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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інтелектуальний соціум в УРСР другої половини ХХ ст.
формувався під впливом «третьої наукової революції», яка пройшла певні віхи від
електроніки,  «мирного  атому»,  відкриття  ДНК  до  комп’ютерів  і  біо-  й
нанотехнологій,  а  на  початку  ХХІ ст.  «нової  наукової  революції»  в  незалежній
Українській  державі,  яка  визначила  «формування  нового  типу  мислення,  що
передбачає  не  лише створення  новацій,  але  й  прогнозування,  відповідальність  за
них,  протистояння  деструктивним  силам»;  «орієнтацію  на  практичне  значення»1.
Наукова, організаційна, педагогічна діяльність академіка УААН Г.О. Богданова (1930
– 2009 рр.) відповідала стану розвитку вітчизняної науки певної доби (радянської,
Української  незалежної  держави),  рівню  тогочасного  і  сучасного  соціально-
економічного поступу, політичної системи суспільства, духовного життя, ціннісних
цивілізаційних орієнтирів,  способів  організації  науки,  її  інституціоналізації  тощо.
Водночас,  у  багатьох  напрямках  наукового  пошуку  вчений  випереджав  час.
Безумовно,  Григорій  Олександрович Богданов відноситься до когорти вчених,  які
визначали перспективні методи, інноваційні технологічні рішення в галузі аграрної
науки. Науковий доробок ученого визначальний у 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  і
сьогодні. Їх вирішення зумовлює необхідність глибокого та всебічного вивчення й
осмислення  його  наукової  спадщини  під  кутом зору  завдань,  які  стоять  сьогодні
перед агропромисловим комплексом України.

Не зважаючи на багатогранну наукову, організаційну і педагогічну діяльність
Г.О. Богданова,  сьогодні у вітчизняній історіографії не існує комплексної наукової
праці, де було б проаналізовано його внесок у розвиток вітчизняної аграрної галузі.
Саме  тому  виникла  потреба  всебічно  розкрити  наукову  активність  ученого,
визначальні  індикатори  формування  його  наукової  біографії,  окреслити  контури
синергетичної моделі інтелектуальної творчості, генерування нових ідей академіком
УААН  Г.О. Богдановим.  Без  вивчення  історії  науки,  на  думку  В. Вернадського,
неможлива повна та адекватна оцінка того, що набуте сучасною наукою та видається
нею за важливе, істинне чи корисне»2.

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 в другій
половині  ХІХ – на початку ХХІ ст.:  зміни наукових концепцій,  закономірності  та
механізми розвитку науки» (номер держреєстрації 011U005221). 

1 Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013.
С. 99.
2 Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія. Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. 
С. 122.
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Мета і завдання дослідження.  Мета дослідження полягає в комплексному
вивченні  теоретичного  і  практичного  внеску  академіка  УААН  Г.О. Богданова  у
розвиток зоотехнічної науки в Україні (друга половина ХХ ст. – поч. ХХІ ст.), його
інтелектуальних зв’язків у науковому просторі різних епох, рецепція дослідницьких
стратегій у відповідь на виклики часу.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:
 визначити  сучасний  стан  розробленості  досліджуваної  проблеми  в

науковому історичному дискурсі;
 окреслити  джерельну  базу  наукової  роботи,  сформулювати  теоретико-

методологічні засади та науково-аналітичний інструментарій дослідження;
 виділити  основні  етапи  наукової,  педагогічної  та  організаційної

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

історіографічної біографії Г.О. Богданова;
 систематизувати наукову спадщину Г.О. Богданова та визначити основні

напрями його наукових досліджень;
 відтворити видавничу діяльність ученого у 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 – поч. ХХІ ст.
Предметом дослідження – наукова, педагогічна та організаційна діяльність

академіка Г.О. Богданова, його інтелектуальні здобутки та їх значення для розвитку
зоотехнічної науки.

Хронологічні  межі  дослідження  окреслено  роками  життєдіяльності
академіка УААН Г.О. Богданова. Особливу увагу зосереджено на вивченні періоду
активного  наукового  пошуку  вченого,  який  охоплює  1957-2009 рр.,  де  нижня
хронологічна  межа  позначена  виходом  перших  наукових  праць,  а  верхня  –
завершенням 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.  Використовувались  наступні
методи:  історико-порівняльний,  історико-системний,  бібліографічний,  проблемно-
хронологічний,  періодизації,  персоналізації,  джерелознавчий  та  архівознавчий
аналізи.

Наукова  новизна  одержаних  результатів.  Уперше проведено  комплексне
дослідження  професійної,  наукової,  соціокультурної,  історіографічної  біографії
академіка  УААН  Г.О. Богданова;  виокремлено  основні  періоди  його  наукової,
педагогічної,  організаційної  діяльності;  з’ясовано  його  внесок  у  розвиток
зоотехнічної науки та розгортання комплексних галузевих досліджень.

Уведено до наукового обігу  масив документів центральних, обласних архівів
України та архівів вищих навчальних закладів, де працював учений.
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Дістав  подальший  розвиток  науковий  напрям  з  відтворення  діяльності
знаних учених у системі  зоотехнічної  науки та  дослідної  справи в  тваринництві,
зокрема наукової майстерні академіка УААН Г.О. Богданова.

Практичне  значення  одержаних  результатів.  Матеріали  дослідження
можуть бути використані  при підготовці  узагальнюючих наукових праць з  історії
вітчизняної  науки  і  техніки,  популяризації  творчого  доробку  академіка  УААН
Г.О. Богданова та поглиблення знань з історії організаційно-інституціональної бази
аграрної  науки,  її  місця  і  ролі  у  вітчизняному  науковому,  освітньому,
соціокультурному просторі. Положення, висновки та матеріали дослідження можуть
бути використані в навчальному процесі при вивченні спецкурсів «Історія науки й
техніки», «Історія сільськогосподарської науки», «Сільське господарство» та ін.

Особистий  внесок  здобувача.  Здобувачем  обґрунтовано  мету  і  завдання
дослідження,  його  джерелознавчі  та  методологічні  засади.  Проведено  аналіз
наукової  спадщини  академіка  УААН  Г.О. Богданова  та  систематизовано  її  за
основними  напрямами  та  етапами  його  життєвого  циклу  і  наукової  діяльності;
впорядковано  матеріали  про  життя  і  діяльність  ученого.  Особистим  внеском
здобувача  є  аналіз  та  узагальнення  результатів  дослідження,  формування  його
основних теоретичних і науково-прикладних положень.

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  наукові  положення  та
висновки дисертації оприлюднені 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) та ін.

Публікації.  За  матеріалами  досліджень,  представлених  у  дисертації,
опубліковано  9  одноосібних  друкованих  праць,  серед  яких  5  статей  у  наукових
фахових  виданнях,  в  тому числі:  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  із  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.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі  розкрито  актуальність,  зв’язок  роботи  з  науковою  тематикою

кафедральних  досліджень;  сформульовано  мету  й  завдання  наукового  пошуку;
визначено його об’єкт, предмет, хронологічні межі, методи дослідницьких практик;
обґрунтовано  наукову  новизну  та  практичне  значення  дослідження;  вказано
особистий  внесок  здобувача,  відомості  про  апробацію  роботи  та  структуру
дисертації.

У  першому  розділі  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження» здійснено  аналіз  стану  вивчення  наукової  проблеми,  її  джерельної
бази, обґрунтовано методологію наукового пошуку.
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У  підрозділі  1.1.  «Історіографія  проблеми»  проведено  аналіз  наукових
розробок  попередніх  дослідників  інтелектуальної,  професійної,  соціокультурної,
історіографічної, особистої біографії академіка УААН України Г.О. Богданова, його
персональний внесок  у  розвиток  вітчизняного  тваринництва  в  умовах  соціально-
економічних,  політичних  змін  другої  половини  ХХ  –  поч.  ХХІ ст.  Увесь
історіографічний масив з окресленої проблематики можна умовно розділити на два
періоди: 1) радянська історіографія; 2) сучасна, з 1991 року. 

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  і,
зокрема, зоотехнічної. 

Друга  –  охоплює  біографічні  нариси  про  Г.О. Богданова  в  популярних
енциклопедичних3 та довідникових виданнях4 і відображують основні етапи життя
та наукової діяльності вченого. Нечисленну групу становлять матеріали, присвячені
особистій біографії, творчій діяльності Г.О. Богданова  у періодичних виданнях до
ювілейних  дат  ученого,  установ  де  він  працював,  а  також  з  нагоди  отримання
наукових  звань  та  нагород.  У  1990 р.  у  зв’язку  з  60-им  ювілеєм  Григорія
Олександровича  на  сторінках  наукового  періодичного  видання  «Вестник
сельскохозяйственной  науки»5 (№5)  було  вміщено  наскрізний  історичний  нарис
інтелектуальної  біографії  вченого.  Автори  відзначають  вагомий  внесок
Г.О. Богданова у розроблення принципів нормування енергетичного, протеїнового і
амінокислотного живлення тварин, створення нових технологій виробництва кормів,
високопротеїнових  кормових  добавок,  замінників  молока  та  способів
високоефективного їх використання.

