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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З проголошенням незалежності України актуальним 
постає питання всебічного і неупередженого дослідження наукової спадщини 
відомих учених, які своєю цілеспрямованою працею збагатили аграрну науку. Вибір 
досліджуваної наукової й професійної біографії С. І. Лебедєва був не випадковим, 
адже він належить до славної плеяди вчених Української академії 
сільськогосподарських наук (УАСГН), яку за своїм персональним складом 
вважають найпродуктивнішим і найуспішнішим науковим центром України. Його 
творчий шлях починався від агронома-дослідника до професора, академіка та віце-
президента УАСГН. 

С. І. Лебедєв був знаним організатором науки, який тривалий час очолював 
Одеський державний університет (ОДУ) ім. І. І. Мечникова і базовий навчальний 
заклад УАСГН – Навчальну частину. На посаді віце-президента УАСГН здійснював 
керівництво підготовкою аспірантів, що навчалися в системі Міністерства 
сільського господарства УРСР. В сучасних реаліях з запровадження освітньої 
реформи ми знову повертаємося до наукових стратегій академіка С. І. Лебедєва в 
галузі аграрної освіти і науки України.

Водночас, науковий доробок вченого й досі не вивчено з урахуванням 
сучасного розвитку фізіології, біохімії та біотехнології рослин. Тому на хвилі 
зростаючого інтересу і розвитку досліджень в галузі історії науки й техніки виникла 
нагальна потреба комплексного висвітлення життєвого і творчого шляху професора 
С. І. Лебедєва, проаналізувати його наукові праці в галузі біологічної й аграрної 
науки, що дозволить заповнити прогалини в історії розвитку фітофізіологічних та 
біохімічних досліджень в Україні. Важливість цієї науково-історичної роботи 
полягає в порівнянні і поєднанні основних аспектів досліджень фізіології рослин 50-
70-х років ХХ ст. з її сучасним станом та визначенні перспектив подальших 
наукових розвідок.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота є складовою частиною тематичного плану ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з виконання теми 
«Історія природознавства Київщини: бібліографія і події ХVIII –  ХХ ст.» 
(№  держреєстрації 0107U002971) і державною темою кафедри культурології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Формування гармонійно-розвинутої особистості фахівців природоохоронної і 
агропромислової галузі засобами культурно-просвітницької діяльності» 
(№ держреєстрації 0113U003580). 

Мета та завдання дослідження полягає у всебічному міждисциплінарному 
розкритті наукової, професійної, соціокультурної біографії академіка С. І. Лебедєва, 
з’ясуванні ролі вченого в розвитку досліджень з фізіології і біохімії рослин в Україні 
та формуванні наукової школи в цій галузі (1950-1970 рр.).

Виходячи з поставленої мети сформульовано такі завдання дослідження:
- провести системний аналіз історіографічної та джерельної бази дослідження, 
сформулювати методологію дисертаційної роботи;



- визначити і обґрунтувати чинники і коло осіб, які вплинули на вибір фаху та 
формування наукового світогляду С. І. Лебедєва;
- виокремити найважливіші маркери наукової біографії професора 
С. І. Лебедєва, окреслити основні періоди його науково-педагогічної та 
організаційної діяльності;
- з’ясувати роль С. І. Лебедєва в організації і функціонуванні наукових й 
освітніх установ та його внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів;
- встановити пріоритетні напрями дослідницьких пошуків наукової школи 
професора С. І. Лебедєва, а також його вплив на розвиток фізіології та біохімії 
рослин;
- обґрунтувати значення наукового доробку вченого і визначити його 
актуальність за умов сучасного розвитку біологічної науки.

Об’єкт дослідження – розвиток фітофізіологічних і біохімічних досліджень в 
УРСР (50-70-ті роки ХХ ст.).

Предмет дослідження – наукова, педагогічна, організаційна, соціокультурна 
діяльність та інтелектуальна спадщина професора С. І. Лебедєва в контексті 
розвитку фізіолого-біохімічних досліджень. 

Хронологічні межі дослідження окреслені роками життя й активної 
наукової, педагогічної та організаційної діяльності професора С. І. Лебедєва. 
Особлива увага сконцентрована на 1950-1970 рр., коли його науково-дослідна 
діяльність отримала загальнонаукове визнання серед науковців і виробничників.

Методи дослідження. Дисертаційна робота ґрунтується на принципах 
історіографічного дослідження: історизму, системності, об’єктивності, всебічності, 
наступності. Другий компонент методологічного інструментарію охоплює методи 
історіографічного аналізу, синтезу, системно-структурного і проблемного підходу, 
логічний, історико-хронологічний, історико-ситуаційний, порівняльний, 
ретроспективний, біографічний, методи типологізації, класифікації, періодизації 
тощо. В роботі використовували також методи науки архівознавства –  джерело й 
архівознавчого аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження 
уможливило обґрунтувати низку положень, що відзначаються науковою новизною: 
уперше на основі комплексного дослідження творчої спадщини з’ясовано наукове 
значення доробку, роль і місце професора С. І. Лебедєва у становленні наукових 
засад фізіолого-біохімічних досліджень в розділі фотосинтезу рослин; 
запропоновано періодизацію життєвого шляху С. І. Лебедєва. У межах 
найрезультативніших етапів науково-практичної діяльності визначено його 
найважливіші наукові досягнення та особливості творчого пошуку; узагальнено 
пріоритетні напрями діяльності з питань фізіології і біохімії рослин. У результаті 
бібліографічного й архівного пошуку і аналізу праць С. І. Лебедєва доповнено 
джерельну базу з залученням архівних матеріалів та бібліографію його наукового 
доробку, зокрема введено до наукового обігу низку науково-популярних праць. 
Набула подальшого розвитку науково-біографістична портретистика діячів 
української аграрної науки, а також історії науково-дослідних установ НАН України 
та НААН України. 



Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 
дослідження можуть бути використані для написання узагальнюючих праць з історії 
біологічної науки і її окремих напрямів, зокрема фізіології, біохімії, біотехнології 
рослин та ботаніки. Матеріали дослідження заповнюють прогалини у вивченні 
надзвичайно важливого фундаментального процесу фотосинтезу рослин, який 
дотепер має вагоме значення в сільському господарстві щодо прогнозування і 
підвищення урожайності рослин. 

В подальшому підрозділи роботи рекомендовано використовувати в 
навчальному процесі під час вивчення спецкурсів «Історія науки і техніки», 
«Сільське господарство», «Історія розвитку фізіології і біохімії рослин в Україні», 
«Фотосинтез», «Прогнозування та програмування урожайності 
сільськогосподарських рослин». 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному і комплексному 
дослідженні актуальної в практичному вимірі наукової спадщини С. І. Лебедєва, 
пов’язаної з визначенням ролі вченого в розвитку вітчизняної галузі фізіології та 
біохімії рослин, що до цього часу не знайшло свого наукового осмислення. 
Опубліковані автором наукові праці у фахових виданнях, підготовлені ним особисто 
та в співавторстві, що підтверджують відповідні посилання. 

Апробація  результатів  дисертації. Основні  наукові  результати 
дисертаційної  роботи  викладено,  обговорено  й  схвалено  на  Науково-практичній 
конференції,  присвяченій  100-річчю  від  дня  народження  видатного  вченого-
ентомолога,  доктора  біологічних  наук  Дядечка  Миколи  Платоновича  (21  грудня 
2012,  м.  Київ),  Міжнародному науково-практичному семінарі,  присвяченому 130-
річчю  виходу  книги  В. В.  Докучаєва  «Російський  чорнозем»  і  появі 
сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань (10 грудня 2013, м.  Київ), 
Міжнародній науковій конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О. В. 
Фоміна  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  (20-24 
травня 2014, м. Київ), Дев’ятнадцятій Всеукраїнській науковій конференції молодих 
істориків  науки,  техніки  і  освіти  та  спеціалістів,  присвяченій  95-річному ювілею 
Національної  академії  наук  України  (19  квітня 2014,  м.  Київ),  Дев’ятій 
Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів історії освіти, науки і 
техніки в Україні (22 травня 2014, м. Київ), 13 Всеукраїнській науковій конференції 
«Актуальні  питання  історії  науки  і  техніки»  (16-18  жовтня  2014,  м.  Коростень), 
Міжнародній  науковій  конференції  студентів,  аспірантів  і  молодих  учених 
«Ломоносов  –  2014»  (22-24  апреля,  2014,  г.  Севастополь),  14  Всеукраїнській 
науковій  конференції  «Актуальні  питання  історії  науки  і  техніки»  (8-10  жовтня, 
2015, м. Львів).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових праць, 
з них 6 статей у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України, 2 –  у 
виданнях, які включені до наукометричної бази, 5 публікацій апробаційного 
характеру.

Структура дисертації підпорядкована меті та конкретним дослідницьким 
завданням. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів (13 підрозділів), 
висновків, списку використаних джерел та літератури – 355 позиції (48 сторінок) і 



12 додатків (13 сторінок). Загальний обсяг дисертації становить 178 сторінок, 
повний обсяг – 239 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність і новизну теми дисертації, визначено 
об’єкт, предмет дослідження, хронологічні межі, мету, завдання, методологічну 
основу й практичне значення. Наведено особистий внесок здобувача і відомості 
щодо апробації та структури дисертації.

