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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. Наука  відіграє  провідну  роль  в  історичному  розвитку
суспільства  і  є  визначальним  чинником  державотворення.  Водночас  будь-яке
політичне  втручання  в  природний  розвиток  науки  призводить  до  духовного  та
економічного зубожіння населення. Прикладом цього є кінець 20-х – початок 30-х
років минулого століття, коли сталінський диктаторський режим в УРСР спричинив
масові репресії  проти наукової  спільноти країни. Особливо відчувалося політичне
втручання  в  розвиток  аграрної  науки  і  її  галузей.  Низку  видатних  науковців
аграрного  профілю  визнали  «залишками  ворожих  класів»  та  безпідставно
репресували.  До  таких  учених  належить  професор  Колкунов  Володимир
Володимирович  (1866–1939)  –  колишній  дворянин,  учений-селекціонер,  один  із
основоположників  екологічної  фізіології  рослин,  автор  анатомо-морфологічної
теорії посухостійкості, громадський діяч і педагог. 

До  сьогодні  науково-педагогічна  спадщина  В.В. Колкунова  для  широкого
загалу  залишається  маловідомою  й  невиправдано  забутою.  На  жаль,  у  фаховій
історичній літературі практично не висвітлюється його внесок у розвиток аграрної
освіти,  науки  та  дослідної  справи,  хоча  досягнення  вченого  здобули  не  лише
державне, а й міжнародне визнання. 

Ще студентом Київського політехнічного інституту В.В. Колкунов розробляє
власний підхід до селекції сільськогосподарських рослин і пропонує для викладання
в  закладах  вищої  освіти  авторський  курс  «Вчення  про  селекцію».  Узагальнивши
матеріали своїх лекцій та практичних занять в Університеті Св. Володимира і КПІ,
науковець  видає  один  із  кращих  на  той  час  підручників   двотомник  «Курс
загального рослинництва». 

Учений  бере  участь  у  заснуванні  та  стає  першим  директором  Наукового
інституту  селекції  (нині  Інститут  біоенергетичних  культур  і  цукрових  буряків
НААН), очільником єдиного в країні громадського фахового об’єднання науковців –
Київського  агрономічного  товариства,  організатором  та  керівником  науково-
дослідної кафедри землеробства й акліматизації ВУАН, першим завідувачем кафедри
загального  хліборобства  і  селекції  Київського  сільськогосподарського  інституту
(нині Національний університет біоресурсів і природокористування України) тощо. 

Найпомітніший  внесок  у  світову  науку  В.В. Колкунов  робить  у  галузі
екологічної  фізіології  рослин.  Його  теорія  посухостійкості  ґрунтується на  зв’язку
посухостійкості  й  анатомічної  будови  рослини.  Дослідник переконливо  довів,  що
кожній  кліматичній  зоні  відповідає  свій  оптимум розміру  клітин,  який зумовлює
оптимальний  водний  режим,  а  той,  забезпечує  стійкий рівень  урожаю.  Водночас
Володимир Володимирович уводить до наукового обігу поняття «змінний оптимум»
розміру клітин. Перша фундаментальна праця вченого «До питання про створення
посухостійких  рас  культурних  рослин»  приносить  йому  світове  визнання.
Запропоновані в ній підходи сприяють вирішенню проблеми придатності рослин для
вирощування  в  певних  метеорологічних  умовах,  що  становить  актуальність  для
сучасного  стану  розвитку  сільськогосподарського  виробництва  в  Україні.  Свої
дослідження  науковець  проводив  з  озимою  та  ярою  пшеницею,  ячменем,
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кукурудзою,  цукровими  буряками  тощо.  Усе  це  переконує  в  необхідності
спеціального  вивчення  життя  й  творчого  доробку  В.В. Колкунова  як  одного  з
фундаторів вітчизняної агробіологічної науки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційне
дослідження  виконане  в  межах  держбюджетної  теми  кафедри  історії  і  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  державної  реєстрації
0112U005221).

Мета  і  завдання  дослідження.  Метою  дисертаційної  роботи  є  комплексне
вивчення  інтелектуальної  біографії  професора  В.В. Колкунова,  з’ясування  його
внеску в становлення й розвиток сільськогосподарської науки і дослідної справи в
Україні в умовах трансформаційних змін першої половини XX століття.