Активна науково-дослідна, педагогічна діяльність ученого розкривається на
сторінках  видання  «Вчені  у  галузі  тваринництва»  серії  «Українські  вчені-аграрії
ХХ ст.»,  яке вийшло у світ  в  1999 р.  У книзі  наголошується,  що на всіх посадах
Г.О. Богданов особливу увагу приділяв упровадженню досліджень у виробництво.
Тут, зокрема, указується на великі заслуги Григорія Олександровича у підготовці й
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів. Під його науковим супроводом
підготовлено понад 40 кандидатів і 3 доктори наук, які об’єдналися в наукову школу
з  проблем  годівлі  тварин,  технології  кормів  та  технології  виробництва  продукції
тваринництва6. 

Наголошується,  що  професіоналізація  Г.О. Богданова  проходила  в
Харківській  державній зооветеринарній академії,  де він працював ректором та за
сумісництвом  завідувачем  кафедрою  годівлі  сільськогосподарських  тварин.  Так,
дослідники В.О. Головко і Ю.Д. Рубан відзначають, що академік очолював  важливі

3 Українська Радянська Енциклопедія / гол. ред. М.П.     Бажан ; редкол.: О.     К.     Антонов та ін. Київ, 1977. Т. 1. С. 500.
4 2Биологи:  биогр.  справочник  / [Т.П. Бабий,  Л.Л. Коханова,  Г.Г. Костюк  и  др.]. Київ:  Наук.  думка,  1984.  814 с;
Український Радянський енциклопедичний словник: в 3-х томах / Кудрицький А. (відп. ред.) та ін.  2-ге вид. Київ:
Голов.  ред.  УРЕ,  1986.  Т. 1.  752 с;  Енциклопедія  сучасної  України  /  НАНУ,  Наукове  товариство  ім. Шевченка,
Координаційне бюро, Енциклопедії Сучасної України НАН України. Київ, 2004. 695 с.
5 Эрнст Л.К.,  Калашников А.П.,  Дмитриев А.Г.  К  60-летию  академика  ВАСХНИЛ  Григория  Александровича
Богданова. Вестн. с.-х. науки. 1990. № 5. С. 165.
6 Вчені  у  галузі  тваринництва  /  [наук.  ред.  Г.О. Богданов,  В.П. Буркат].  Київ:  Аграр.  наука,  1999.  Кн. 2.  Сер.
«Українські вчені-аграрії ХХ століття». 423 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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напрями фундаментальних і прикладних досліджень в рамках Державної науково-
технічної програми «Годівля сільськогосподарських тварин»7.

Окремі  історичні  розвідки,  присвячені  висвітленню  біографічних  подій,
з’являлися після смерті вченого. Йдеться насамперед про короткі нариси, некрологи,
які друкувалися на сторінках тогочасних періодичних видань . У 2010 р. від Президії
УААН  було  підготовлено  матеріал  «До  80-річчя  від  дня  народження
Г.О. Богданова»8.  У  ньому  зазначалося,  що  Григорій  Олександрович  брав
безпосередню  участь  у  дослідженні  проблеми  оцінки  наслідків  Чорнобильської
катастрофи  в  якості  координатора  радіоекологічних  та  екологічних  наукових
проектів, які виконувалися спільно з науковими установами США та країн Західної
Європи. У публікації також повідомляється, що вчений був фундатором досліджень
в Україні з проблеми глобальної зміни клімату.

У  2015 р.  вийшов  друком  біобібліографічний  покажчик9 присвячений
Г.О. Богданову.  У  ньому  містяться  спогади  про  вченого  його  колег  та  друзів.
Зокрема, відзначаються надзвичайні якості Григорія Олександровича – небайдужість
до людських проблем завідувачем кафедри годівлі тварин і технологій Луганського
національного аграрного університету. 

Окрему  групу  складають  узагальнюючі  праці  з  історії  аграрної  науки
України, зокрема, зоотехнічної, другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.10. 

Отже,  історіографічний  масив  про  наукову,  професійну,  педагогічну
діяльність  академіка  УААН  Г.О. Богданова  другої  половини  ХХ  –  поч.  ХХІ ст.
увібрав  притаманні  риси  перехідної  доби,  що  характеризувалися  одночасним
існуванням  протилежностей,  а  саме:  старих  і  нових  підходів  у  історичних
дослідженнях,  відмови  від  «репресивної  свідомості  радянських  часів»  (за
І. Колесник)  і  формування  нового  інтелектуального  простору,  подолання
«росієцентричних упереджень» і т.д. Водночас і сьогодні інтелектуальна біографія
Г.О. Богданова залишається малодослідженою, що й спонукало автора започаткувати
нові дослідницькі практики з метою подолання існуючої асиметрії в царині наукової
біографістики видатних учених минулого століття. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» відмічено, що дисертаційна
робота базується на широкому спектрі опублікованих і неопублікованих документів і
матеріалів:  1) архівних,  рукописів;  2) опублікованих документів органів державної
влади, наукових та громадських організацій, офіційних установ; 3) праць академіка
УААН  Г.О. Богданова;  4) біобібліографічних  покажчиків;  5) довідкових  та
енциклопедичних  видань;  6) спогадів  про  вченого;  7) матеріалів  засобів  масової
інформації (газети, журнали) тощо.

Джерельною  базою  для  розробки  зазначеної  наукової  проблеми  були
документи,  що зберігаються в архівних фондах:  Центрального державного архіву
вищих  органів  влади  та  управління  України  (ЦДАВО)  –  Ф.2«Кабінет  Міністрів

7 Харківській державній зооветеринарній академії 160 років / М-во аграр. політики та продовольства України, Харк.
держ. зоовет. акад. Харків: Золоті сторінки, 2011. 274 с.
8 До 80-річчя від дня народження Г.О. Богданова / Президія УААН. Вісник аграрної науки. 2010. № 3. С. 84.
9 Богданов ГригорійОлександрович: бібліогр. покажч. наук.пр. за 1951–2012 роки / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т
тваринництва;  уклад.  В.А. Вергунов,  О.П. Анікіна,  Л.А. Кириленко,  Є.В. Руденко,  В.В. Кунець,  Л.В. Гончаренко,
Н.В. Камишан; наук.ред. В.А. Вергунов. Харків, 2015. 160 с.
10 Панченко П.П., Шмарчук В.А. Аграрна історія України. Київ: Знання, 2000. 342 с.
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України», Ф. 27 «Міністерство сільського господарства УРСР», Ф. 4861 «Українська
академія сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства УРСР»,
Державному  архіві  Харківської  області  (ДАХО)  –  Ф. 6184  «Науково-дослідний
інститут  тваринництва  Лісостепу  і  Полісся  УРСР»,  фондах  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України  (НУБіП  України)  та
Національної академії аграрних наук (НААН).

Важливі  біографічні  дані  (особові  справи),  інформація  про  навчальну,
організаційну та науково-дослідну діяльність Г.О. Богданова зберігаються в фондах
НУБіП України та НААН. Зокрема у даних фондах було знайдено особовий листок;
автобіографію;  список  наукових  праць;  копію  диплому  щодо  закінчення  повного
курсу  Харківського  зоотехнічного  інституту;  диплом  щодо  присудження
Г.О. Богданову  вченого  ступеня  кандидата  сільськогосподарських  наук;  диплом
доктора наук; атестат професора; заяви Григорія Олександровича щодо зарахування
його  на  різні  посади  впродовж  науково-педагогічної  діяльності  у  вузі;  трудовий
договір; нагороди; посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;
депутатське посвідчення; свідоцтво про смерть та ін. 

В  архівних  фондах  НУБіП  України  також  містяться  накази  ректора
Г.О. Богданова,  які  відображують  його  наукову,  організаційну,  адміністративну
роботу на цій посаді та розвиток вузу в цілому.

Основу джерельної бази для написання дисертаційного дослідження склали
наукові праці Г.О. Богданова, вивчення яких дало змогу відтворити цілісну картину
наукових інтересів і здобутків автора, його світоглядні позиції. Важливим джерелом
для відтворення тогочасних подій наукового і  професійного життя,  стали спогади
сучасників, учнів та колег ученого. 

У процесі дослідження опрацьовано понад 60 різних періодичних видань (за
назвами)  у  фондах  Національної  бібліотеки  ім. В.І. Вернадського,  Національної
наукової сільськогосподарської бібліотеки,  НУБІП України, Харківської державної
зооветеринарної  академії,  Інституту  тваринництва  НААН  та  інших  профільних
науково-дослідних і вищих навчальних закладів.

Отже,  виявлені  й  опрацьовані  документи  і  матеріали,  які  переважно
вводяться  до  наукового  обігу  вперше,  є  репрезентативними  для  здійснення
комплексного  наукового  дослідження  наукової,  організаційної  і  педагогічної
діяльності  академіка  УААН  Г.О. Богданова  на  тлі  ціннісних  орієнтирів  двох
протилежних епох на теренах України.