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологічна основа 
дослідження» здійснено історіографічний аналіз, з’ясовано ступінь розв’язання 
наукової розробки, стан джерельної бази та методологію досліджуваної проблеми.

У підрозділі 1.1. «Сучасний стан історичних напрацювань щодо предмету 
дослідження» проаналізовано та узагальнено напрацювання вчених, які пов’язані з 
темою дисертаційної роботи. Історіографію наукової діяльності професора 
С. І. Лебедєва започатковано у 50-х роках ХХ ст., коли його фундаментальні 
дослідження з фотосинтезу рослин одержали офіційне визнання серед вчених та 
виробничників. 

За проблемно-тематичним спрямуванням історичні праці можна розділити на 
такі, що присвячені організаційній діяльності С. І. Лебедєва на посаді ректора в 
освітніх закладах (ОДУ ім. І. І. Мечникова, Навчальна частина УАСГН), 
пріоритетним аспектам його наукової діяльності, зокрема дослідженням з 
фотосинтезу рослин, концептуальним підходам, щодо підготовки наукових кадрів в 
галузі фізіології і біохімії рослин. Простежено основні етапи нагромадження знань. 
Зокрема, продуктивними в історіографії були роки, відзначення ювілеїв, 
нагородження С. І. Лебедєва державними нагородами, висвітлення його вагомих 
здобутків наукового доробку та організаційної діяльності на керівних посадах. 

В публікаціях відомих вчених, зокрема академіка АН УРСР Д. К. Зерова1 

(1956 р.) і академіка АН УРСР і ВАСГНІЛ, президента УАСГН П. А. Власюка2 

(1968 р.) показано наукові дослідження С. І. Лебедєва з фізіологічної ролі 
каротиноїдів в рослині й високо оцінено його роль у відділі фізіології рослин 
Інституту ботаніки АН УРСР. Водночас автори відзначають С. І. Лебедєва як одного 
із творців становлення та розвитку сучасної фізіології і біохімії рослин. 

Особливий інтерес з точки зору дослідження теми представляють праці 
науковців щодо висвітлення наукового доробку С. І. Лебедєва з фотосинтезу рослин.
Плідними вважаємо напрацювання академіка НАН України К. М. Ситника3,4,5 та 
академіка НАН України, Героя України В. В. Моргуна6. У працях зроблено акцент 
1 Зеров Д. К. Двадцятип’ятиріччя Інституту ботаніки Академії наук Української РСР / Д. К. Зеров // Укр. бот. журн. / 
відп. ред. Д. К. Зеров. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – Т. 13, №1. – С. 6–14. 
2 Власюк П. А. Физиология и биохимия растений в УССР и МССР за 50 лет Советской власти / П. А. Власюк // 
Физиология и биохимия растений на Украине : материалы юбилейной Сессии Ин-та физиологии растений АН УССР / 
отв. ред. П. А. Власюк. – К. : Наук. думка, 1968. – С. 3–29.
3 Развитие биологии на Украине / под ред. К. М. Сытника. – К. : Наук. думка, 1985. – Т. 2. – 456 с.
4 Сытник К. М. Сергей Иванович Лебедев (к 70-летию со дня рождения) / К. М. Сытник, Л. Г. Литвиненко // 
Физиология и биохимия культ. растений. – 1972. – Т. 4, Вип. 4. – С. 435–437.
5 Ситник К. М. Сергій Іванович Лебедєв (до 80-річчя з дня народження) / К. М. Ситник, О. Г. Судьїна, 
Л. Г. Литвиненко // Укр. ботан. журн. – 1982. – Т. 39, № 4. – С. 105.
6 Моргун В. В. С. І. Лебедєв –  відомий вчений і педагог / В. В. Моргун, І. П. Григорюк // Физиология и биохимия 
культ. растений. – 2002. – Т. 34, № 5. – С. 456–458.



на особливостях діяльності С. І. Лебедєва на кафедрах анатомії і фізіології рослин 
ОДУ ім. І. І. Мечникова та фізіології і біохімії рослин УСГА, проаналізовано його 
перші в Україні електронно-мікроскопічні дослідження хлоропластів за умов нестачі 
основних елементів живлення.

Окрему групу історичних праць становлять дослідження, які висвітлюють 
діяльність освітніх установ, в яких працював С. І. Лебедєв. В історичних нарисах 
«Історія Одеського університету за 100 років» (1968 р.)7, «Кузня 
сільськогосподарських кадрів (1973 р.)8, «Нариси історії Національного аграрного 
університету» (2007 р.)9, «Нариси з історії Національного аграрного університету 
(2008 р.)10, «Національний університет біоресурсів і природокористування України: 
Витоки. Хронологія розвитку. Документи» (2011 р.)11, «Історія НУБіП України 
мовою документів (від минулого до сьогодення)» (2013)12, «Інститут ботаніки 
ім. М. Г. Холодного НАН України (1921-2011). Віхи історії та сучасність» (2011 р.)13 

відзначено науковий доробок вченого з фізіології і біохімії рослин і внесок в 
підготовку науково-педагогічних кадрів й розвиток вітчизняної аграрної освіти на 
посадах завідувача відділу фізіології рослин Інституту ботаніки АН УРСР, ректора 
ОДУ ім. І. І. Мечникова, Навчальної частини УАСГН та віце-президента УАСГН. 

Слід зазначити, що в останні десятиліття відомими вченими-фізіологами і 
біохіміками проводиться вивчення постаті С. І. Лебедєва як організатора досліджень 
з фізіології і біохімії рослин. До наукових праць з цього напряму слід віднести 
публікації академіків НАН України Д. О. Мельничука14, В. В. Моргуна15,                 К. 
М. Ситника16 та професора Б. І. Гуляєва17.

Важлива інформація про наукову біографію вченого подається в історичних 
розвідках доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України 

7 Історія Одеського університету за 100 років / Н. І. Букатевич, Г. А. Вязовський, І. М. Дузь [та ін.] ; відп. ред. 
О. І. Юрженко. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – 423 с.
8 Кузня сільськогосподарських кадрів / за ред. В. В. Юрчишина. – К. : Урожай, 1973. – 149 с.
9 Діденко В. В. Нарис історії Національного аграрного університету / В. В. Діденко. – К. : Аграр. наука, 1998. – 173 с.
10 Діденко В. В. Нарис з історії Національного аграрного університету: До 110-річчя від дня заснування. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – К. : Аграр. наука, 2008. – 232 с.
11 Коломієць С. С. Національний університет біоресурсів і природокористування України: Витоки. Хронологія 
розвитку. Документи / Коломієць С. С., Живора С. М., Лановюк Л. П. / за ред. Коломійця С. С. – К. : НУБіП України, 
2011. – 200 с. 
12 Коломієць С. С. Історія НУБіП України мовою документів (від минулого до сьогодення) / С. С. Коломієць, 
С. М. Живора, Л. П. Лановюк. – К. : НУБіП України, 2013. – 302 с.
13 Інститут  ботаніки  ім.  М. Г. Холодного  НАН  України  (1921–2011).  Віхи  історії  та  сучасність  /  голов.  ред. 
С. Л. Мосякін. – К. : Альтепрес, 2011. – 442 с.
14 Мельничук Д. О. Життєвий шлях і науково-педагогічна спадщина професора Сергія Івановича Лебедєва / 
Д. О. Мельничук, І. П. Григорюк, М. Д. Мельничук // Біоресурси і природокористування. – 2012. – Т. 4. – № 1–2. – 
С. 188–194.
15 Фізіологія рослин : проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. 
т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2009. – Т. 2. – 689 с.
16 Однойко О. Б. Ураїнські вчені у дослідженні фотосинтезу / О. Б. Однойко, К. М. Ситник, С. К. Ситник // Фізіологія 
рослин : проблеми та перспективи розвитку : у 2 т. К. : Логос, 2009. – Т. 1. – С. 43–61.
17 Гуляєв Б. І. Екофізіологія фотосинтезу : досягнення, стан та перспективи досліджень // Фізіологія рослин в Україні 
на межі тисячоліть :  у 2 т. / голов. ред. В. В. Моргун. –  К. : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2001. –  Т. 1. – 
С. 60–74.



І. П. Григорюка18,19,, який вперше систематизував науково-педагогічну і 
організаційну діяльність С. І. Лебедєва, шляхом аналізу його творчого доробку з 
питань підвищення фотосинтетичної діяльності для досягнення високих врожаїв 
сільськогосподарських рослин.

Радянський і сучасний український періоди історіографічного аналізу 
стосовно теми дисертаційної роботи свідчить, що ця проблема не була предметом 
окремого науково-історичного дослідження. Аналіз історичних напрацювань 
попередників підтверджує, що вони не є системними. Основну частину 
історіографічної бази дослідження становлять короткі статті біографічного та 
наукового спрямування. На сьогодні немає цілісної наукової праці, у якій була б 
висвітлена багатогранна творчість, педагогічна і організаційна діяльність 
С. І. Лебедєва. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази дослідження» вказано, 
що дисертаційна робота ґрунтується на опублікованих матеріалах та архівних 
документах.

