

Метою статті є з’ясування та обґрунтування на-
уково-організаційної діяльності Української ака-
демії сільськогосподарських наук та Міністерства 
сільського господарства УРСР щодо розвитку ор-
ганічного землеробства упродовж 1950-х – 1960-
х років.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність удосконалення управління наукою, 
поліпшення і подальшого розвитку науково-до-
слідної роботи, підвищення теоретичного рівня 
досліджень та впровадження у виробництво до-
сягнень науки і передового досвіду в аграрній 
сфері зумовила потребу в організації керівного й 
координуючого центру в галузі сільськогосподар-
ської науки. Відповідно до постанови Ради Міні-
стрів УРСР №1566 від 30 грудня 1956 р. створено 
Українську академію сільськогосподарських наук 

(УАСГН), підпорядковану Міністерству сільського 
господарства УРСР (МСГ УРСР) [3, арк. 6-8], яка 
налічувала п’ять відділень, у т. ч. відділення зем-
леробства [4, арк. 36]. З моменту свого створення 
УАСГН, як вищий науково-методичний центр УРСР 
в галузі аграрної науки, здійснювала керівниц-
тво всією науково-дослідною роботою у вищих 
навчальних закладах і науково-дослідних уста-
новах, забезпечувала теоретичну та практичну 
підготовку спеціалістів вищої кваліфікації.

У 1957 р. з метою отримання позитивних на-
слідків з розширення і підвищення рівня науко-
во-дослідної роботи та впроваджень у вироб-
ництво досягнень науки і досвіду передовиків 
сільського господарства, УАСГН визначили коор-
динуючим центром наукової діяльності галузевих 
вищих навчальних закладів та науково-дослідних 
установ [5, арк. 105]. Згідно з «Положенням про 
раду з координації науково-дослідної роботи 
УАСГН», академія здійснювала координацію на-
уково-дослідних робіт, зокрема проблем і тем, 
підготовку та оформлення документації про на-
уково-дослідні роботи: проблемно-тематичних 
планів та звітів [6, арк. 11].

У 1960 р. створено Координаційно-методичну 
раду, яка була науково-методичним органом пла-
нування і координації науково-дослідної роботи 
з сільського господарства і підпорядковувалась 
УАСГН [6, арк. 13]. До її функцій належали: роз-
роблення рекомендацій стосовно схеми дослідів, 
порядку і періодів складання й розгляду планів та 
звітів; пропозицій впровадження у виробництво 
результатів досліджень [2, с. 184]; аналіз звітів 
і доповідей про науково-дослідну роботу, вико-
нання планів впровадження, узагальнення мате-
ріалів щодо винаходів, зареєстрованих у Комітеті 
в справах винаходів та відкриттів при РМ СРСР у 
цілому по УАСГН на основі звітів, наданих відді-
леннями; підготовка і надання МСГ УРСР, відпо-
відним республіканським організаціям, ВАСГНІЛ 
зведених по УАСГН проблемно-тематичних пла-
нів, планів впровадження і доповідей про науко-
во-дослідну роботу та контроль за практичною їх 
реалізацією [7, с. 13].

На сесії відділення землеробства УАСГН було 
відмічено потребу розроблення та запроваджен-
ня ефективної системи удобрення у різних ґрун-
тово-кліматичних зонах УРСР, що сприяло ство-
ренню Координаційно-методичної комісії з про-
блеми: «Розроблення і впровадження системи 
удобрення сільськогосподарських культур у сіво-
змінах» (керівники – академік УАСГН П. А. Власюк  
і член-кореспондент УАСГН П.О. Дмитренко) [8, 
арк. 6].
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З метою розроблення та впровадження ефек-
тивної системи удобрення у сівозмінах та інших 
природних заходів для розвитку органічного 
землеробства Координаційно-методична комісія 
здійснювала: організаційне і науково-методичне 
керівництво дослідженнями у межах УРСР із за-
лученням вищих навчальних закладів та науко-
во-дослідних установ незалежно від їх відомчого 
підпорядкування [6, арк. 39]. Вченими розробле-
но перспективні та річні тематичні плани та роз-
поділ завдань між виконавцями із зазначенням 
певних тем, обсягу і періодів їх виконання [2, с. 
185]. Опрацьовано розгляд та апробацію методи-
ки наукових досліджень з відповідних розділів і 
тем; надано кваліфіковану науково-методичну 
допомогу вищим навчальним закладам, науко-
во-дослідним установам та окремим науковим 
працівникам; розглянуто результати досліджень 
та узагальнено передовий досвід і розроблено на 
цій основі рекомендації для впровадження у ви-
робництво [7, с. 7]. Проведено науково-методич-
ні наради, семінари та конференції, розглянуто і 
обговорено доповіді окремих установ та вчених 
про виконану роботу, підготовлено до друку збір-
ники за результатами науково-дослідної роботи 
[6, арк. 30-31].