У підрозділі 1.3. «Методологія наукового пошуку» описано основні методи,
що  були  використані  в  процесі  дослідження,  та  їх  поєднання  відповідно  до
методологічних принципів наукового пошуку з історії науки і техніки. Дослідження
здійснювалося  на  загальнонаукових  принципах  історизму,  об’єктивності,
науковості,  наступності,  цивілізаційного  розуміння  історичного  процесу.
Дисертаційна  робота  ґрунтується  на  загальнонаукових  і  спеціально-історичних
методах  пізнання:  хронологічному  та  проблемно-хронологічному,  історико-
генетичному,  історико-системному,  історико-типологічному,  порівняльному,
історіографічному,  бібліографічному,  методу  синхронного  дослідження,  аналізу  і
синтезу та ін. 
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Методологічні підходи до розгляду теми визначалися специфікою об’єкта та
предмета дослідження, його метою і завданнями.

У  другому  розділі «Формування  власного  інтелектуального  простору
Г.О. Богданова, стилю мислення. Інституціоналізація і структуризація наукової,
професійної  діяльності»  відтворено  цілісну  картину  формування  особистості  та
наукового світогляду вченого, висвітлено основні етапи його життєвого і творчого
шляху та запропоновано їх періодизацію.

У підрозділі  2.1. «Розвиток зоотехнічної науки впродовж ХХ ст. Рецепція
нових дослідницьких стратегій» розкрито еволюцію галузевої думки на базі вищих
навчальних закладів і тогочасних науково-дослідних установ. Досліджуваний період
розглядається на тлі  академізації  сільськогосподарської  науки (у 1929 р.  створено
ВАСГНІЛ).  Інтенсивний розвиток  зоотехнічної  науки  в  СРСР у  першій  половині
ХХ ст. зумовлений відкриттям низки спеціалізованих вищих навчальних закладів та
науково-дослідних  установ.  Значний  внесок  у  розвиток  зоотехнії  даного  періоду
зробили  Є.А. Богданов,  П.Т. Лавренюк,  І.С. Попов,  М.Ф. Томме,  В.Ю. Чаговець,
М.П. Чирвінський, В.П. Устьянцев,  М.Д. Потьомкін,  М.Ф. Іванов та ін.  Ними було
розроблено  наукові  методи  породоутворення,  систему  оцінки  видів
сільськогосподарських  тварин,  поглиблено  та  конкретизовано  знання  про основні
принципи  і  форми  племінного  підбору,  вивчалися  закономірності  розвитку  і
формування молочної, м’ясної, вовнової та яєчної продуктивності тварин, на основі
дослідження фізіологічних та біологічних процесів у організмі, встановлено потребу
в  поживних  речовинах  різних  видів  тварин,  встановлено  науково  обґрунтовану
одиницю  поживності  кормів  та  кормову  одиницю,  розроблено  норми  та  раціони
годівлі  тварин  тощо.  Розвиток  вітчизняної  зоотехнії  у  другій  половині  ХХ ст.
позначився подальшим розширенням і впорядкуванням мережі профільних науково-
дослідних  установ  та  вищих  навчальних  закладів,  які  перетворилася  на  потужні
центри  з  розробки  теоретичних  основ  годівлі,  розведення  та  утримання
сільськогосподарських тварин. 

У  підрозділі  2.2.  «Становлення  Г.О. Богданова  як  ученого:  вузлові  точки
особистої,  наукової  та  професійної  біографії» висвітлено  період  здобуття
фундаментальних  наукових  знань,  виявлено  основні  чинники  становлення
особистості та наукового світогляду Г.О. Богданова під час навчання. Впорядковано
хронологію його життя та творчості, виділено основні періоди наукової, педагогічної
та організаційної діяльності.

Народився  вчений  6  березня  1930 р.  у  с. Свистунівка  Сватівського  району
Ворошиловградської (нині – Луганська) області  в селянській родині.  З 1937 р.  до
1944 р. Григорій Олександрович навчався у Свистунівський середній школі, після її
закінчення  у  1944 р.  подав  документи  до  Куп’янської  фельдшерсько-акушерської
школи  (Харківська  обл.),  яку  він  закінчив  1947 р.  Упродовж  1947–1948 рр.
Г.О. Богданов працював помічником районного державного санітарного інспектора
та  на  посаді  завідувача  пунктом  санітарної  просвіти  при  Сватівському
райздраввідділі Луганської обл.

У родині  Богданових доклали  чимало зусиль,  щоб дати  сину вищу освіту
згідно з його уподобаннями та здібностями. У 1948 р. Григорій Олександрович подає
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документи  до  Харківського  зоотехнічного  інституту,  який  він  закінчив  у  березні
1952 р.  На  формування  наукового  світогляду  майбутнього  академіка  мали  вплив
викладачі вузу П.Д. Пшеничний, М.Д. Потьомкін, І.В. Бельговський, С.І. Книга та ін.

Після  закінчення  інституту  Г.О. Богданова  направили  до  Валківського
держплемрозплідника  великої  рогатої  худоби  симентальської  породи  Харківської
обл., де він працював зоотехніком з квітня по червень 1952 р.

У  червні  1952 р.  Григорія  Олександровича  було  призначено  зоотехніком
Марківського районного відділу сільського господарства Луганської області, де він
працював до жовтня цього ж року. 

Таким  чином,  ще  до  вступу  в  аспірантуру  в  Григорія  Олександровича
сформувалися  певний життєвий досвід,  ерудиція,  фахова  компетентність  в  галузі
тваринництва, яку він демонстрував упродовж усього життя. 

У  1953 р.  Григорій  Олександрович  подав  документи  в  аспірантуру
Всесоюзного  науково-дослідного  інституту  гібридизації  та  акліматизації  тварин
«Асканія-Нова» ім. М. Іванова.  Керівником його дисертаційного дослідження було
призначено відомого вченого, кандидата сільськогосподарських наук О.Є. Мокеєва,
який  відіграв  визначальну  роль  у  формуванні  наукових  поглядів  майбутнього
ученого.  Упродовж 1953–1956 рр.  Григорій  Олександрович наполегливо  працював
над  кандидатською  дисертацією  «Влияние  микроэлементов  (кобальта,  меди  и
марганца) на рост, развитие и обмен веществ у телят красной степной породы».

У жовтні 1956 р. після закінчення аспірантури Г.О. Богданов продовжив свою
наукову  діяльність  в  науково-дослідному  інституті  тваринництва  Лісостепу  та
Полісся  УРСР.  Важливими  етапами  у  науковій  біографії  вченого  були  захисти  в
1958 р. кандидатської дисертації,  а через 10 років (1969) – докторської.  У 1970 р.
науковець підтвердив вчене звання професора, а 1972 р. його було обрано членом-
кореспондентом Південного відділення ВАСГНІЛ.

Упродовж  1970–1973 рр.  Григорій  Олександрович  очолював  Харківській
зооветеринарний  інститут.  У  цей  період  учений  активно  досліджує  проблему
згодовування звичайної та високолізинової кукурудзи, впливу лізину та метіоніну на
продуктивність худоби, впливу фосфатів на молочну продуктивність корів та ін.

У серпні 1973 р. Г.О. Богданов повертається до НДІ тваринництва Лісостепу
та  Полісся  УРСР вже на  посаду  його  директора,  вчений продовжує  дослідження
розпочаті  в  попередні  роки,  а  також  започатковує  нові  наукові  розвідки  –
продуктивність  та  обмін  речовин  у  ремонтних  свинок  при  використанні
різноманітних протеїнових кормів і вітаміну В12, технології виробництва молока та
яловичини на промисловій основі.

У серпні 1976 р. Григорія Олександровича призначено ректором Української
сільськогосподарської академії. На її базі вчений проводив дослідження з вивчення
особливостей  рубцевого  та  кишкового  травлення  у  бичків  м’ясного  напряму
продуктивності  при  використанні  повнораціонних  гранульованих  комбікормів,
підвищення  ефективності  використання  соломи  у  складі  солом’яно-зернових
гранульованих кормосумішок, виробництво яловичини та ведення тваринництва на
радіоактивно забруднених територіях та ін.
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Десять років – 1973–1983 рр.  Григорій Олександрович очолював експертну
раду ВАК і водночас у  1979 –1987 рр. був головою президії Південного відділення
ВАСХНІЛ, віце-президентом.

У  1980  та  1985 роках  Григорія  Олександровича  було  обрано  депутатом
Верховної ради УРСР десятого та одинадцятого скликань.

Працюючи  у  Південному  відділенні  ВАСГНІЛ,  Г.О. Богданов  одночасно
обіймав  посаду  заступника  голови  Держагропрому  УРСР  та  був  головним
редактором журналу «Вісник сільськогосподарської науки».

Наступні  роки  (1990-1996 рр.)  Григорій  Олександрович  обіймав  посаду
завідувача  кафедри  технології  виробництва  молока  і  яловичини  Національного
аграрного  університету.  Учений  започаткував  розроблення  науково-обґрунтованих
програм, стратегій щодо перепрофілювання господарств на ведення тваринництва на
радіоактивно забруднених територіях, проводив там еколого-генетичний моніторинг,
оцінку ефективності  використання  сорбентів  при  виробництві  тваринницької
продукції  у  цих  зонах,  розробив  способи  стимуляції  відтворної  функції  в  самок
сільськогосподарських тварин, а також досліджував питання метаногенезу в жуйних
тварин.