Досягнення зазначеної мети конкретизовано в таких завданнях:
 вивчити  та  проаналізувати  стан  наукової  розробки  теми  дослідження,

рівень його джерельного і методологічного забезпечення;
 з’ясувати  найважливіші  чинники,  які  сприяли  формуванню  наукового

світогляду професора В.В. Колкунова; 
 розробити періодизацію інтелектуальної біографії вченого;
 визначити місце наукового доробку В.В. Колкунова в розвитку вітчизняної

сільськогосподарської дослідної справи та становленні фізіології рослин; 
 установити взаємозв’язок і взаємовпливи закладів вищої освіти і дослідної

справи в агрономії на початку XX ст.;
 обґрунтувати місце професора В.В. Колкунова в розгортанні діяльності та

функціонуванні кафедри землеробства і селекції рослин КСГІ.
Об’єктом дослідження є інтелектуальна біографія професора В.В. Колкунова

на  тлі  розвитку  сільськогосподарської  дослідної  справи,  екологічної  фізіології  та
селекції рослин на теренах України в першій половині XX ст.

Предметом  дослідження  є  наукова,  громадська  і  педагогічна  діяльність
професора  В.В.  Колкунова  на  теренах  України  в  умовах  суспільно-економічних
трансформацій першої половини XX ст.

Хронологічні  межі  дослідження  окреслено  роками  наукової  діяльності
В.В. Колкунова на території  України – від формування його наукового світогляду
(поч.  XX ст.) до 1939 року. Для відтворення цілісного уявлення про інтелектуальну
біографію вченого охоплено період кінця XIX ст. – дитячі та юнацькі роки вченого.
Отже,  хронологічні  межі  дослідження  окреслені  роками  життя  професора
В.В. Колкунова (1866-1939рр.).

Методи дослідження.  Дисертаційна робота ґрунтується на загальнонаукових
принципах  діалектики,  історизму,  об’єктивності  й  системності.  Щоб  реалізувати
поставлену мету та завдання, у дослідженні застосували комплекс загальнонаукових
(аналіз,  узагальнення,  індукція),  історичних  (хронологічний,  діахронний,
порівняльно-історичний)  і  міждисциплінарних  методів.  Крім  того,  використали
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методи архівознавчого та джерелознавчого аналізу, біографічний і бібліографічний
методи.

Наукова  новизна  отриманих  результатів.  Дисертаційна  робота  є  першим
комплексним дослідженням діяльності професора В.В. Колкунова в аспекті розвитку
сільськогосподарської дослідної справи, освіти і науки в Україні на початку XX ст.,
його внеску в розвиток екологічної фізіології й селекції рослин. 

Уперше:  систематизовано та введено до наукового обігу масив маловідомих
архівних  документів,  що  допомогло  з’ясувати  важливі  факти  біографії  вченого;
проаналізовано  творчу  спадщину  професора  В.В. Колкунова,  що  уможливило
виділення його найважливіших здобутків у галузі селекції, загального землеробства,
фізіології рослин; розроблено періодизацію наукової біографії вченого, яка сприяла
поетапному відтворенню ролі науковця в розвитку сільськогосподарської дослідної
справи, освіти і науки в Україні, а також вітчизняної екологічної фізіології рослин;
систематизовано  наукові  праці  дослідника  за  основними  напрямами  діяльності,
встановлено пріоритетність наукового пошуку вченого.

Удосконалено  інтелектуальний  портрет  професора  В.В. Колкунова  шляхом
комплексної характеристики біографічних відомостей про його наукову, педагогічну
та організаційну діяльність, доповнено предметну джерелознавчу базу маловідомими
архівними документами.

Набули  подальшого  розвитку  й  поглиблення  персоніфіковані  виміри
інтелектуальної історії аграрної освіти і науки в Україні.

Практичне  значення  одержаних  результатів.  Матеріали  проведеного
дослідження  об’єктивно  оцінюють  наукові  здобутки,  внесок  професора
В.В. Колкунова в організацію та розвиток вітчизняної сільськогосподарської науки й
дослідної справи на початку XX ст.

Науково-прикладне значення результатів дослідження полягає в можливості їх
використання в процесі підготовки майбутніх учителів (викладачів) історії, фахівців
аграрного  профілю,  написання  узагальнювальних  наукових  праць,  навчальних
галузевих  посібників,  довідників,  енциклопедій.  Результати  дослідження  також
можна включати до навчальних спецкурсів з історії України, історії науки й техніки,
історії сільськогосподарської науки, сільського господарства тощо.

Особистий  внесок  здобувача. Основні  положення  дисертаційної  роботи,
результати  наукових  досліджень  і  висновки,  винесені  на  захист,  автор  отримав
особисто.

Апробація  результатів  дисертації.  Результати  дослідження  апробували  й
оприлюднили  на:  VI  Всеукраїнській  конференції  молодих  учених  та  спеціалістів
«Історія  освіти,  науки  і  техніки  в  Україні»  (м. Київ,  27  травня  2011 р.);  II
Всеукраїнській  науковій  конференції  «Україна  в  гуманітарних  і  соціально-
економічних  вимірах»  (м. Дніпро,  24–25  березня  2017 р.);  XII  Міжнародній
конференції  молодих  учених  та  спеціалістів  «Історія  освіти,  науки  і  техніки  в
Україні»  (м. Київ,  19  травня  2017 р.);  XIII  Всеукраїнській  конференції  молодих
учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (м. Київ, 18 травня
2018 р.).
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Публікації.  За  результатами  дисертаційного  дослідження  опубліковано 11
одноосібних наукових праць, з яких: 5 публікацій  у наукових фахових виданнях, 2 – у
закордонних виданнях і 4  апробаційного характеру.