Щорічно Координаційно-методична комісія 
обговорювала підсумки виконаних досліджень, 
планів робіт і завдань розподілу та координації 
науково-дослідних робіт між окремими науко-
во-дослідними установами [9, с. 21; 10, с. 37]. 
Керівники Координаційно-методичної комісії 
та інші провідні вчені надавали відповідну на-
уково-методичну допомогу установам, що здій-
снювали науково-дослідну роботу з визначення 
ефективної системи удобрення у різних ґрунто-
во-кліматичних умовах УРСР [7, с. 8]. Координа-
ційно-методична рада УАСГН спільно з Коорди-
наційно-методичною комісією проводила спеці-
альні координаційні наради з важливих проблем 
за участю вчених, представників виробництва та 
керівних працівників сільськогосподарських ор-
ганів [11, с. 4; 12, с. 75].

Координаційно-методична комісія з проблеми 
«Розроблення і впровадження системи удобрен-
ня сільськогосподарських культур у сівозмінах» 
забезпечувала дієву координацію і надавала 
значну науково-методичну допомогу безпосе-
редньо науково-дослідним установам [7, с. 8]. 
Науковцями проаналізовано роботу за попередні 
роки і складено детальний перспективний план 
наукових досліджень, надано значну методичну 
допомогу щодо розроблення ефективних систем 
органо-мінерального удобрення для ефектив-

ного вирощування сільськогосподарських куль-
тур [8, арк. 6-11].

У проблемно-тематичному плані наукових до-
сліджень науково-дослідних установ МСГ УРСР на 
1950-ті – 1960-ті роки визначено важливі напря-
ми розвитку органічного землеробства в УРСР. 
Науковцями Українського науково-дослідного 
інституту землеробства (М.В. Куксін, А.М. Надєж-
дін); Учбової частини УАСГН (А. Г. Михаловський); 
Житомирського сільськогосподарського інституту 
(Я. Ф. Стельмаховський); Житомирської сільсько-
господарської дослідної станції (В. Ф. Зубенко); 
Поліської дослідної станції (Д. К. Валовненко) для 
зони Полісся УРСР встановлено значення виро-
щування багаторічних трав і зернобобових куль-
тур на підвищення родючості ґрунту; розроблено 
ефективні сидеральні та лукопасовищні сівозміни 
[13, с. 33]. Визначено кращі зернобобові та бобові 
попередники для озимої пшениці, жита, картоплі, 
кукурудзи, льону, люпину, гречки; виявлено дію 
багаторічних трав при різному їх використанні на 
підвищення врожайність сільськогосподарських 
культур [8, арк. 6-7].

Вченими Всесоюзного сільськогосподарсько-
го інституту цукрових буряків (М. А. Греков); 
Українського науково-дослідного інституту зем-
леробства (А. М. Надєждін); Українського науко-
во-дослідного інституту рослинництва, селекції 
і генетики (О. Ф. Глянцев); обласних сільсько-
господарських дослідних станцій: Полтавської 
(І. Д. Рогоза); Вінницької (В. Д. Блажевський); 
Черкаської (Н. Я. Мартинович); Сумської (Д. Ф. 
Толмачевський); Миронівської (І. В. Сухобрус) 
для зони Лісостепу УРСР розроблено агротехнічні 
та економічні основи побудови зерно-бурякових 
та кормових сівозмін залежно від їх насичення 
цукровими буряками, кукурудзою, озимою пше-
ницею та зернобобовими культурами [13, с. 34]. 
Встановлено значення багаторічних і однорічних 
трав, зайнятих та чистих парів на родючість ґрун-
ту і врожайність сільськогосподарських культур 
[8, арк. 8–9].

Науковцями Всесоюзного науково-дослідно-
го інституту кукурудзи (І.С. Годулян); обласних 
сільськогосподарських дослідних станцій: Крим-
ської (Н. В. Хоменко), Сталінської (І. Н. Дубенко), 
Кіровоградської (М.Т. Федоровский), Одеської 
(Максимчук); сільськогосподарських інститутів: 
Одеського (Д. П. Білик); Луганського (П. Лубов-
ський); Херсонського (С.Д. Лисогоров) для зони 
Степу УРСР розроблено зернові та кормові сіво-
зміни із застосуванням ефективних систем ор-
гано-мінерального удобрення [13, с. 35]. Визна-
чено ефективне вирощування озимої пшениці 
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та кукурудзи після зайнятих парів; встановлено 
оптимальне насичення сівозмін зернобобовими 
культурами та багаторічними бобовими травами і 
вивідними полями багаторічних бобових трав [8, 
арк. 10–11].