Упродовж  1996–2000 рр.  Григорій  Олександрович  виконував  обов’язки
академіка-секретаря відділення тваринництва, ветеринарної медицини й переробки
продукції  УААН,  з  2000  по  2006  –  заступника  академіка-секретаря  цього  ж
відділення.  У  2006–2009 рр.  працював  головним  науковим  співробітником
відділення.  Плідна  професійна  діяльність  Г.О. Богданова,  його  активна  участь  у
розвитку  аграрної  науки  були  високо  оцінені  державою.  Учений  нагороджений
ювілейною медаллю «За  доблесну  працю» (1970),  орденом Трудового  Червоного
Прапора (1971),  орденом «Дружби народів» (1980), медаллю «Відмінник аграрної
освіти і науки» І ступеню (2009), а в 1988 р. став Лауреатом Державної премії Ради
Міністрів СРСР. Йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України»  (1996).  Отже,  визначальними  чинниками  формування  Г.О. Богданова  як
ученого в галузі  зоотехнії були інституціональний простір другої половини ХХ –
поч.  ХХІ ст.,  Харківський  зоотехнічний  інститут,  тогочасні  науково-дослідні
установи, Південне відділення ВАСГНІЛ, УААН, Українська сільськогосподарська
академія);  сфера  міжпоколінних  зв’язків  Г.О. Богданова,  його  міжособистісних
контактів  в  царині  інтелектуального галузевого співтовариства  (І.В. Бельговський,
С.І. Книга,  О.Є. Мокеєв,  М.Д. Потьомкін,  П.Д. Пшеничний  та  ін.);  висока
інтелектуальна, духовна налаштованість ученого (ментальність), наукова мотивація
заради  досягнення  позитивних  дослідницьких,  соціокультурних,
народногосподарських результатів.

У  третьому  розділі «Науково-організаційна,  педагогічна  та  видавнича
діяльність  Г.О. Богданова»  розкриваються  основні  періоди  активних
дослідницьких  практик,  організації  нових  напрямів  наукового  пошуку,
адміністрування сільськогосподарської освіти та видавничої справи.

У  підрозділі  3.1  «Наукова  рефлексія  Г.О. Богданова  в  академічних
установах» розкрито багатогранну діяльність  Григорія  Олександровича на  різних
посадах  (молодший  науковий  співробітник,  старший  науковий  співробітник,
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заступник  директора  та  директор)  в  науково-дослідному  інституті  тваринництва
Лісостепу і Полісся УРСР упродовж майже двох десятиліть.

Пріоритетними напрямами наукової діяльності вченого в науково-дослідному
інституті  тваринництва Лісостепу і  Полісся  УРСР були насамперед вплив різних
джерел лізину на перетравність, використання поживних речовин і продуктивність
підсвинків;  розробка  малоконцентратної  годівлі  великої  рогатої  худоби  і  свиней;
використання  кормових  фосфатів  з  різним  вмістом  фтору  у  раціонах  корів;
ефективність  використання небілкових азотистих сполучень для синтезу протеїну
при  годівлі  жуйних  тварин;  визначення  складу  та  поживної  цінності  кормів  під
впливом різних умов вирощування і зберігання; питання технології  промислового
виробництва  сухих  білково-вітамінних  кормів;  збагачення  відходів  цукрової
промисловості  азотовмісними  речовинами  і  використання  їх  в  годівлі
сільськогосподарських тварин та ін.

Григорієм  Олександровичем  було  запропоновано  спосіб  сушки  люцерни,
який  давав  змогу  найповніше  зберігати  цінну  частину  рослини  –   листя;  метод
хімічної обробки соломи з метою підвищення не лише споживання корму, але і його
поживної цінності.

За пропозицією Г.О. Богданова науково-дослідним інститутом тваринництва
Лісостепу  і  Полісся  УРСР  спільно  із  Харківським  ПромбудНДІпроектом  було
розроблено  новий  тип  тваринницької  будівлі.  За  цим  проектом  у  дослідному
господарстві  «Українка»  в  1972-1973 рр.  було  побудовано  дві  свиноферми,  на
2400 голів кожна, з комплексною механізацією роздавання кормів, видалення гною і
системою вентиляції.

Григорій  Олександрович,  як  Голова  Президії  та  Віце-президент  доклав
помітних зусиль для  організаційного,  наукового  зміцнення Південного  відділення
ВАСГНІЛ.  Учений  спрямовував  інтелектуальні  зусилля  підпорядкованої  йому
мережі  НДУ  на  вдосконалення  продуктивних  і  племінних  якостей  порід,
розроблення  питань  нормованої  годівлі  тварин,  способів  підвищення  поживності
кормів  і  раціонального  їх  використання  тощо.  Він  розширив  спектр  наукових
досліджень, сприяв підвищенню їх результативності, запровадженню перспективних
наукових  розробок  у  виробництво.  Так,  лише  в  1981 р.  науково-дослідними
установами  було  завершено  297  комплексних  науково-технічних  тем,  передано
сільськогосподарському  виробництву  понад  500  наукових  розробок  з  сумарною
економічною ефективністю понад 1 млрд крб., одержано 526 авторських свідоцтв на
винаходи. Г.О. Богданов всіляко підтримував розроблення прогресивних технологій,
які  широко  застосовувалися  в  проектуванні  і  будівництві  нових  та  реконструкції
молочних ферм промислового типу. Вже на початку 1980-х років було введено в дію
177 молочних комплексів, з них – 118 з боксовим утриманням, 26 – безприв’язним
на глибокій підстилці, 21 – комбінованим боксовим і 12 з прив’язним.

Отже,  академічний  етап  наукової  творчості  Г.О. Богданова  позначився
рецепцією нових дослідницьких стратегій,  вагомими науковими результатами,  що
мали  великий  економічний  народногосподарський  ефект.  Потужні  науково-
організаційні заходи вченого концентрувалися на інноваційних моделях підвищення
продуктивності  тваринництва,  поживності  кормів,  нових  технологіях  будівництва
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ферм  промислового  типу.  Усе  це  засвідчує  формування  власної  наукової  школи
вченого,  потужний  механізм  його  наукової  творчості,  результативність  наукових
комунікацій в інтелектуальному академічному середовищі.

У підрозділі 3.2. «Г.О. Богданов – організатор освіти і науки в Харківському
зооветеринарному інституті» розкрито внесок ученого в розвиток галузевої освіти
та  науки.  Упродовж  1970–1973 рр.  Г.О. Богданов  очолював  Харківський
зооветеринарний  інститут,  водночас  був  завідувачем  кафедри  годівлі
сільськогосподарських  тварин  цього  вузу.  Як  керівник  інституту,  Григорій
Олександрович  започаткував  пошук  нових  форм  організації  науково-освітньої
діяльності.  У  цей  час  розпочалася  робота  з  перепрофілювання  зоотехнічної
спеціальності  на  зооінженерну.  Нова  спеціальність  віддзеркалювала  ті  зміни,  які
відбулися в сільськогосподарському виробництві. Праця в сільському господарстві
перетворювалася  на  різновид  промислової,  з  високим  технічним  забезпеченням,
автоматизацією і механізацією виробничих процесів. На зооінженерному факультеті
було  введено  нові  дисципліни:  інженерна  графіка,  будівельна  справа,  а  також
збільшено обсяг  математичної  підготовки  та  з  механізації  тваринництва,  уведено
курсове технологічне та дипломне проектування. 

У  науковому  пошуку  Г.О. Богданова  гармонійно  поєдналися  теоретичні  та
практичні аспекти досліджень з проблематики годівлі сільськогосподарських тварин.
Під  його  керівництвом  зусиллями  вчених  кафедри  проводилися  поглиблені
дослідження протеїнового живлення тварин;  було  обґрунтовано закономірності  та
особливості амінокислотного і вітамінного живлення свиней, овець, телят; вперше у
вітчизняній науці розроблено і  опубліковано у довідниках і  підручниках з годівлі
сільськогосподарських  тварин  проекти  деталізованих  норм  годівлі;  розроблено  і
опубліковано  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-міс.  віці;розроблено
теоретичні основи і закономірності формування м’ясної продуктивності молодняка
великої  рогатої  худоби  залежно  від  вікових,  кормових  і  породних  факторів;
впроваджено в широкомасштабне виробництво високоефективні методи і технології
силосування,  збагачення і  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  сумішів  з  різним  вмістом  соломи  і  трав’яного
борошна.

Очоливши Харківський зооветеринарний інститут,  Григорій Олександрович
активно опікувався питаннями поліпшення існуючої матеріально-технічної бази, яка
під його керівництва помітно модернізувалася. Було побудовано молочний комплекс
на  800  корів  в  учбовому  господарстві  «Шевченківський»,  телятник  в  учбовому
господарстві «Прогрес» та морфологічний навчальний комплекс. 