Реалізація завдань дисертаційного дослідження здійснена на основі аналізу 
джерел, серед яких найважливішими є особові (біографічні) і архівні документи 
щодо діяльності установ, у яких працював С. І. Лебедєв, опубліковані праці та 
періодика. 

Вихідними даними для розробки окресленої проблеми слугували, перш за 
все, матеріали Державного архіву м. Києва. Це ф. Р-1331 «Українська 
сільськогосподарська академія Міністерства сільського господарства СРСР», що 
уможливили відтворити організаційну діяльність С. І. Лебедєва на посаді ректора 
Навчальної частини УАСГН та науково-педагогічну на кафедрі фізіології і біохімії 
рослин УСГА. Слід окремо відзначити справи № 1495 «Приемо-сдаточный акт от 29 
декабря 1959 г. при смене ректора академии» і № 3024 «Приемо-сдаточный акт от 
10 ноября 1962 г. при смене ректора академии». Наведені матеріали уможливили 
оцінити та порівняти зміни, що відбулись в навчальному закладі за часів його 
керівництва. Опрацьовані звіти кафедри фізіології і біохімії рослин дозволили 
з’ясувати домінуючі напрями наукової діяльності вченого та його школи. 

Значне місце в дисертаційному дослідженні відведено аналізу архівних 
матеріалів Державного архіву Одеської області. В ф. Р-1438 «Одесский 
государственный университет им. И. И. Мечникова» зберігаються матеріали, що 
стосуються діяльності кафедри анатомії і рослин фізіології, річні звіти науково-
дослідної роботи, протоколи засідань, навчальні плани, матеріали (стенограми) 
наукових конференцій, плани впровадження наукових розробок в народне 
господарство. Водночас досліджено діяльність С. І. Лебедєва на посаді ректора 
вишу та завідувача кафедри анатомії і фізіології рослин. Зокрема, вивчено 
стенограми засідань Вченої ради університету, звіти науково-дослідної роботи, 
накази й розпорядження, статистичні звіти, організацію наукових конференцій 
тощо. Особливо заслуговують уваги відомості щодо робочої поїздки С. І. Лебедєва 
18 Професор Сергій Іванович Лебедєв : основні віхи науково-педагогічної діяльності / В. О. Іваниця, І. П. Григорюк, 
Є. М. Богач, Т. В. Бурлака // Вісн. Одес. Нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія біологія, 2011. –  Вип. 18 (25). – 
С. 96–102.
19 Професор Сергій Іванович Лебедєв : життєвий і творчий шлях / В. І. Аранчій, А. В. Калініченко, І. П. Григорюк, 
Є. М. Богач // Вісн. Полтавської держ. аграр. акад. – 2012. – Вип. 1. – С. 210–214.



до США у 1958 р. з метою переймання досвіду найпрестижніших навчальних 
закладів. Організаторський хист вченого та активне пожвавлення науково-дослідної 
роботи ОДУ висвітлено у справі № 149 «Годовой отчет университета за 1958-1959 
гг.». 

Матеріали архіву Науково-дослідного інституту луб’яних культур НААН 
України (м. Глухів) «Народный комиссариат земледелия СССР. Всесоюзный 
научно-исследовательский институт конопли (ВНИКО)» виявились досить 
змістовними і інформативними для відтворення «глухівського періоду» діяльності 
С. І. Лебедєва. Вперше з’ясовано його внесок в організацію, становлення та 
розвиток ВНДІК. Звіти відділів агротехніки, фізіології, генетики та селекції 
конопель дають підстави стверджувати, що вчений займався розробкою наукових 
тем: «Агроправила по конопле» та «Яровизация конопли». Для відтворення 
цілісності наукової спадщини С. І. Лебедева у справі «Сборник статей, помещенных 
в журналах за 1934-1936 гг.» виявлено деякі праці, які не входили в загальний 
список наукових робіт. 

У ф. 4861 «Українська академія сільськогосподарських наук Міністерства 
сільського господарства УРСР» Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України містяться матеріали, що відображають діяльність 
С. І. Лебедєва на посаді академіка і віце-президента УАСГН, його виступи на 
засіданнях Загальних зборів академії та річні звіти науково-педагогічної діяльності. 
Документи ф. 27 «Наркомзем УРСР» висвітлюють початкові етапи діяльності 
вченого в Полтавській, Носівській і Чемерській дослідних станціях.

Окрему групу джерел становлять матеріали особових справ, які знаходяться 
в архівах НУБіП України, ОНУ ім. І. І. Мечникова, музеї Національного ботанічного 
саду ім. М. М. Гришка НАН України. Зокрема, в них вміщено – «Личный листок по 
учету кадров», «Автобиография Лебедева Сергея Ивановича», «Характеристики» і 
«Список печатных научных работ», що уможливило виділити періоди діяльності 
вченого. 

Опрацьовано понад 15 наукових періодичних видань з яких 
найінформативнішими виявилися: «Український ботанічний журнал» («Ботанічний 
журнал»), «Доповіді АН УРСР», «Доклады АН СССР», «Труды ВНИКО», «Труды 
ОГУ им. И. И. Мечникова», «Вісник сільськогосподарської науки», «Фізіологія 
рослин», «Наукові праці УСГА», «Физиология и биохимия культурных растений» та 
газети «За сільськогосподарські кадри», «За наукові кадри», «Чорноморська 
комуна» та «Знамя коммунизма».

Важливим джерелом були опубліковані праці С. І. Лебедєва, які використані 
для написання підрозділу дисертаційного дослідження щодо його внеску і наукової 
школи в розвиток фізіології та біохімії рослин на теренах України. Перу 
Сергія Івановича належать понад 180 праць, серед яких пріоритетними є: 
«Физиологическая роль каротина в растении» (1953 р.), «Фотосинтез» (1961 р.), 
«Фотосинтез растений как фактор урожайности» (1965 р.), «Біокаталізатори-
ферменти» (1967 р.), «Унікальний процес на Землі» (1967 р.), «Радіоактивні ізотопи 
та їх використання в агрономії» (1972 р., у співавторстві) та «Біологічні основи 
програмування врожаїв на Україні» (1977 р., у співавторстві).



У підрозділі 1.3. «Методологічна основа дослідження» обрано методику 
виконання роботи на основі загальноприйнятих методологічних принципів, яку 
застосовано для розкриття предмету, завдань та мети науково-історичного 
дослідження. Методологічною основою слугувала система принципів, методів, 
прийомів, способів і засобів історіографічного пізнання. Найважливішими 
принципами є історизм, системність, об’єктивність, всебічність і наступність. 
Другий компонент методологічного інструментарію охоплює комплекс основних 
дослідницьких методів, серед яких методи історіографічного аналізу, синтезу, 
системно-структурного і проблемного підходу, логічний, історико-хронологічний, 
історико-ситуаційний, порівняльний, ретроспективний, біографічний, методи 
типологізації, класифікації та періодизації. 

У другому розділі «Формування С. І. Лебедєва як вченого та становлення 
основного напряму наукових досліджень» висвітлено чинники й коло осіб, які 
вплинули на формування й зростання його особистості та становлення наукового 
світогляду.  

У підрозділі 2.1. «Формування наукового світогляду та становлення 
С. І. Лебедєва як вченого» визначено основні чинники, що вплинули на вибір фаху, 
формування наукових інтересів та зростання як вченого-дослідника 
сільськогосподарської дослідної справи. 

З’ясовано, що на визначення фаху і майбутніх наукових переконань 
С. І. Лебедєва вплинув приклад його батька І. В. Лебедєва –  знаного агронома 
Полтавщини. Результати дослідження свідчать, що формування наукового 
світогляду С. І. Лебедєва відбувалось під час навчання в Полтавському 
сільськогосподарському політехнікумі (згодом Полтавський сільськогосподарський 
інститут), особливо з появою в інституті професора В. І. Сазанова, учня видатних 
вчених К. А. Тимірязєва та Д. М. Прянишникова. В 20-х роках ХХ ст. інститут стає 
справжнім центром агрокультурної роботи на Полтавщині. 

Здійснений у підрозділі системний аналіз відповідного джерельного 
комплексу дає підстави стверджувати, що під керівництвом професора 
В. І. Сазанова асистент відділу рільництва Полтавської сільськогосподарської 
дослідної станції С. І. Лебедєв проводив дослідження з сортовивчення основних 
зернових культур та картоплі. В «Трудах Полтавской сельскохозяйственной 
опытной станции» (1928 р.) оприлюднено першу наукову працю С. І. Лебедєва 
«Результаты сортоиспытания картофеля, яровой пшеницы, ячменя и овса». Вченому 
вдалось визначити найпродуктивніші і найпристосованіші до даної ґрунтово-
кліматичної зони сорти рослин й дослідити комплекс чинників, які впливають на 
урожай, якість продукції, ступінь ураження хворобами та ґрунтові умови. Можна з 
упевненістю констатувати, що діяльність С. І. Лебедєва в Полтавській дослідній 
станції була по суті стажуванням, завдяки якому він закріпив теоретичні знання та 
провів свої перші експериментальні дослідження. 