Структура  та  обсяг  дисертаційної  роботи  зумовлені  метою і  завданнями
дослідження.  Робота  складається  зі  вступу,  3  розділів,  висновків,  списку
використаних джерел (230 найменувань)  та  11 додатків.  Повний обсяг  дисертації
становить 204 сторінки, з них основного тексту – 170.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У  вступі обґрунтовано  актуальність  дисертаційного  дослідження;  розкрито

наукову  новизну;  визначено  об’єкт,  предмет,  хронологічні  межі  і  методи
дослідження; сформульовано мету та завдання; показано зв’язок роботи з науковими
темами; розкрито практичне значення одержаних результатів; вміщено відомості про
особистий  внесок  здобувача,  структуру  дисертаційної  роботи  й  апробацію
результатів дослідження.

У  першому  розділі «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія
дослідження»  проаналізовано праці,  які  розкривають  окремі  аспекти  обраної
проблеми, досліджено низку архівних документів,  що стосуються інтелектуальної
біографії професора В.В. Колкунова, обґрунтовано коло методологічних принципів і
методів, які застосовувалися в науковому пошуку. 

У  підрозділі  1.1  «Стан  наукової  розробки  проблеми» наведено  результати
пошуку історіографічних джерел з теми дослідження, які умовно розподілили на три
історіографічні  етапи:  1) імперський  (до  1917 р.);  2) радянський  (1917–1991);
3) сучасний (1991–2018).

Перша згадка про В.В. Колкунова міститься у звітних відомостях Київського
політехнічного інституту Імператора Олександра II (КПІ) за 1904 р., де вказано, що
після  закінчення  навчання  як  професорський  стипендіат  і  вчений-агроном  він
залишився  в  закладі  освіти.  Подібну  інформацію  знаходимо  також  у  книгах
«Особовий склад Київського Політехнічного Інституту Імператора Олександра II» за
1904, 1906, 1913, 1914 та 1915 роки1. 

Перші  відомості  про  наукову  діяльність  В.В. Колкунова  висвітлені  на
сторінках  «Записок»  Київського  товариства  природодослідників,  у  яких
опубліковано  результати  експериментальних  досліджень  КПІ  з  теми  «Анатомо-
фізіологічне дослідження ступеня ксерофільності деяких злаків»2.

Подальша  науково-педагогічна  й  організаційна  діяльність  ученого  тісно
пов’язана  з  КПІ.  Дані  про участь  В.В. Колкунова  у  створенні  при закладі  освіти

1 Личный состав Киевского Политехнического Института Императора Александра II. На 1904–1905 академ. год.. Киев :
Тип. С.В. Кульженко, 1904. С. 48; Личный состав Киевского Политехнического Института Императора Александра II.
На 1906–1907 академ.  год.  Киев :  Тип.  С. В. Кульженко,  1906.  С. 45;  Личный состав  Киевского  Политехнического
Института Императора Александра II на 1913 год. Киев : Тип. Г. Л. Фронцкевича, 1913. С. 8; Личный состав Киевского
Политехнического Института Императора Александра II на 1914 год. Киев : Тип. т-ва М. А. Барщевский, 1914. С. 5;
Личный  состав  Киевского  Политехнического  Института  Императора  Александра  II  на  1915  год.  Киев :  Тип.
И. И. Чоколова, 1915. С. 6.
2 Приложение к протоколу третьяго очередного собрания Киевскаго Общества Естествоиспытателей 22 февраля 1903 г.
Записки Киевскаго Общества Естествоиспытателей. Т. XIX. Киев, 1905. С. XIX–LVIII; Тарасенко В. Протокол третьяго
очередного собрания Киевскаго Общества Естествоиспытателей 22 февраля 1903 года. Записки Киевскаго Общества
Естествоиспытателей. Т. 19. Киев, 1905. С. VII–XVII.
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агрономічного  гуртка,  розробленні  та  затвердженні  його  Статуту,  а  також  про
читання  науковцем  лекцій  на  організованих  курсах  містяться  в  ювілейній  статті
С.Й. Воробйова  «Десятиріччя  гуртка»3,  публікаціях  C. Раузова  «Агрономічний
гурток. Звіт правління Агрономічного гуртка студентів Київського Політехнікуму за
1912–1913 р.»4 і Ф. Степаненка «Агрономічний гурток»5. 