Враховуючи  вагомий  науковий,  освітній,  професійний  внесок  у  розвиток
тваринництва,  рішенням Вищої Атестаційної Комісії  СРСР від 16 жовтня 1970 р.,
№ 015168  Григорію  Олександровичу  було  присвоєно  вчене  звання  професора  за
спеціальністю «годівля сільськогосподарських тварин та технологія кормів».
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Отже,  Г.О. Богданов  посилив  інституціоналізацію  і  структуризацію
зоотехнічної і  зооветеринарної науки в Харківському зооветеринарному інституті,
зміцнив  інтелектуальну  взаємодію  вчених  в  розробленні  нових  дослідницьких
напрямів,  посилив  наукові  комунікації  вчених інституту  і  академічних  установ  в
площині розв’язання прикладних завдань народногосподарського комплексу.

У підрозділі 3.3 «Науково-організаційна та педагогічна діяльність ученого в
Українській  сільськогосподарській  академії»  охарактеризовано  викладацьку  та
адміністративну  діяльність  Г.О. Богданова  на  посаді  ректора  вузу  та  завідувача
кафедри. Під його керівництвом було відновлено діяльність 10 спеціалізованих рад
із  захисту  кандидатських  і  докторських  дисертацій.  Г.О. Богданов  очолив  низку
держбюджетних та госпрозрахункових тем наукових досліджень з проблем еколого-
генетичного  моніторингу  в  скотарстві;  створення  комплексної  екологічно-
збалансованої технології виробництва молока та яловичини на основі підвищення
ефективності  використання  породних  і  кормових  ресурсів;  інтенсифікації
відтворення  генетично-цінних  тварин,  оптимізації  їх  годівлі  для  прискорення
селекційного  процесу  зі  створення  племінних  стад  корів  з  надоєм  молока  вище
7 тис. кг  на  рік;  норми  технологічного  використання  ентеросорбентів  (хумоліт,
природні цеоліти) при різних типах годівлі та ін.

Особливу увагу Г.О. Богданов приділяв дослідженням, які  були пов’язані  з
ліквідацією наслідків чорнобильської аварії.

Дослідник  налагодив  наукові  контакти  з  ученими  університетів  США,
Фінляндії,  Єгипту,  Норвегії  та  Польщі.  Опікувався  Григорій  Олександрович  й
питаннями  покращання  матеріально-технічного  забезпечення  експериментальної
бази вузу та дослідних господарств, які на той час були серед кращих. Пріоритетним
напрямком своєї діяльності вчений вбачав соціальний захист викладачів і студентів.
Він  сприяв  прискоренню  будівництва  навчального  корпусу  №10,  спорудженню
навчально-виробничої  бази  факультету  механізації  в  с. Новосілки,  здійсненню
надбудови ветеринарного корпусу №6, будівництву гуртожитків №10 і  №11,  двох
будинків для співробітників вузу, промислового молочного комплексу в агростанції
«Митниця»,  переобладнанню  комплексу  м’ясного  скотарства  у  навчально-
дослідному господарстві «Ворзель». 

Отже,  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 була тісно взаємопов’язана із
зміцненням  матеріально-технічної  бази  підрозділів  академії,  покращенням
соціально-побутових  умов  викладачів  і  студентів,  прогнозуванням  перспективних
векторів розвитку наукових шкіл, інтелектуального співтовариства академії.

У  підрозділі  3.4  «Наукова  школа  Г.О. Богданова  та  його  видавнича
діяльність» окреслено інтелектуальні контури наукової школи вченого, виокремлено
основні  напрями  досліджень  учнів  Г.О. Богданова.  Відзначається,  що  під
керівництвом академіка захищено 40 кандидатів та 3 доктори наук. Послідовники
вченого успішно розвивали обґрунтовані ним такі перспективні напрями, як годівля
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сільськогосподарських тварин і технологія кормів, технологія виробництва продукції
тваринництва, біотехнології та ін. Автором узагальнено досвід підготовки Григорієм
Олександровичем наукових видань,  підручників,  довідників,  поширення наукових
знань.

З’ясовано,  що  Г.О. Богданов  долучився  до  підготовки  понад  500  наукових
праць,  зокрема,  монографій,  підручників,  методичних рекомендацій  та  чисельних
статей. Окремі з них неодноразово перевидавалися, зокрема, «Довідник по годівлі
сільськогосподарських тварин» у 1977, 1986, 1989 роках, а підручник «Кормление
сельскохозяйственных животных» у 1981 та 1990 роках.

Вагома  частка  його  інтелектуальної  роботи  віддана  редколегіям  наукових
галузевих  видань:  «Молочно-м’ясне  скотарство»,  «Науково-технічний  бюлетень»,
«Тваринництво  України»,  «Животноводство»,  «Вестник  сельскохозяйственной
науки», «Науковий вісник Національного аграрного університету», «Вісник аграрної
науки»,  «Біологія  тварин»  та  ін.  Академік  УААН  багаторазово  виступав  із
доповідями  на  міжнародних  наукових  симпозіумах,  конференціях,  які  сприяли
піднесенню іміджу вітчизняної наукової думки.

Отже,  академік  УААН  Г.О. Богданов  зробив  вагомий  внесок  у  підготовку
науково-педагогічних кадрів для сільськогосподарської освіти і науки. На сторінках
чисельних  наукових  видань  учений  започаткував  науковий  дискурс  з  актуальних
питань  розвитку  аграрної  сфери,  підтримував  суперництво  і  інтелектуальне
партнерство наукових шкіл, розширюючи горизонти наукової творчості.

У  четвертому  розділі  «Наукова  спадщина  академіка  УААН
Г.О. Богданова»  на основі аналізу інтелектуального доробку вченого виокремлено
напрями його досліджень: теоретичні основи годівлі сільськогосподарських тварин,
організація годівлі корів в умовах промислового виробництва молока та яловичини,
вирощування  молодняку  сільськогосподарських  тварин,  ведення  тваринництва  в
зонах радіоактивного забруднення, метаногенез жуйних,  біотехнологія відтворення
великої рогатої худоби тощо.

Підрозділ  4.1  «Розробка  теоретичних  основ  годівлі  сільськогосподарських
тварин» розкриває роль Г.О. Богданова та його колег у дослідженні протеїнового та
мінерального  живлення  тварин.  Зокрема,  використання  в  раціонах  тварин
високолізинової кукурудзи, синтетичного лізину окремо та в поєднанні з метіоніном
і вітаміном В12, балансування раціонів за фосфором.

Після  довгої  кропіткої  праці  Г.О. Богдановим  разом  із  співробітниками
науково-дослідного  інституту  тваринництва  Лісостепу  та  Полісся  УРСР  було
запропоновано модифіковану клітку для проведення балансових дослідів на свинях
та вівцях, нові способи приготування та збагачення кормів, технологію виготовлення
та  рецептуру  замінників  молока  на  основі  вторинної  молочної  сировини  та
екструдату гороху.

Під  керівником  вченого,  який  очолював  відділення  тваринництва,
ветеринарної  медицини  і  переробки  продукції  УААН  було  розроблено  науково-
обґрунтовані  методичні  основи  складання  кормосумішок та  комбікормів,  рецепти
кормових сумішок і комбікормів для телят і свиней з включенням до їх складу від 10
до  20%  кормових  бобів,  створено  технологічну  лінію  підготовки  зерна  сої  для
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використання її  в  складі  комбікормів,  розроблено 10 базових рецептів  вітамінно-
мінеральних преміксів для різних видів сільськогосподарських тварин, два з яких
апробовано  на  виробництві.  Ученим  було  запропоновано  технологічні  прийоми
виготовлення преміксів,  розроблено та  сконструйовано нове обладнання лінії  для
їхнього приготування потужністю 1,2 т/год.

Отже,  академік  УААН  відіграв  провідну  роль  у  формуванні  теоретичних
основ  годівлі  сільськогосподарських  тварин,  а  способи  приготування  кормових
добавок,  які  були  розроблені  Г.О. Богдановим  у  співавторстві  з  науковими
співробітниками,  визнано  як  винаходи  та  корисні  моделі  і  захищені  охоронними
документам. 

У  підрозділі  4.2  «Науковий  супровід  організації  годівлі  корів  в  умовах
промислового  виробництва  молока,  м’яса  та  вирощування  молодняку
сільськогосподарських  тварин»  зазначено,  що  Григорієм  Олександровичем  було
розроблено систему годівлі та відповідно до неї технологію кормовиробництва, які
повністю  відповідали  вимогам  промислового  виробництва,  а  саме:  стабільність
кормової бази, створеної відповідно до вимог повноцінної механізованої нормованої
годівлі; розробка 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
та  літній  періоди,  що  дало  змогу  підвищити  ефективність  використання  засобів
механізації,  будівель  та  споруд.  Учений  визначив,  що  одним  з  перспективних
організаційно-технологічних напрямів в умовах промислового виробництва молока є
приготування  монораціонів  і  повноінгредієнтних  сумішей  на  основі  штучно
висушених зелених рослин і концентрованих кормів. Г.О. Богданов довів доцільності
формування  постійних  груп  тварин,  що  сприятиме  ліквідації  стресових  явищ,
викликаних зміною «організованості» стада при введенні до групи нових тварин, що
сприяло підвищенню ефективності виробництва молока.

Григорій Олександрович науково обґрунтував, що при годівлі телят з 10-20
добового  до  6-міс.  віку  у  спеціалізованих  господарствах  слід  зменшувати  норми
незбираного молока з 200-300 л до 50 л,  широко застосовуючи замінники молока,
повноцінні  комбікорми-стартери  в  поєднанні  з  високоякісним  сіном,  висушеною
трав’яною різкою, сінажем, силосом та зеленим кормом.