Досліджуючи період наукового становлення С. І. Лебедєва показано його 
плідну діяльність з березня 1928 р. по червень 1929 р. на Носівській 
сільськогосподарській дослідній станції на посаді завідувача масовими дослідами у 
відділі впровадження. Цей короткий термін перебування С. І. Лебедєва на станції 
нами охарактеризовано як період здобуття цінного досвіду в організації польових 



досліджень. Під керівництвом директора станції С. П. Кулжинського вчений 
займався актуальними питаннями спільного застосування бобових рослин 
(конюшини, еспарцету) та фосфатів, впливу бобових рослин на ґрунт, підвищенням 
врожайності сільськогосподарських культур, вирощуванням нових сортів картоплі 
тощо. Історичною розвідкою встановлено, що С. П. Кулжинський був другим 
наставником і науковим керівником С. І. Лебедєва, який долучився до формування 
його наукових інтересів, зокрема з техніки польового дослідження.

Таким чином, роки «полтавського періоду» діяльності С. І. Лебедєва були 
визначальними у формуванні його світогляду, наклали свій відбиток на інтереси і 
прагнення молодого вченого й, значною мірою, обумовили напрям його подальшої 
творчості. Здобутий досвід на Полтавській і Носівській дослідних станціях окреслив 
його наукове зростання як кваліфікованого вченого-дослідника 
сільськогосподарської дослідної справи. 

У підрозділі 2.2. «С. І. Лебедєв –  послідовник наукової школи академіка 
ВУАН Є. П. Вотчала» ґрунтовний аналіз наукової спадщини вченого в галузі 
фотосинтезу рослин дозволив дійти висновку щодо значного впливу наукового 
доробку корифея вітчизняної фізіології рослин, професора, дійсного члена ВУАН 
Є. П. Вотчала на остаточне формування та подальший напрямок наукової діяльності 
професора С. І. Лебедєва.  

У 1926 р. на Всесоюзному ботанічному з’їзді в Ленінграді (нині Санкт-
Петербург) Є. П. Вотчал доповів результати ґрунтовних досліджень фотосинтезу 
рослин у природних умовах. Це була перша фундаментальна наукова праця в 
Радянському Cоюзі, виконана за новою методикою, яка пов’язувала питання 
водного і теплового балансу, фотосинтезу, дихання й формування урожаю. Згодом 
результати досліджень були опубліковані в «Научных записках по сахарной 
промышленности» (1938 р.). Створена Є. П. Вотчалом наукова база в 20-30-тих 
роках ХХ ст. на кафедрі ботаніки Київського сільськогосподарського інституту 
(вегетаційні будиночки, оранжереї, лабораторії) стала основою для наукових 
досліджень кафедри фізіології і біохімії рослин УСГА. Професором С. І. Лебедєвим 
в 1960-1970 рр. активно розвинуто ідеї Є. П. Вотчала стосовно новітнього наукового 
напряму досліджень – польової фізіології рослин. 

Задіяні в дослідженні репрезентовані документи дають підстави 
стверджувати, що в 1959 р. розпочинається плідна наукова співпраця професора С. 
І. Лебедєва і член-кореспондента УАСГН, учня наукової школи Є. П. Вотчала – А. 
С. Оканенка, яка була сконцентрована в межах наукової теми «Підвищення 
інтенсивності фотосинтезу у сільськогосподарських рослин», що входила в план 
наукових досліджень відділу землеробства УАСГН. 

Отже, С. І. Лебедєв суттєво поглибив напрацювання Є. П. Вотчала і його 
наукової школи в питанні дослідження фотосинтезу рослин, всебічно вивчив 
біофізичну й біохімічну природу, теоретично і практично обґрунтував шляхи 
підвищення фотосинтетичної діяльності для отримання високих врожаїв, що 
втілились в наукових працях: «Фотосинтез» (1961 р.), «Фотосинтез растений как 
фактор урожайности» (1965 р.), «Унікальний процес на Землі» (1967 р.) та 
«Біологічні основи програмування урожаїв на Україні» (1977 р.).



У третьому розділі «Організаційна та науково-дослідна діяльність 
С. І. Лебедєва» висвітлено наукову діяльність і організаторський талант професора 
С. І. Лебедєва в контексті розвитку наукових й освітніх установ: ВНДІК (м. Глухів), 
Інституту ботаніки АН УРСР, Ботанічного саду АН УРСР, ОДУ ім. І. І. Мечникова 
та УСГА.

У підрозділі 3.1. «Внесок С. І. Лебедєв в заснування та організацію діяльності 
Всесоюзного науково-дослідного інституту конопель та становлення галузі 
коноплярства як науки в 30-х роках ХХ ст.» розкрито «глухівський період» його 
діяльності. Задіяні історичні джерела дають підстави стверджувати, що С. І. Лебедєв 
був одним із організаторів заснування, становлення та розвитку ВНДІК. Розкрито 
визначальний внесок С. І. Лебедєва у вибір місця розташування наукової бази в 
м. Глухові і реорганізацію Глухівської зональної та Чемерської дослідних станції в 
НДІ конопель. У 1931 р. за дорученням Народного комісаріату земельних справ 
СРСР С. І. Лебедєв розробив програму діяльності науково-дослідної установи з 
вивчення культури конопель, що була цінною технічною культурою, а сировину 
експортували за кордон. За час перебування на посаді заступника директора з 
наукової роботи вченому вдалось створити в інституті осередок досліджень з 
агротехніки вирощування і селекції конопель. Поєднання двох наукових напрямів 
виведення нових продуктивних і найпристосованіших сортів конопель до ґрунтово-
кліматичних умов Полісся України (М. М. Гришко, Д. Ф. Лихвар) та розробка 
науково обґрунтованих агротехнологій вирощування рослин (С. І. Лебедєв) 
визначали головні завдання ВНДІК.

З’ясовано, що його наукові праці «Некоторые данные по культуре конопли 
на зеленец» (1932 р.), «Агротехнические правила по культуре конопли» (1933 р.), 
«Обработка почвы под коноплю», «Норма высева конопли», «Итоги двухлетней 
работы Всесоюзного научно-исследовательского института конопли» (1934 р.), 
«Ботаническая характеристика и отношение конопли к факторам роста», «Семя 
конопли» (1935 р.), «О стадийном развитии конопли», «О яровизации конопли», «За 
нормальну густоту стеблестою в посівах конопель» (1937 р.), «Влияние влажности 
почвы на рост и развитие конопли», «Яровизация конопли» (1938 р.) і 
«Использование азота клубеньковых бактерий конопли» (1940 р.) були першими 
експериментальними дослідженнями в галузі коноплярства. 

С. І. Лебедєв –  один із основоположників зародження вітчизняної галузі 
коноплярства, яку наповнив глибоким науковим змістом. Запроваджена ним нова 
технологія вирощування конопель користувалась популярністю серед 
виробничників. Науковий доробок «глухівського періоду» оприлюднено  у 
фундаментальній колективній монографії «Конопля» (1938 р.) за редакцією 
М. М. Гришка. Праці С. І. Лебедєва були поступом для подальших біологічних 
досліджень рослин конопель.

У підрозділі 3.2. «Наукова діяльність С. І. Лебедєва в Інституті ботаніки 
АН УРСР і Ботанічному саду АН УРСР» охарактеризовано роль вченого в контексті 
розвитку всесвітньо відомої установи Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України та її дітища Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН 
України. 



У «київський період» діяльності С. І. Лебедєв обіймав посаду завідувача 
відділу фізіології рослин, який до нього очолювали видатні вчені академіки АН 
УРСР Є. П. Вотчал (1921-1934 рр.), В. М. Любименко (1929-1934 рр.), 
М. Г. Холодний (1946-1949 рр.), професор А. А. Кузьменко (1937-1941 рр.). 
Продовжуючи наукові традиції він займався розробкою наукових тем: 
«Дослідження деревних рослин», «Вегетативне розмноження важковкорінювальних 
рослин шляхом живцювання», «З’ясування умов запліднення, зав’язування плодів і 
формування врожаю у плодових дерев та деяких тропічних культур», «Проблема 
періодичності плодоношення у яблуні» (С. І. Лебедєв, Є. М. Шмаргонь, 
Я. Д. Ромашко, Є. Д. Буслова, В. Д. Тихвінська, Г. Ф. Решетова), «Вивчення росту й 
розвитку лимона в умовах траншейної та кімнатної культури» (аспірант 
С. І. Лебедєва – К. М. Ситник). 

У 1949 р. науково-дослідну роботу вчений продовжив у лабораторії фізіології 
рослин Ботанічного саду АН УРСР, яку організував, а згодом очолив. Розпочаті 
дослідження лягли в основу докторської дисертації С. І. Лебедєва на тему: 
«Физиологическая роль каротина в растении», яку він успішно захистив на Вченій 
Раді Інституту ботаніки АН УРСР у 1950 р. Згодом присвоєно науковий ступінь 
доктора біологічних наук. В науковій праці С. І. Лебедєв ґрунтовно розвинув ідеї 
видатних учених К. А. Тимірязєва, М. С. Цвета і В. М. Любименка щодо 
генетичного зв’язку хлорофілу та каротину. Дисертаційна робота С. І. Лебедєва мала 
важливе теоретичне і практичне значення. Вчений вперше запропонував технологію 
отримання каротину із пилку рослин жовтої акації та лілії багатих провітаміном А, 
що має важливе значення в кондитерській промисловості та медицині. Десятилітня 
науково-дослідна діяльність С. І. Лебедєва щодо вивчення пігменту каротину 
підсумована в фундаментальній монографії «Физиологическая роль каротина в 
растении» (1953 р.) в якій довів роль каротину як чинника росту рослин. 