Координаційно-методичною комісією отрима-
ні висновки про кращі зернобобові попередники 
для озимої пшениці, кукурудзи, цукрових буряків, 
картоплі, льону-довгунця, тютюну і махорки та 
про терміни використання багаторічних бобових 
трав у польових сівозмінах; встановлено значен-
ня багаторічних трав, сидеральних сівозмін, орга-
но-мінеральних систем удобрення для підвищен-
ня родючості ґрунту і урожайності сільськогоспо-
дарських культур [14, с. 7]. Значну увагу приді-
лено застосуванню післяжнивних та післяукісних 
посівів; багатопільних сівозмін травопільної 
системи землеробства з використанням сумішок 
бобово-злакових багаторічних трав; протиерозі-
йних заходів та ґрунтозахисних систем землероб-
ства зі смуговим розміщенням багаторічних трав 
[1, с. 62].

Із створенням УАСГН, яка цілеспрямовано 
координувала наукові дослідження всіх науко-
во-дослідних установ, підвищився теоретичний 
рівень і результативність наукових досліджень 
[2, с. 185]. За порівняно короткий термін вче-
ними розроблено наукові основи ефективного 
застосування природних заходів для розвитку 
органічного землеробства у різних ґрунтово-клі-
матичних умовах УРСР [1, с. 62]. У відповідності 
до цих рекомендацій в колгоспах і радгоспах рес-
публіки широко впроваджували науково обґрун-
товані системи органо-мінерального удобрення 
у сівозмінах, системи обробітку ґрунту, системи 
боротьби з водною і вітровою ерозією та інші за-
ходи органічного землеробства [15, арк. 92-93].

При черговій реорганізації управління сіль-
ським господарством відповідно до постано-
ви ЦК КПУ і РМ УРСР №487 від 4 травня 1962 р. 
УАСГН ліквідували і всі науково-дослідні устано-
ви безпосередньо підпорядкували Міністерству 
сільського господарства УРСР, яке здійснювало 
керівництво галузевими вищими навчальними 
закладами та науково-дослідними установа-
ми [16, арк. 1-2]. Безпосередньо координацією  

наукової діяльності при Міністерстві сільського 
господарства УРСР займалось Управління науки, 
пропаганди і впровадження передового досвіду, 
а також створена у 1962 р. Вчена рада, яка ви-
конувала завдання щодо оброблення та підго-
товки пропозицій з вирішення найважливіших 
справ для подальшого розвитку сільськогоспо-
дарської науки і всіх галузей сільськогосподар-
ського виробництва. Згідно з постановою Ради 
Міністрів УРСР №887 від 10 квітня 1962 р. Вчена 
Рада Міністерства сільського господарства УРСР 
мала секцію землеробства і рослинництва, яка 
здійснювала координацію наукових досліджень 
з органічного землеробства з посиленням комп-
лексності і використання досягнень у спорідне-
них галузях науки [17, арк. 1-2].

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Проаналізувавши функціонування ко-
ординаційних механізмів УАСГН та Міністерства 
сільського господарства УРСР з розвитку орга-
нічного землеробства, можна зробити висно-
вок, що координація науково-дослідних робіт з 
розроблення і впровадження дієвих природних 
заходів органічного землеробства відбувалась у 
співпраці з науковими установами: ВАСГНІЛ, АН 
СРСР та АН УРСР. Також здійснювалось виконання 
науково-дослідної роботи і обмін проблемно-те-
матичними планами, науковими працями, звітами 
та іншими матеріалами всередині мережі установ, 
підпорядкованих УАСГН. Принциповим завдан-
ням координації науково-дослідної роботи з 
розроблення і впровадження системи удобрення 
сільськогосподарських культур у сівозмінах було 
максимальне відображення в тематичних та ро-
бочих планах всіх етапів дослідницької роботи і, 
основним чином, комплексного її виконання на-
уково-дослідними установами від початку науко-
вих розроблень до завершення та впровадження 
результатів наукових досліджень у виробництво. 
Обов’язковим стало складання відповідного пла-
ну механізму впровадження з розрахунком ефек-
тивності та місцем впровадження і виконавцями, 
які відповідали за організацію цих робіт, що є 
важливим для перспективного розвитку органіч-
ного землеробства в Україні.
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