Після  проведення  низки  дослідів  співробітниками  науково-дослідного
інституту тваринництва Лісостепу та Полісся УРСР під керівництвом ученого було
розроблено  та  рекомендовано  для  виробництва  рецепти  замінників  незбираного
молока для телят 10-добового віку,  особливістю яких була їхня висока біологічна
цінність, яка досягалася за рахунок включення добавок синтетичних амінокислот.

Академік  УААН  запропонував  ученим  концептуальні  підходи  до  літнього
табірного  утримання  свиней  на  основі  внутрішньогосподарської  спеціалізації,
ефективність якої  значно збільшувалася при утриманні тварин великими групами
однорідного поголів’я за віком, масою, господарським призначенням та годівлею їх
сухими  кормами,  що  давало  змогу  застосовувати  високопродуктивні  засоби
механізації та прогресивні технології утримання тварин.
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Учений  довів,  що  необхідною  умовою  для  літнього  утримання  свиней  у
мобільних  таборах  є  зелений  конвеєр,  який  повинен  бути  організований  з
урахуванням  зональних  та  ґрунтово-кліматичних  умов,  а  також  потреб  свиней  у
зеленому кормі.

Отже,  академіку  УААН  вдалося  інтегрувати  розрізнені  елементи  наукових
відкриттів у галузі біології, зоології, біохімії, в продуктивну модель годівлі корів для
промислового виробництва молока, яловичини та вирощування молодняку.

У  підрозділі  4.3  «Ведення  тваринництва  в  зонах  радіоактивного
забруднення»  розкривається  один  із важливих  складників  наукового  доробку
Г.О. Богданова  –  екологічний  моніторинг  тваринництва  в  зонах  радіоактивного
забруднення. Учений довів,  що забруднення продуктів тваринництва визначається
типом кормових угідь, ґрунтів, а також структурою раціону тварин. У зв’язку з цим
на  забруднених  територіях  слід  особливу  увагу  приділяти  організації
кормовиробництва. Після проведення відповідних досліджень у співпраці з іншими
науковцями Григорієм Олександровичем було запропоновано низку агротехнічних і
технологічних  заходів  з  метою  зниження  надходження  радіонуклідів  у  кормові
культури:  глибоку  оранку  земель  з  перевертанням  шару  ґрунту;  вирощування
сільськогосподарських  культур  з  низьким  рівнем  накопичення  радіонуклідів;
запобігання вторинному забрудненню рослин при скороченні кількості  міжрядних
обробітків, виконання робіт по вологому ґрунту; докорінне і поверхневе поліпшення
пасовищ  і  сіножатей;  вибір  технології  збирання  культур,  заготівлі  кормів,  що
виключають  можливість  вторинного  забруднення  врожаю  радіонуклідами;
застосування  прогресивних  технологій  первинної  обробки  і  переробки
сільськогосподарських  культур,  заготівлі  кормів,  що  знижують  концентрацію
радіонуклідів у продукції, кормах.

З метою обмеження негативного впливу радіонуклідів на організм тварин і
меншого  їх  акумулювання  в  організмі  Григорієм  Олександровичем  у  співпраці  з
науковими  партнерами  було  розроблено  для  зони  Полісся  премікс  та  спосіб
виробництва сорбенту, на який було отримано патент «Спосіб одержання сорбенту –
кормової  добавки  для  зниження  вмісту  радіонуклідів  цезію  в  продукції
тваринництва» (В 01 J 20.30,39.08,G 21 F 9.12, 2001).

Отже,  академіком  УААН  Г.О. Богдановим  здійснено  комплекс  наукових
досліджень в галузі розвитку тваринництва в зонах радіоактивного забруднення, що
має як теоретичне, так і прикладне значення для розвитку сільськогосподарського
виробництва в Україні.

У  підрозділі  4.4  «Метаногенез  жуйних  в  дослідницьких  практиках
Г.О. Богданова» відмічено, що в глобальних обсягах метану (560 млн т на рік), який
надходить  в  атмосферу  частка  сільського  господарства  становить  близько  40%,
зокрема,  тваринництва  –  30,  з  яких  23%  припадає  на  емісію  газу  в  результаті
метаногенезу в шлунково-кишковому тракті жуйних, а 7% –  на його утворення в
гноєсховищах.  Тому  Г.О. Богдановим у  співпраці  з  вченими  Інституту  біології
тварин УААН було запропоновано зниження утворення метану в травному тракті
жуйних тварин шляхом: підвищення повноцінності годівлі тварин, застосування в їх
раціонах високоенергетичних (меляса) і багатих на азот (сечовина) кормів, вітамінів
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і  мінеральних  речовин;  застосовування  в  годівлі  тварин  іонофори  (монензини)  з
метою зниження співвідношення ацетату-пропіонату  в  рубці;  використовування  в
годівлі  тварин  обробленої  лугами  та  аміаком  соломи,  анаболічних  стероїдів
(прогестерон, тестостерон при м’ясній відгодівлі худоби); збільшення використання
високопродуктивних  тварин  з  метою  зменшення  загального  поголів’я  худоби;
застосовування  методів  генної  інженерії  з  метою  скерованого  впливу  на  рубцеві
ацетогенні і метанотрофні бактерії; вдосконалення методів селекції і розведення у
молочному і м’ясному скотарстві.

Отже, корпорацією вчених під керівництвом Г.О. Богданова було досліджено і
запропоновано  способи  зменшення  викидів  метану  тваринного  походження  в
атмосферу,  що  має  визначальне,  глобальне  значення  в  умовах  планетарних
кліматичних змін ХХІ ст.

У розділі 4.5 «Біотехнологія відтворення великої рогатої худоби» з’ясовано
внесок Г.О. Богданова у вивчення питання вдосконалення стимуляції суперовуляції
на основі  внутрішньовенного введення біологічно активних препаратів «глютам»,
«тетравіт» та згодовування коровам-донорам мінералу хумоліту. Учений у співпраці
з  дослідниками  інших  науково-дослідних  інститутів  розробив  вихідні  вимоги  на
препарат  простагландин  Ф 2-альфа  (синтетичний  аналог)  та  змоделював  схеми
одержання препарату із тканин тваринного і рослинного походження, лабораторну
технологічну  лінію  напівсинтетичного  та  хімічного  синтезу  вказаного  препарату,
спеціальну  установку  для  оцінки  якості  ембріонів  ссавців,  метод  введення
ізольованих бластомерів 2-6 клітинних ембріонів великої рогатої худоби, одержаних
поза організмом тварини.

Отже,  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,  що  ще  раз
підтверджує інноваційний вектор даних досліджень.

У  висновках сформульовано  теоретичні  положення,  узагальнення  та
результати дослідження:

1. У  дисертаційному  дослідженні  вперше  в  українській  історіографії
комплексно  розкривається  інтелектуальна  біографія  Г.О. Богданова,  його  наукова,
педагогічна  та  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  встановлено,  що
історіографічний простір окресленої проблеми охоплює відносно невеликий перелік
праць,  які  безпосередньо  або  дотично  розкривають  науковий  життєпис  ученого.
Автором окреслено два історіографічних періоди – радянський і сучасний, з 1991
року. В історіографії інтелектуальній біографії Г.О. Богданова умовно виокремлено
декілька груп праць, а саме: присвячені професійній діяльності науковця; основним
етапом  наукової  роботи;  результатам  наукового  пошуку вченого  та  узагальнюючі
праці  з  історії  аграрної  науки,  які  розкривають  особливості  інтелектуального
простору, в якому формувався і працював Г.О. Богданов, друга половина ХХ ст. –
ХХІ ст. 
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Теоретико-методологічну основу дисертації становить комплекс принципів і
методів  пізнання,  які  діалектично  взаємодіють  і  сприяють  всебічному розкриттю
багатогранної  наукової,  професійної,  історіографічної  біографії  академіка
Г.О. Богданова та його місця і ролі в розвитку аграрної науки.

Ці  наукові  складники  дисертаційного  дослідження  базуються  на
загальнонаукових  універсальних  засадах  об’єктивності,  історизму,  системності,
наукового  плюралізму  і,  водночас,  на  новітніх  історіографічних,  історіософських
напрацюваннях  провідних  вітчизняних  дослідників.  Для  всебічного  висвітлення
питання структуризації наукового пошуку Г.О. Богданова, його наукових поворотів,
окремих  періодів  науково-дослідної,  педагогічної  та  організаційної  діяльності
опрацьовувалися  документи,  які  зберігаються  у  фондах  архівів  України,  що
дозволило розширити інформаційну базу дослідницьких практик.