З’ясовано роль вченого в організації діяльності і відбудови Ботанічного саду 
АН УРСР (м. Київ) у повоєнний період, який займався розробкою плану розміщення 
та підбору посадкового матеріалу.  

У підрозділі 3.3. «Одеський період наукової діяльності С. І. Лебедєва» на 
підставі опублікованих і раніше не відомих документів Державного архіву Одеської 
області, архіву ОНУ ім. І. І. Мечникова й Наукової бібліотеки ім. М. Горького 
висвітлено науково-дослідну, педагогічну, організаційну та громадську діяльність 
професора С. І. Лебедєва в «одеський період» (1953-1959 рр.).

В історичних нарисах діяльність одеського вишу в 50-ті роки ХХ ст. 
характеризується як період «потужного відродження науки в університеті»20. За 
часів керівництва С. І. Лебедєва ОДУ став одним із провідних центрів проведення 
міжвузівських наукових конференцій і симпозіумів з найактуальніших проблем у 
галузі інженерної географії, фізики напівпровідників й горіння, колоїдної хімії, 
історії українського та російського літературознавства. 

У 1954 р. під науковим керівництвом професора С. І. Лебедєва дослідження 
кафедри анатомії і фізіології рослин увійшли до пріоритетних наукових тем 

20 Історія  Одеського  державного  університету  (1865–2000)  /  голов.  ред.  В. А. Сминтина ;  Л. О. Ануфрієв, 
С. О. Аппатов, Ю. О. Амброз [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2000. – 226 с.



університету, а саме: «Підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин» 
та «Фотосинтез». Їх здійснювали за такими основними напрямами: 1) розробка 
нових методів вирощування овочевих культур в умовах Одеської області; 
2) підвищення продуктивності рослин шляхом вуглецевого живлення через 
кореневу систему; 3) дослідження фотосинтетичних пігментів і антоціанів у вищих 
рослин морських водоростей; 4) умови утворення (біосинтез) каротиноїдів та їх 
участь у розмноженні рослин. Науково-дослідну роботу колектив кафедри анатомії 
і фізіології рослин виконував спільно з кафедрами систематики рослин, генетики і 
Ботанічним садом ОДУ ім. І. І. Мечникова під науковим керівництвом та за 
безпосередньої участі професора С. І. Лебедєва. Водночас вчений організував 
радіоізотопну лабораторію в університеті, в якій вперше проводили фундаментальні 
дослідження в галузі фізіології і біохімії рослин із застосуванням радіоактивних 
ізотопів. 

Під час дисертаційного дослідження виявлено наукові публікації професора 
С. І. Лебедєва, присвячені вивченню морської водорості філофори (Phyllophora 
nervosa), який вперше довів наявність в її клітинах ферменту агароїдази, що 
гідролізує агароїд. Спектрофотометричними методами досліджено динаміку 
накопичення хлорофілу і каротиноїдів у водорості філофори. Вивчення водоростей 
Чорного моря мало важливе практичне значення, адже агароїд, який добувають із 
філофори, широко використовують в кондитерській промисловості. Основні наукові 
праці вченого «одеського періоду» оприлюднено в університетських збірниках – 
«Трудах Одесского государственного университета», «В помощь сельскому 
хозяйству и рыбоводству», «Научном ежегоднике», наукових журналах «Доклады 
АН СССР» та «Природа». 

Окрім наукової, професор С. І. Лебедєв активно проводив і громадську 
роботу, зокрема обирався депутатом Одеської обласної ради депутатів трудящих, 
членом редколегій наукових журналів, головою обласного відділення Товариства з 
розповсюдження політичних та наукових знань. Завдяки лекторській майстерності і 
ораторському мистецтву Сергія Івановича поширювались передові знання й 
ефективні технології ведення господарювання серед працівників промислових 
підприємств, колгоспів та радгоспів.

У підрозділі 3.4. «С. І. Лебедєв –  на чолі Навчальної частини Української 
академії сільськогосподарських наук» розкрито найтриваліший і найзначущий 
період його діяльності в базовому навчальному закладі УАСГН («київський 
період»).

Саме цьому навчальному закладу він присвятив понад тридцять років свого 
життя. Аналіз джерел показав вагомий внесок С. І. Лебедєва у розбудову УСГА. 
Наприкінці 50-х і на початку 60-х рр. ХХ ст. цей науковий заклад був «кузнею 
висококваліфікованих фахівців» аграрної науки. Ледь не на кожній кафедрі була 
своя наукова школа. На 69 кафедрах Навчальної частини УАСГН працювали і 
готували висококваліфіковані науково-педагогічні кадри видатні вчені-педагоги, 
дійсні члени Академії наук УРСР як П. А. Власюк –  завідувач кафедри агрохімії, 
М. Ф. Гулий –  завідувач кафедри біохімії, П. М. Василенко –  завідувач кафедри 
сільськогосподарських машин, члени-кореспонденти ВАСГНІЛ – І. Н. Романенко – 
завідувач кафедри економіки сільського господарства, В. С. Крамаров –  завідувач 



кафедри ремонту тракторів і сільськогосподарських машин, дійсні члени УАСГН – 
П. Д. Пшеничний –  завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин, 
В. В. Нікольський – професор кафедри мікробіології, К. Є. Сироцицький – завідувач 
кафедри організації сільського господарства, Б. Й. Логінов –  завідувач кафедри 
лісових культур, професори М. Г. Городній –  завідувач кафедри рослинництва, 
М. О. Зеленський –  завідувач кафедри селекції і насінництва, В. Ф. Пересипкін – 
завідувач кафедри фітопатології, М. М. Колесник –  завідувач кафедри генетики, 
М. А. Кравченко – завідувач кафедри розведення тварин. 

Більшість вчених працювали в науково-дослідних установах УАСГН і 
поєднували педагогічну роботу в Навчальній частині. Сергій Іванович вважав, що 
очолювати кафедру мають тільки досвідчені педагоги та знані вчені-професори, які 
своїми досягненнями збагатили науку. Вони повинні бути здібними організаторами 
науково-дослідної справи для вирішення нагальних наукових питань в сільському 
господарстві. Таким чином, було збільшено професорсько-викладацький склад, який 
за часів Сергія Івановича становив 468 осіб. Водночас в результаті створення нових 
спеціальностей і розширення набору студентів до заочного відділення й заснування 
нового факультету «Захист рослин» контингент студентів УСГА зріс до 9872 особи, 
у тому числі 2800 на стаціонарному відділенні, 5507 на заочному та 1565 слухачів 
курсів підвищення кваліфікації.

Організаторський талант і цілеспрямована господарська діяльність 
С. І. Лебедєва дозволила професорсько-викладацькому складу дещо змінити вектор 
своєї діяльності в бік узагальнення та комплексності досліджуваних тем. Наукову 
роботу кафедр тісно поєднували з тематикою науково-дослідних інститутів і 
дослідних станцій УАСГН, що значно розширило матеріально-технічну базу для 
здійснення кафедрами наукової роботи та практичної підготовки студентів.

Окрім педагогічно-організаційного таланту, Сергій Іванович був успішним 
господарником, зокрема за короткий відтинок часу організував і закінчив розпочаті 
будівництва навчальних корпусів, лабораторій та гуртожитків. Зокрема, у 1959-1960 
рр. було побудовано три студентських гуртожитки, завершено будівництво 3-го 
навчального корпусу, облаштовано найновішим обладнанням лабораторії кафедр на 
загальну суму 179,7 тис. крб., організовано три науково-дослідні господарства: 
агростанція «Митниця», Ворзельська і Голосіївська НДС. 

Сергій Іванович був високодосвідченим керівником, ректором одного з 
найбільших аграрних навчальних закладів країни. Своєю невтомною працею і 
науковою заповзятливістю він вивів Навчальну частину УАСГН на новий щабель 
розвитку та звершень, що дозволило в майбутньому перетворити виш в університет 
дослідницького типу (НУБіП України).

У четвертому розділі «Наукова і педагогічна спадщина професора 
С. І. Лебедєва» підсумовується науковий доробок вченого в галузі фотосинтезу 
сільськогосподарських рослин. Визначено аспекти новітньої методики викладання 
предмету «Фізіологія рослин» і учнів наукової школи фізіологів та біохіміків рослин 
професора С. І. Лебедєва. З’ясовано внесок ученого у підготовку науково-
педагогічних кадрів і розвиток вітчизняної аграрної та біологічної освіти.

Підрозділ 4.1. «Науковий доробок професора С. І. Лебедєва в дослідженнях 
фотосинтезу рослин».