2. Становлення вченого, його професіоналізація і структурування наукових
інтересів  відбувалися  в  умовах  суспільно-політичних  викликів  двох  епох  –
радянської і незалежної Української держави. Формування світогляду майбутнього
вченого проходило в 40-50-ті роки ХХ ст., коли Г.О. Богданов навчався у Куп’янській
фельдшерсько-акушерській  школі,  Харківському  зоотехнічному  інституті,
аспірантурі Всесоюзного науково-дослідного інституту гібридизації та акліматизації
тварин  «Асканія-Нова»  ім.  М.Ф. Іванова.  Детальне  вивчення  особистої,
інтелектуальної,  професійної,  історіографічної  біографії  Г.О. Богданова  дозволило
виокремити основні етапи його наукової, педагогічної та організаційної діяльності: 

- перший  період  (1944–1956)  –  здобуття  наукових  знань,  формування
дослідницького  інструментарію  майбутнього  вченого.  Упродовж  даного  періоду
науковий  пошук  ученого  був  зосереджений  на  селекційно-племінній  роботі  з
великою  рогатою  худобою  та  впливі  мікроелементів  на  ріст  і  розвиток  телят
червоно-степової породи.

- другий  період  (1956–2009)  –  становлення  Г.О. Богданова  як  ученого,
інституціоналізації і структуризація його наукової роботи. Цей період має
декілька підперіодів.

Харківський підперіод (1956-1976) – дослідження вченого були зосереджені
на  питаннях  літнього  утримання  тварин,  використання  сечовини,  кукурудзяного
силосу,  цукрового буряку, звичайної та високолізинової кукурудзи у годівлі тварин,
вивченні  амінокислотного  живлення,  а  також організації  годівлі  тварин в  умовах
промислового виробництва молока та яловичини.

У київський  підперіод  (1976-2009)  окрім  вищезгаданих  проблем  учений
досліджує  використання  повнораціонних  гранульованих  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
внаслідок аварії на ЧАЕС територіях, проводить  еколого-генетичний моніторинг у
тваринництві,  оцінку ефективності  використання  сорбентів  при  виробництві
тваринницької  продукції  у  господарствах  Чорнобильської  зони,  розробляє  методи
стимуляції  суперовуляції  у  корів  донорів  та  приживлюваності  ембріонів  у  самок
сільськогосподарських тварин.
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Наукові інтереси Г.О. Богданова були тісно пов’язані із тими завданнями, які
ставилися  перед  зоотехнічною  наукою  тогочасним  сільськогосподарським
виробництвом,  а  саме:  1) годівля  сільськогосподарських  тварин;  2) організація
годівлі  корів  в  умовах  промислового  виробництва  молока  та  яловичини;
3) вирощування  молодняку;  4) ведення  тваринництва  у  зонах  радіаційного
забруднення;  5) метаногенез  жуйних;  6) біотехнологія  відтворення великої  рогатої
худоби. 

3. Григорій  Олександрович  зробив  помітний  внесок  у  розвиток
сільськогосподарської дослідної справи в тваринництві як завідувач відділу годівлі
сільськогосподарських тварин, заступник директора,  а  згодом і  директор науково-
дослідного інституту тваринництва Лісостепу та 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  та  яловичини
Національного аграрного університету, академік-секретар відділення тваринництва,
ветеринарної  медицини  і  переробки  продукції  УААН.  Як  керівник  академічних
установ,  закладів  вищої  освіти,  Г.О. Богданов  очолював  багатопланову  роботу  в
галузі  зоотехнії,  надавав науково-методичну допомогу ученим-зоотехнікам країни,
щороку  брав  участь  у  міжнародних,  всесоюзних  та  республіканських  наукових
конференціях, нарадах, симпозіумах.

Учений  є  автором  багатьох  теоретичних  розробок,  які  знайшли  широке
практичне застосування в тваринництві. Він розширив коло досліджуваних питань з
годівлі.  Актуалізував  питання  енергетичного,  протеїнового  та  мінерального
живлення  сільськогосподарських  тварин.  Розширив  наукові  дані  щодо  технології
виробництва  та  використання  кормів.  Розробив  кормові  добавки  для  жуйних  і
способи їх приготування, способи отримання замінників цільного молока. Дослідив
фізіологію та  біохімію травлення  та  обміну речовин у  свиней  та  великої  рогатої
худоби  за  використання  різних  протеїнових  кормів,  синтетичних  амінокислот,
небілкових азотистих речовин та вітамінів. Вчений приділив значну увагу питанню
проблемі мінерального живлення тварин, зокрема метаболізму фосфору та кальцію в
організмі, впливу мікроелементів (кобальту, міді, марганцю) на їхній розвиток. Під
його керівництвом або безпосередньої  участі  розроблено та видано нормативи та
довідники з організації повноцінної годівлі. Григорій Олександрович розробив низку
рекомендацій  і  інструкції  з  годівлі  сільськогосподарських  тварин,  раціонального
використання кормів та удосконалення технології їхнього силосування та хімічного
консервування. Учений запропонував нові методи організації  та технології  годівлі
корів  і  кормовиробництва  на  промислових  комплексах  з  виробництва  молока  та
яловичини.  Обґрунтував  заходи  з  підвищення  ефективності  моніторингу  в
тваринництві  в  умовах  техногенного  забруднення;  здійснив  оцінку  наслідків
Чорнобильської катастрофи та науково обґрунтував контрзаходи щодо відновлення
тваринництва в найбільш забруднених радіонуклідами регіонах України. Розробив
препарати та способи для стимуляції статевої охоти у самок сільськогосподарських
тварин,  способи  визначення  овуляції  фолікулів  у  яєчниках,  способи  отримання
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ембріонів у великої рогатої худоби для трансплантації. Розширив уявлення про роль
галузі тваринництва у виникненні «парникового ефекту»; дослідив вплив годівлі на
утворення метану в рубці жуйних та запропонував шляхи його зменшення.

4. Академік  УААН  Г.О. Богданов  був  талановитим  педагогом  і
реформатором  системи  вищої  освіти,  про  що  свідчить  розпочате  ним
перепрофілювання  спеціальностей  у  Харківському  зооветеринарному  інституті.
Григорій  Олександрович  створив  наукову  школу  з  годівлі  сільськогосподарських
тварин і  технології  кормів,  а також виробництва продуктів тваринництва.  Учений
підготував понад 40 кандидатів та 3 докторів наук. Заслуги вченого у становленні та
розвитку  вітчизняної  науки  відзначено  високими  державними  нагородами  та
відзнаками.  Огляд  наукового  доробку  його  учнів,  соратників  свідчить,  що  вони
мають  практичну  цінність  для  модернізації  тваринництва.  Більшість  висновків  і
пропозицій  знайшли  застосування  у  виробництві  та  висвітлені  в  численних
публікаціях. Встановлено, що у ході наукової роботи послідовників та учнів Григорія
Олександровича отримано вагомі результати в розробці вітчизняних норм і техніки
годівлі тварин, обґрунтовано практичні інноваційні методи організації повноцінної
годівлі  високопродуктивних  корів  у  господарствах  України  для  досягнення
генетичного потенціалу їх молочної продуктивності і відтворної здатності, освоєння
породних  енерго-  і  ресурсозберігаючих  технологій  з  прогнозуванням  м’ясної
продуктивності  і  кормо-енергоконверсійної  здатності  бичків  вітчизняних  порід  з
метою досягнення у 18-21-міс. віці маси тіла 550-650 кг і отримання високоякісної
пісної яловичини.

5. Наукова спадщина Г.О. Богданова нараховує понад 500 наукових праць,
які не втратили своєї значущості на сучасному етапі розвитку тваринництва України.
Особливої  уваги  заслуговує  підручник  «Кормление  сельскохозяйственных
животных»  (1981,  1990)  для  студентів  сільськогосподарських  вищих  навчальних
закладів  зі  спеціальності  «Зоотехнія»  та  «Ветеринарія»,  який  витримав  два
перевидання. Учений був редактором низки видань, в яких популяризував актуальні
наукові розробки в галузі зоотехнії.

Г.О. Богданов був багаторічним членом редколегій галузевих фахових видань
«Молочно-м’ясне  скотарство»,  «Науково-технічний  бюлетень»,  «Тваринництво
України»,  «Науковий  вісник  Національного  аграрного  університету»,  «Вісник
аграрної науки» та ін., наукова проблематика яких була позбавлена дисциплінарних
умовностей  і  кордонів,  а  вчені  завжди  мали  свободу  творчого  вибору  і  несли
відповідальність за власну наукову 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,  в  якому  формувався,  жив  і  працював
інтелектуал  ХХ  –  поч.  ХХІ ст.,  що  передбачає  вивчення  атмосфери  соціально-
політичного, економічного, культурного життя двох епох – комуністичної і сучасної,
демократичної.

На  початковому  етапі  перебуває  вивчення  історіографічної  біографії
О.Г. Богданова,  яка  включає  «рецепцію  праць  ученого  сучасниками,  колегами,
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опонентами та наступними поколіннями дослідників,  які  продукують певні  міфи,
стереотипи, репутації» (за І.І. Колесник).

Перспективними видаються дослідження з проблематики ролі Г.О. Богданова
в зміцненні організаційно-інституціональної бази академічної науки,  наслідування
інтелектуальних традицій, культури наукового спілкування, механізмів вироблення
стратегічного мислення.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Публікації у наукових фахових виданнях:

1. Кашперський В.Є.  Науково-педагогічна  та  організаційна  діяльність
академіка УААН Г.О. Богданова в Українській сільськогосподарській академії (1976-
2009). Вісник аграрної історії. 2017. Вип. 19-20. С.273-277 

2. Кашперський В.Є.  Розробка  теоретичних  основ  годівлі
сільськогосподарських тварин у науковому доробку академіка УААН Г.О. Богданова.
Вісник аграрної історії. 2017. Вип. 21-22. С. 284-289. 