Ґрунтовний аналіз наукових праць підтверджує вагомий внесок професора 
С. І. Лебедєва у вивчення фотосинтетичної діяльності і розроблення шляхів 
підвищення продуктивності рослин пшениці озимої, картоплі, гречки, кукурудзи, 
буряка цукрового та інших сільськогосподарських культур у зв’язку з структурно-
функціональними особливостями хлоропластів. У підсумку встановлено залежність 
швидкості процесів росту і розвитку та формування продуктивності культурних 
рослин від стану фотосинтетичного апарату. Доведено, що висока його активність 
зумовлена розвинутою ламелярно-гранулярною структурою хлоропластів, яка 
залежить від умов живлення і водозабезпечення. Зокрема, хлоропласти зі 
слаборозвинутою структурою за недостатнього водозабезпечення ґрунту не 
ефективно здійснюють свої функції, що супроводжується уповільненням 
нагромадження рослинами органічних речовин. Показано, що тривалий денний 
водний дефіцит спричиняє зменшення інтенсивності фотосинтезу і, як наслідок, 
утворення аденозинтрифосфорної кислоти в процесі фотосинтетичного 
фосфорилування. Під дією ґрунтової і атмосферної посухи прослідковується суттєве 
гальмування відтоку продуктів фотосинтезу із листків в інші органи рослин.

У 1962 р. С. І. Лебедєв очолює кафедру фізіології і біохімії рослин й створює 
науково-дослідні лабораторії фотосинтезу, радіоактивних ізотопів, електронної 
мікроскопії та пігментів облаштованих найновітнішим на той час обладнанням і 
реактивами, що дозволило проводити фундаментальні й прикладні дослідження у 
галузі фізіології та біохімії рослин на рівні світових стандартів. Лабораторії УСГА 
були одним із провідних наукових центрів щодо вивчення фотосинтезу рослин в 
Україні. Згодом, у 1967 р. Науковою радою з проблеми «Фотосинтез» АН УРСР і 
АН МРСР дослідження кафедри фізіології та біохімії рослин були включені до 
Міжнародної біологічної програми. 

Важливість наукового доробку професора С. І. Лебедєва в галузі фотосинтезу 
на сьогодні набуває особливого значення. За даними продовольчої і 
сільськогосподарської організації ФАО (ООН) кількість голодуючих людей 
перевищує 1 млрд. в більш як в 30 країнах. Перед АПК постає вкрай важке завдання 
збільшити сільськогосподарське виробництво на 70 %. Єдиним стабільним 
джерелом не вичерпної енергії є сонячна радіація. С. І. Лебедєв ще в 60-х роках 
ХХ ст. передбачив колосальне значення фотосинтезу, а саме ефективного засвоєння 
рослинами коефіцієнту корисної дії (ККД) фотосинтетично активної радіації (ФАР) 
для вирішення продовольчої безпеки людства. Теоретико-експериментальні 
дослідження уможливили С. І. Лебедєву розробити власну систему програмування 
урожаїв на теренах України, тобто потенційно можливу продуктивність рослин. 
Водночас вчений склав карту надходження ФАР по регіонам України та ККД 
фотосинтезу основних сільськогосподарських культур (у відсотках від енергії ФАР, 
що надходить за період вегетації). 

Науковий доробок професора С. І. Лебедєва викладено в монографіях 
«Физиологическая роль каротина в растении» (1953 р.), «Фотосинтез» (1961 р.), 
брошурах «Фізіологічні основи вирощування високих врожаїв кукурудзи» (1962 р.), 
«Фотосинтез растений как фактор урожайности» (1965 р.), «Біокаталізатори – 
ферменти» (1965 р.), «Унікальний процес на Землі» (1967 р.), «Радіоактивні ізотопи 
в агрономії» (1971 р.) та «Біологічні основи програмування урожаїв на Україні» 



(1977 р.),  підручниках «Фізіологія рослин» (1960 р.) для студентів університетів, а 
також сільськогосподарських вузів (1967 р.). У 1972 р. опубліковано підручник 
«Фізіологія рослин» для студентів вищих навчальних закладів агрономічних 
спеціальностей, який у 1978, 1982 і 1988 рр. у переробленому й доповненому 
вигляді був перевиданий російською мовою та в 180 наукових статтях.

У підрозділі 4.2. «Методичні основи викладання курсу «Фізіологія рослин» 
професором С. І. Лебедєвим» проаналізовано педагогічну діяльність і особистий 
внесок у методику викладання дисципліни «Фізіологія рослин» та спецкурсу 
«Фотосинтез» для студентів вищих аграрних навчальних закладів. Розроблена 
вченим новітня програма з дисципліни «Фізіологія рослин» передбачала теоретичні 
(лекції), практичні (лабораторні) заняття і польову практику, які в комплексі 
забезпечували необхідний рівень знань під час підготовки висококваліфікованого 
фахівця-біолога. Так, у 1958 р. був виданий курс лекцій «Фізіологія рослин», у 
першій частині якого висвітлено питання фізіології клітини, водообміну, 
фотосинтезу і дихання рослин.

С. І. Лебедєв відзначався оригінальністю методики викладання курсу 
«Фізіології рослин». Прочитані ним лекції були наповнені новітньою інформацією і 
відзначались максимальною доступністю, що зацікавлювало студентів й аспірантів, 
спонукало їх до логічного мислення та узагальнення. Кожна лекція, окрім науково-
теоретичної інформації, супроводжувалась демонстраційними схемами, плакатами і 
таблицями, що дозволяло студентам повніше розуміти й запам’ятовувати 
викладений матеріал. Вчений широко використовував в навчальному процесі 
результати наукових досліджень лабораторії фотосинтезу, фотослайди та 
кіноматеріали. Аспіранти і студенти виконували наукові дослідження на високому 
рівні із застосуванням методів хроматографії, електронної мікроскопії та 
радіоактивних ізотопів. Вони вивчали ефективність впливу ФАР на продуктивність 
сільськогосподарських рослин залежно від умов мінерального живлення та 
водозабезпечення. 

Сергій Іванович постійно вчив студентів виживати у складних життєвих 
ситуаціях і самостійності у набутті необхідних знань, щоб успішно застосовувати їх 
на практиці. Він вважав, що наставники повинні замінити парадигму навчання 
«учитель – підручник – учень» на «студент – предметно-інформаційне середовище – 
педагог».

У підрозділ 4.3. «Внесок С. І. Лебедєва у підготовку науково-педагогічних 
кадрів та розвиток вітчизняної освіти» викладено важливий етап його діяльності 
щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів для потреб сільського 
господарства. Питання добору й підготовки кадрів контролювало Головне 
управління вузів Міністерства сільського господарства УРСР (І. І. Басов) та 
Президія УАСГН (С. І. Лебедєв). 

С. І. Лебедєв зазначав: «перед наукою і вченими стоїть завдання – закріпити 
завойовані передові позиції в найважливіших галузях знань й зайняти провідне 
місце в світовій науці за основними напрямками. Виконання цього завдання, 
значною мірою, залежить від наявності добре підготовлених кадрів»21. На думку 

21 Лебедєв С. І. Готувати наукові і науково-педагогічні кадри, гідні епохи комуністичного будівництва / С .І. Лебедєв 
// Вісн. с.-г. науки. – 1962. – № 3. – С. 3–8.



вченого, підготувати кваліфікованих спеціалістів неможливо без поєднання 
теоретичного навчання з продуктивною працею, виховання громадянського 
обов’язку та любові до праці.

Особливу увагу Сергій Іванович зосереджував на визначенні актуальності 
тем дисертаційних робіт (у перші три місяці першого року навчання), теоретичному 
і народногосподарському значенню та своєчасному захисту. Підготовку науково-
педагогічних кадрів здійснювали в межах освітньої реформи часів хрущовської 
відлиги та «Закону про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший 
розвиток народної освіти», який був прийнятий рішенням Сесії Верховної Ради 
СРСР від 24 грудня 1958 р. Для ознайомлення із світовим досвідом організації 
науково-освітніх установ у 1958 р. С. І. Лебедєв був відряджений до США, де 
побував у найбільших і найпрестижніших вузах. Набутий за кордоном досвід 
дозволив йому порівняти дві освітянські системи навчання, сформулювати висновки 
та виокремити найцінніше, що могло бути використаним у навчальному процесі для 
підготовки висококваліфікованих фахівців в Україні. 

У підрозділі 4.4. «Наукова школа професора С. І. Лебедєва» окреслено 
хронологічні межі заснування наукової школи, з’ясовано прізвища учнів-аспірантів, 
тематику їх дисертаційних робіт та напрями наукових досліджень. 

Наукову школу професор С.І. Лебедєв започаткував ще в 50-х роках ХХ ст., 
коли працював у відділі фізіології рослин Інституту ботаніки АН УРСР. З переїздом 
до Одеси розпочався новий етап його наукової діяльності, а тематика досліджень 
зазнала однорідності та цілеспрямованості. Слід відзначити, що загальнонаукового 
визнання наукова школа професора С. І. Лебедєва отримала вже в Києві на кафедрі 
фізіології і біохімії рослин УСГА. Сергій Іванович був справжнім лідером, який 
згуртував навколо себе колектив однодумців для вирішення актуальних питань 
процесу фотосинтезу.

Пріоритетними  напрямами  досліджень  наукової  школи  було  вивчення 
фізіологічних  і  біохімічних  основ  підвищення  фотосинтетичної  активності, 
залежності  швидкості  росту  й  формування  продуктивності  від  стану 
фотосинтетичного  апарату,  пігментної  системи  та  врожайності 
сільськогосподарських  культур.  Переважну  більшість  наукових  експериментів 
проводили  в  організованій  С.  І.  Лебедєвим  лабораторії  фотосинтезу  кафедри 
фізіології  і  біохімії  рослин УСГА. Завдяки історичній розвідці  нами встановлено 
кількість його учнів – 65 кандидатів біологічних наук,  із них 16 – для Бангладеш, 
Болгарії, В’єтнаму, Єгипту, Індії, КНДР, Польщі, Сенегалу та інших країн світу.

Результати наукових експериментів доповідали на міжнародних, всесоюзних 
та  республіканських  конференціях.  Основні  здобутки  наукової  школи  професора 
С. І. Лебедєва опубліковано в тематичних випусках збірника «Наукові праці УСГА»: 
«Фотосинтез  и  урожай  сельскохозяйственных  растений»  (1970  р.);  «Підвищення 
продуктивності  сільськогосподарських  культур»  (1971  р.);  «Фотосинтетическая 
деятельность  растений и  пути  повышения продуктивности  сельскохозяйственных 
культур» (1974 р.).

С. І. Лебедєв –  фундатор наукової школи, яка унікальна за науковими 
здобутками, популярністю, формою організації, діяльністю і лідерами, серед яких 
академік НАН України К. М. Ситник, доктори біологічних наук, професори 



А. М. Горшкова, Л. Т. Міщенко, А. М. Силаєва, К. С. Ткачук, які розвинули палітру 
ідей свого вчителя й роблять вагомий внесок у розвиток фітофізіології та підготовку 
фахівців нового покоління для потреб України.

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі із використанням сучасних методів і принципів 

історичного дослідження всебічно й аргументовано висвітлено організаційну, 
науково-дослідну, педагогічну та громадську діяльність професора С. І. Лебедєва. 
Отримані результати дозволили сформулювати висновки й узагальнення:

1. У дисертаційній роботі вперше в історико-біографічному плані 
розкривається інтелектуальний шлях видатного українського вченого-фізіолога та 
біохіміка рослин, педагога, доктора біологічних наук, професора, академіка й віце-
президента УАСГН, завідувача кафедри фізіології і біохімії рослин УСГА, 
заслуженого діяча науки і техніки УРСР С. І. Лебедєва. Аналіз і узагальнення 
наявної джерельної бази уможливило репрезентувати основні віхи його життя і 
чинники, які зумовили формування наукового світогляду, вибір фаху та науково-
педагогічну діяльність.

2. Враховуючи перебіг подій в контексті розвитку вітчизняної фізіології і 
біохімії рослин, слід виділити найважливіші періоди наукової біографії 
С.І.Лебедєва:

І. «Полтавський» період (1923-1931 рр.) – формування світогляду та набуття 
науково-організаційного досвіду.

ІІ. «Глухівський» період (1931-1941 рр.) – творчий пошук, наукове зростання 
і розкриття організаторських здібностей з сільськогосподарської дослідної справи в 
галузі коноплярства.

ІІІ. «Одеський» період (1953-1959 рр.) –  інтенсивний науковий розвиток і 
офіційне визнання його як видатного вченого, талановитого освітянина, 
організатора сільськогосподарської науки та громадського діяча.

ІV. «Київський» період (1944-1953 рр. і 1959-1980 рр.) –  остаточне 
формування науково-педагогічної діяльності, зародження і становлення власної 
наукової школи фізіологів та біохіміків рослин на теренах України. Учнями і 
послідовниками С. І. Лебедєва уперше напрацьовано й розширено діапазон знань 
щодо сутності природи структурно-функціональної організації хлоропластів, 
автономних та дискретних адаптивних реакцій фотосинтетичної системи вищих 
рослин на стресові чинники середовища на різних рівнях їх організації. 

3. Професору С. І. Лебедєву належить визначальна роль у становленні і 
розвитку коноплярства як науки в Україні 30-тих років ХХ ст. й одного із 
організаторів створення, розроблення програми та напряму діяльності Всесоюзного 
науково-дослідного інституту конопель. Установлено доробок вченого в наповнення 
галузі коноплярства пріоритетними науковими напрямами і запровадження 
новітньої агротехніки вирощування рослин конопель. Його наукові праці з 
яровизації зумовили суттєве розширення посівних площ і повноцінне культивування 
конопель в умовах Полісся України, які викладено в фундаментальній колективній 
праці «Конопля» (1938 р.) за редакцією академіка АН УРСР М. М. Гришка. 



4. Завдяки вмілому поєднанню організаційної і науково-дослідної роботи 
професора С. І. Лебедєва на посаді ректора, Одеський державний університет імені 
І. І. Мечникова в 50-ті роки ХХ ст. став одним із найпрестижніших вузів України. 
Суттєвою заслугою С. І. Лебедєва є  встановлення наукових зв’язків одеського вишу 
з провідними університетами США, що дозволило вивести його на міжнародний 
рівень. Охарактеризовано також його участь у повоєнний період в підборі 
посадкового матеріалу, організації та відбудові Ботанічного саду АН УРСР. 
Критично проаналізовано і оцінено його наукові досягнення у відділі фізіології 
рослин Інституту ботаніки АН УРСР з  вивчення функціонування процесів 
метаболізму каротиноїдів, що узагальнено в фундаментальній монографії 
«Физиологическая роль каротина в растении» (1950 р.). Ученим вперше відстежено 
стимулювальну дію каротину на біологічні системи, ступінь укорінювання, процеси 
росту, розвитку і розмноження рослин.

5. С. І. Лебедєву належить провідна роль у розбудові й становленні УАСГН, 
де він обіймав посаду ректора Навчальної частини, яка стала однією із потужних 
вузівських центрів підготовки наукових кадрів для забезпечення потреб сільського 
господарства України та країн ближнього зарубіжжя. За науково-організаційним 
спрямуванням УСГА кінця 50 –  початку 60-х років ХХ ст. нагадувала прообраз 
типового прозахідного університету, якому в 2010 р. надано статус дослідницького 
(Національний університет біоресурсів і природокористування України).

6. Професором С. І. Лебедєвим на посаді віце-президента УАСГН вперше 
розроблено і упроваджено в навчальний процес новітні програми й рекомендації 
щодо реформування вищої аграрної освіти шляхом тісного взаємозв’язку науки з 
виробництвом і підвищення ефективності діяльності аспірантури та докторантури. 
Водночас С.І. Лебедєвим сформульовано концептуальні основи покращення якості 
навчально-наукової роботи в аграрній галузі за рахунок удосконалення навчальних 
планів, розмежування дотичних дисциплін та упровадження теоретичних положень 
в практику. 

7. Домінуючими напрямами науково-дослідної діяльності в галузі фізіології і 
біохімії рослин професора С. І. Лебедєва були: вивчення механізмів 
фотосинтетичної діяльності і розроблення наукових принципів оптимізації 
продукційного процесу культурних рослин із збереженням функцій хлоропластів за 
стресових умов; провідна роль ученого в розробленні наукової програми «Біологічні 
основи програмування урожаїв на Україні» (1977 р.). Експериментально доказано, 
що за умов оптимізації чинників середовища можливе засвоєння із атмосфери 
близько 5 % фотосинтетично активної радіації для одержання високих врожаїв 
сільськогосподарських культур. С. І. Лебедєвим розвинуто теоретичні уявлення і 
поетапно прослідковано стимулювальний вплив мінерального живлення на 
водорості Чорного моря, зокрема філофору, а також розкрито багатофункціональне 
значення каротиноїдів в процесах росту, розвитку та розмноження рослин. Науково-
педагогічна спадщина ученого підсумована в 180 наукових працях, монографіях, 
підручниках і брошурах, яку нині використовують студенти, аспіранти, вчені-аграрії 
та біологи. 

8. Наукова школа С. І. Лебедєва налічує 65 кандидатів біологічних наук, в 
тому числі 16 іноземців, які стали відомими вченими, докторами біологічних наук, 



професорами та академіками НАН України. Наукові здобутки вченого важливі для 
подальшого дослідження фізіолого-генетичних систем регуляції стійкості 
фотосинтетичного апарату рослин проти стресових чинників середовища в 
контексті глобальних змін клімату. Теоретичні і практичні розробки С. І. Лебедєва 
започаткували створення принципово нового наукового напряму, зокрема 
інженерного фотосинтезу рослин на теренах України. 

9.  Потребує  подальшого  дослідження  лекційно-просвітницька  діяльність 
С. І. Лебедєва щодо поширення передового досвіду, фундаментальних природничо-
наукових  знань,  фізіолого-біохімічних  основ  вирощування  високих  врожаїв 
сільськогосподарських  культур,  оскільки  вчений  був  членом  Українського  й 
Всесоюзного товариства «Знання», Всесоюзного ботанічного товариства, входив до 
складу  низки  редакційних  колегій  престижних  наукових  видань.  Ним  написано 
науково-популярні  та  методичні  брошури,  частина  з  яких  не  втратила  своєї 
актуальності  і  дотепер  в  сфері  підготовки  наукових  кадрів,  підвищення 
професійного рівня фахівців сільського господарства.
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АНОТАЦІЯ
Богач Є.М. Професор С. І. Лебедєв (1902 –  1989) –  учений, педагог, 

організатор досліджень з фізіології і біохімії рослин в Україні. – Рукопис. 
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, 2016.