3. Кашперський В.Є. Життєвий шлях та наукова діяльність академіка УААН
Г.О. Богданова. Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання –
міжвідомчий  науковий  збірник. 2017.  № 3.  URL:  http://inb.dnsgb.com.ua/2017-
3/06.pdf.

4. Кашперський В.Є.  Наукова спадщина академіка  УААН Г.О. Богданова у
контексті  екологічного  моніторингу  тваринництва  в  зонах  радіоактивного
забруднення. Історія науки і техніки: зб. наук. пр.2018. Вип. 11. С. 168-175.

Публікації у наукових виданнях іноземних держав:
5. Кашперский  В.Е.  Научно-организационная  деятельность  академика

УААН  Г.А. Богданова  в  научно-исследовательскому  институте  животноводства
Лесостепи и Полесья УССР в 50-70-х гг. ХХ в. Молодой ученый: международный
научный журнал. М., 2017. Вып. 47. С. 152-155. 

Публікації, які додатково відображають результати дослідження:
6. Кашперський В.Є.  Академік  УААН  Г.О. Богданов  (1930-2009)  –

популяризатор  наукових  здобутків  вітчизняного  тваринництва.  Virtus:  scientific
journal. 2018. №21. С. 248-251.

Опубліковані праці апробаційного характеру:
7. Кашперський В.Є.  Наукова  школа  академіка  УААН  Г.О. Богданова  //

Тринадцяті  наукові  читання,  присвячені  діяльності  Олександра  Парфенійовича
Бородіна  (1848-1898).  Київ,  16  листопада  2017 р.  /  Міністерство  освіти  і  науки
України, Державний університет інфраструктури та технологій, Центр досліджень з
історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна. Київ, 2017. С. 97-99. 

8. Кашперський В.Є.  Питання  біотехнології  відтворення  великої  рогатої
худоби  у  дослідженнях  академіка  УААН  Г.О. Богданова  //  Перспективні  шляхи
розвитку наукової  думки:  матеріали Міжнар.  наук.-практ.  конф.  Київ,  27-28 січня
2018 р. / Міжнар. цент наукових досліджень. Київ, 2018. Ч.1. С. 27-29. 

9. Кашперський В.Є.  Формування  наукового  світогляду  Г.О. Богданова  у
Харківському  зоотехнічному  інституті  (1948-1952)  //  Досягнення  і  проблеми

http://inb.dnsgb.com.ua/2017-3/06.pdf
http://inb.dnsgb.com.ua/2017-3/06.pdf


21

сучасної  науки:  збірник  наукових  матеріалів  ХVI  Міжнар.  наук.-практ.  інтернет-
конф. Вінниця, 22 січня 2018 р. Вінниця, 2018. Ч.2. С. 9-15.

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. – 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, 2018.

Дисертацію  присвячено  комплексному  дослідженню  життя  та  діяльності
видатного вченого-зоотехніка, академіка УААН Григорія Олександровича Богданова
(1930-2009).  У роботі розкрито умови та ключові чинники формування наукового
світогляду  вченого,  проаналізовано  його  організаційну,  науково-дослідну  та
педагогічну  діяльність,  з’ясовано  та  охарактеризовано  основні  напрями  його
наукових  досліджень.  Для  поглиблення  історико-аналітичного  дослідження
здійснено  періодизацію  життя  і  творчої  діяльності  вченого.  Відтворити  наукові
інтереси вченого вдалося завдяки дослідженню його більше 500 праць.

Ключові слова: Г.О. Богданов, зоотехнія, нормована годівля тварин, корми,
вирощування тварин, радіоактивно забруднені території, біотехнологія відтворення,
метаногенез.

АННОТАЦИЯ

Кашперский В.Є.  Академика  УААН  Г.А.  Богданов  (1930-2009 гг.):
научная,  организационная  и  педагогическая  деятельность  в  условиях
социально-экономических изменений второй пол. ХХ – нач. ХХІ в. – 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, 2018.

Диссертация посвящена комплексному исследованию жизни и деятельности
выдающегося  ученого-зоотехника,  академика  УААН  Григория  Александровича
Богданова (1930-2009).

Работа состоит из введения, четырех глав, выводов к каждой главе, общих
выводов, списка использованных источников.

Во введении обоснованы актуальность и научная новизна диссертационного
исследования;  показана  связь  работы  с  научной  темой  и  практическое  значение
полученных результатов; обоснованы цель, задачи, объект и предмет исследования;
определены  хронологические  границы,  методы  исследования,  представлены
сведения об апробации, структуре диссертации и публикациях ее автора.

В  работе  изучена  степень  научной  разработки  проблемы,  определены
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направления,  требующие  дальнейшего  изучения.  Отмечено,  что  деятельность
Г.А. Богданова  не  была  предметом  специального  изучения,  выбранная  научная
проблема освещалась предыдущими исследователями только фрагментарно.

Проанализированы  основные  факторы,  способствовавшие  формированию
мировоззрения  и  личности  ученого  в  период  его  учебы  в  Харьковском
зоотехническом  институте.  Определенное  влияние  на  формирование  научных
интересов и взглядов ученого имели его учителя: П.Д. Пшеничный, Н.Д. Потемкин,
І.В. Бельговский, М.І. Книга и др.

В работе были выделены этапы научно-педагогической и организационной
деятельности  Г.А. Богданова  в  научно-исследовательском  институте  Лесостепи  и
Полесья  УССР,  Южном  отделении  ВАСХНИЛ,  Харьковском  зооветеринарном
институте,  Украинской  сельскохозяйственной  академии  и  установлены  основные
достижения в животноводстве на каждом из выделенных этапов. 

Отмечена  разноплановость  и  многосторонность  научных  поисков
Г.А. Богданова. Систематизированы его научные работы по основным направлениям:
кормление сельскохозяйственных животных, выращивание молодняка, организация
кормления животных при промышленном производстве молока и говядины, ведение
животноводства на радиоактивно загрязненных территориях, а также биотехнология
воспроизводства крупного рогатого скота и метаногенез жвачных. 

Изложены результаты ученого касательно разработки вопросов протеинового
и минерального питания животных и рецептур заменителей цельного молока для
молодняка, различных типов кормления и откорма, использование высокобелковых
кормов  в  кормлении  животных,  новых  способов  приготовления  и  обогащения
кормов.

Проанализированы работы, Г.А. Богданова, посвященные лагерному летнему
содержанию  животных.  Ученый  доказал  необходимость  организации
внутрихозяйственной  специализации  в  животноводстве,  преимущества
выращивания  ремонтного  молодняка  в  специализированных  хозяйствах.
Г.А. Богданов рекомендовал применять интенсивное выращивание молодняка и его
групповое содержание с обязательной  стандартизацией групп по живой массе, полу,
возрасту;  соблюдать  принцип  постоянства  и  оптимальной  величины
технологических групп от постановки на выращивание и до реализации; переход до
крупногруппового  нормированного  кормления  скота  с  учетом  детальной
потребности  применительно  к  возрастным  периодам  выращивания  и  откорма;
строительство легких, дешевых помещений и полуоткрытых откормочных площадок
с учетом зональных условий.

Представлены  результаты  исследований  ученого  касательно  ведения
животноводства  на  радиоактивно  загрязненных  территориях.  Приведены
агротехнические и технологические мероприятия для снижения уровня поступления
радионуклидов  и  тяжелых  металлов  в  кормовые  растения.  Предложены  пути
уменьшения загрязнения продукции животноводства.

В работе освещены исследования ученого касательно метаногенеза жвачных.
Григорий  Александрович  навел  пути  возникновения  «парникового  эффекта»  и
высветил  роль  животноводства  в  этом процессе.  Представил  механизмы влияния
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кормовых  факторов  на  интенсивность  образования  метана  в  рубце  жвачных
животных и его эмиссию в атмосферу. Предложил пути решения данной проблемы.

Проанализированы  работы  Г.А. Богданова,  посвященные  вопросам
стимуляции  воспроизводительной  способности  самок  крупного  рогатого  скота,
способов  получения эмбрионов для трансплантации и стимуляции  приживаемости
эмбрионов у самок сельскохозяйственных животных.

Ключевые  слова:  Г.А. Богданов,  зоотехния,  нормированное  кормление
животных, корма, выращивание животных, радиоактивно загрязненные территории,
биотехнология воспроизводства, метаногенез.

ANNOTATION
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. – Manuskript.

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).  The paper reveals  conditions
and  key  factors  of  the  scientific  outlook  formation  as  a  scientist,  analyzes  his
organizational,  research  and  pedagogical  activity,  establishes  and  describes  the  main
directions  of  his  scientific  research.  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.

Key words: G. O. Bogdanov, zootechnics, rationed animal feeding, feeding stuff,
animal  growth,  radioactively  contaminated  areas,  reproduction  biotechnology,
methanogenesis.