Дисертація є першою науково-історичною працею, в якій багатогранно 
висвітлено життєвий шлях та діяльність професора С.І. Лебедєва на теренах 
України.

У дослідженні використано численні архівні документи, опубліковані 
матеріали та спогади сучасників. З’ясовано умови формування наукового світогляду 
вченого, охарактеризовано основні періоди життєвого і творчого шляху, зібрано, 
узагальнено й введено до наукового обігу невідомі, а також маловідомі факти 
біографії та діяльності С. І. Лебедєва. Узагальнено основні напрями наукової і 
науково-організаційної діяльності ученого, зокрема вивчення морфології рослин 
конопель й впровадження нової агротехніки їх вирощування, дослідження 
водоростей Чорного моря, пігментної системи фотосинтетичного апарату та 
механізми підвищення рівня засвоєння фотосинтетично активної радіації для 
отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур. Висвітлено 
багатогранність таланту і внесок С. І. Лебедєва в розвиток й розбудову галузевої 
вищої школи, педагогічної, суспільної та популяризаторської діяльності в Україні.

Показано історичну роль С. І. Лебедєва як одного з найталановитіших 
організаторів вітчизняної аграрної науки в формуванні фізіології і біохімії рослин, 
яка є теоретичною основою рослинництва та землеробства. Розкрито його внесок в 
організацію, відродження функціонування і розвиток науково-дослідних установ – 
Чемерської й Глухівської дослідних станцій, Інституту ботаніки АН УРСР, 
Ботанічного саду АН УРСР, ВНЗ –  ОДУ ім. І. І. Мечникова та УСГА. Розкрито 
науковий доробок С. І. Лебедєва в галузі фізіології і біохімії рослин, розбудові 
аграрної вищої школи та підготовці наукових кадрів для потреб України. 

Ключові слова: професор С. І. Лебедєв, фізіологія і біохімія рослин, ректор, 
Українська сільськогосподарська академія, Одеський державний університет 
ім. І. І. Мечникова, Всесоюзний науково дослідний інститут коноплі, Ботанічний сад 



АН УРСР, Інститут ботаніки АН УРСР, кафедра фізіології і біохімії рослин, 
фотосинтез, хлоропласти, пігментний комплекс, наукова школа.

АННОТАЦИЯ
Богач Е. Н. Профессор С. И. Лебедев (1902 –  1989) –  ученый, педагог, 

организатор исследований по физиологии и биохимии растений в Украине. – 
Рукопись.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук  по 
специальности  07.00.07 − история  науки  и  техники.  − Государственное  высшее 
учебное  заведение  «Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический 
университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2016.

Диссертация  является  первой  научно-исторической  работой,  в  которой 
описан жизненный путь и деятельность профессора С. И. Лебедева. В исследовании 
использованы  архивные документы,  опубликованные материалы  и 
неопубликованные научные  труды  и  воспоминания современников.  Освещены 
основные периоды жизненного  и  творческого  пути,  собраны  и обобщены 
неизвестные и малоизвестные факты биографии и деятельности ученого.

Показано,  что  С. И.  Лебедев  принадлежит  к  славной  плеяде  ученых 
Украинской  академии  сельскохозяйственных  наук  (УАСХН),  которая  по 
персональному  составу  признана самым успешным  научным  объединением 
Украины.  Свой  творческий  путь  он  прошел  от  агронома-исследователя  до 
профессора, академика и вице-президента УАСХН.

Впервые установлены роль и вклад С. И. Лебедева в зарождение и развитие 
коноплеводства  как  науки  в  Украине  и  одного  из  организаторов  создания 
Всесоюзного  научно-исследовательского  института  конопли,  который  разработал 
его  программу и направление деятельности, а  также  внедрил новую агротехнику 
выращивания растений конопли .

Раскрыт  организаторский  талант  профессора  С. И.  Лебедева  в  должности 
ректора  Одесского  государственного  университета  им.  И. И.  Мечникова,  период 
руководства  которым характеризуется  как  время  его  становлення  и  бурного 
развития.  Благодаря  умелому  сочетанию  организационной  и  научно-
исследовательской  деятельности  С. И.  Лебедева  он  стал  одним  из  самых 
престижных вузов Украины.

Архивными  документами  подтверждена  исключительная  роль  ученого  в 
становлении  и  развитии  УАСХН  в  должности  академика и  вице-президента. 
Благодаря научно-организационному  таланту ученый превратил учебное заведение 
в прообраз  типичного прозападного университета,  которому сейчас  предоставлен 
статус исследовательского.

Освещены многогранность  таланта  и  вклад  профессора  С.И.  Лебедева  в 
подготовку научно-педагогических кадров и развитие отечественного образования и 
науки,  организации  деятельности  научно-образовательных  учреждений.  Им 
разработаны актуальные  учебные  программы  и  предложения  по  реорганизации 
высшего  образования  и  подготовки  высококвалифицированных  специалистов-
исследователей в аспирантуре.



Проанализированы  научные  достижения  С. И.  Лебедева  в  развитии 
исследований  фотосинтеза  сельскохозяйственных  растений.  На  основе 
эффективного  усвоения  фотосинтетически  активной  радиации  предвидено 
повышение  уровня  будущего  урожая  культурных  растений.  Научное  наследие 
С. И. Лебедева представлено 180 научными работами, монографиями, брошюрами, 
учебниками и  статьями,  которые  в  настоящее  время  актуальны среди  ученых-
аграриев и биологов.

Доказана значимость научно-педагогического наследия С. И. Лебедева для 
организации  и  направления  исследований  в  физиологии  и  биохимии  растений  в 
Украине.  В  его  научной школе  –  65  кандидатов  биологических  наук,  которые в 
дальнейшем  стали  известными  учеными,  докторами  биологических  и 
сельскохозяйственных наук, профессорами, академиками НАН Украины. Научные 
достижения  С. И.  Лебедева  и  его  учеников  являются  движущей силой развития 
аграрной  науки,  мощным  научным  фундаментом  дальнейших  исследований  в 
области физиологии, биохимии и биотехнологии растений в Украине.

Ключевые  слова: профессор  С. И.  Лебедев,  физиология  и  биохимия 
растений, ректор,  Украинская  сельскохозяйственная  академия,  Одесский 
государственный  университет  им.  И. И.  Мечникова,  Всесоюзный  научно-
исследовательский  институт  конопли,  Ботанический  сад  АН  УССР,  Институт 
ботаники  АН  УССР,  кафедра  физиологии  и  биохимии  растений,  фотосинтез, 
хлоропласты, пигментный комплекс, научная школа.

ANNOTATION
Bogach E. M. Professor S. І. Lebedev (1902 –  1989) –  scientist, teacher, 

organizer of research in physiology and biochemistry of plants in Ukraine. – 
Manuscript.

The thesis is to obtain the scientific degree of the Candidate of Historical Sciences 
in specialty 07.00.07 – History of Science and Technology. – State Institution of Higher 
Education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University». 
– Pereyaslav-Khmelnytsky, 2016.

The thesis is the first scientific and historical work, which highlights life and activity 
of Professor S. I. Lebedev in Ukraine.

The numerous archival documents and published materials and memoirs of 
contemporaries are used in the study.

The conditions of forming scientific outlook of scientist have been found, the main 
periods of life and creative way have been described. Unknown and little-known facts of 
S. I. Lebedev’s biography have been collected, summarized and introduced.

The basic directions of scientific and scientific organizational activity of scientist, 
especially the study of hemp plant morphology and introduction of new agricultural 
techniques of their cultivation, study of the Black Sea algae, pigment system of 
photosynthetic apparatus and mechanisms to improve the level оf assimilation of 
photosynthetically active radiation to obtain high yields of crops have been generalized.

The thesis highlights the diversity of talent and S. I. Lebedev contribution to the 
development of the sectoral higher school, educational, social and promotional activity in 
Ukraine.



The historical role of S. I. Lebedev as one of the most talented organizers of national 
agricultural science in forming Plant Physiology and Biochemistry, which is the theoretical 
basis of crop growing and farming has been shown. 

Scientific achievements of S. I. Lebedev in Plant Physiology and Biochemistry, 
development of agricultural higher school and training of scientific staff of Ukraine have 
been revealed.

Keywords: Professor S. I. Lebedev, Plant Physiology and Biochemistry, rector, 
Ukrainian Agricultural Academy, Odessa State University named after I. I. Mechnikov, 
All-Union Scientific and Research Institute of hemp, the Botanical Garden of the USSR 
Academy of Sciences, Institute of Botany of the USSR Academy of Sciences, Ukrainian 
Academy of Sciences, department of Plant Physiology and Biochemistry, photosynthesis, 
chloroplasts, pigment complex, scientific school.