Важливу роль в історії вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи на
початку  XX ст.  відіграло  Київське  агрономічне  товариство.  Керівником  цього
фахового об’єднання тривалий час був професор В.В. Колкунов. Таку інформацію
отримали зі статті, присвяченої діяльності товариства6.

Радянський  період  вітчизняної  історіографії  досліджуваної  теми
характеризується  наявністю  великого  масиву  праць  з  історії  науково-освітніх  та
дослідних  установ.  Їх  аналіз  дав  можливість  визначити  роль  В.В. Колкунова  в
розвитку фахової вищої школи в Україні, його місце в суспільно-політичному житті
загалом.

У  1924 р.  у  світ  вийшов  ювілейний  збірник  «Київський  політехнічний  і
Київський  сільськогосподарський  інститути.  XXV  років.  1898–1923»7.  У  ньому
окреслені  напрями  та  результати  діяльності  очолюваної  професором  кафедри
хліборобства.  Дізнаємося  також  про  внесок  В.В. Колкунова  у  створення  при
агрономічному гуртку нових секцій, його участь у різноманітних зібраннях студентів
і  викладачів,  які  на  початку  XX ст.  вважалися  мітингами.  Важливою  виявилася
інформація  про розроблення науковцем нового курсу «Вчення про селекцію» для
студентів КПІ та слухачів агрономічного гуртка. 

Участь  Володимира  Володимировича  в  роботі  галузевих  науково-дослідних
структур певною мірою висвітлена в статтях, присвячених їхній діяльності. Зокрема,
з’ясовуємо,  що  В.В. Колкунов  був  членом  Наукової  і  Малої  ради  Сортівничо-
насіннєвого  управління  Цукротресту  (СНУ)8,  науково-методичним  керівником
Білоцерківської  дослідної  станції9,  членом комісій  ВУАН10,  директором Наукового
інституту селекції11.

До  біографічних  історіографічних  джерел,  з  яких  почерпнули  найбільше
інформації  про  життя  та  творчу  діяльність  В.В. Колкунова,  слід  віднести  статтю
О.І. Душечкіна  «Професор  Володимир  Володимирович  Колкунов»,  написану  з

3 Воробьёв С. И. Десятилетие кружка.  Агрономический кружок при Киевском Политехническом Институте.  Киев :
Тип. С. В. Кульженко, 1913. С. 3–12.
4 Раузов С. Агрономический кружок. Отчет правления Агрономического Кружка студентов Киевского Политехникума
за 1912–1913 г.  Агрономический кружок при Киевском Политехническом Институте.  Киев :  Тип.  С. В. Кульженко,
1913. С. 15–27.
5 Степаненко Ф. Агрономічний гурток. Київський політехнічний і Київський сільськогосподарський інститути ХХV
років. 1898–1923 : ювілейн. збірник. 1923. Київ. С. 256–262.
6 Из деятельности Киевского Агрономического общества. Хозяйство. 1913. № 10 (14 марта). С. 343.
7 Малюшицький М. Катедра  часткового  хліборобства.  Київський політехнічний і  Київський сільськогосподарський
інститути. XXV років. 1898–1923. Ювілейний збірник. Київ, 1924. С. 245–246.
8 Научный Совет при ССУ. Бюллетень Сортоводно-семенного управления Сахаротреста / ССУ Сахаротреста. Киев ;
Изд. Сахаротреста, 1923. № 3 (январь). С. 118.
9 Паншин Б. А. Организация руководства и контроля над работами селекционных станций.  Бюллетень Сортоводно-
семенного управления Сахаротреста. Киев : Изд Сахаротреста, 1923. № 6 (май-август). С. 134–137.
10 Н. Б.  За роботу комісії  при ВУАН в справі  підвищення врожайності.  Шляхи сільського господарства київського
краю / Київська краєва с.-г. дослідна організація. 1929. № 3–4 (березень-травень). С. 67–68.
11 Орловский Н. И. Этапы развития отечественной селекции сахарной свеклы / Всес.  НИИ сахарной свеклы. Киев,
1973. С. 32–33
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нагоди 25-річного ювілею наукової, педагогічної і громадської діяльності12 вченого.
У ній автор стисло викладає основні  події  в житті  Володимира Володимировича,
виокремлює  науковий  напрям  його  діяльності,  відзначаючи  вагомий  внесок
дослідника в розвиток вітчизняної анатомічної фізіології.  Подібні відомості також
містять  біографічні  нариси  М.І. Орловського13.  Проте  зазначені  праці  не
відображають  багатогранної  науково-організаційної,  педагогічної  та  суспільної
діяльності  В.В. Колкунова.  Звертають  увагу  тільки  на  роль  науковця  в  розвитку
вітчизняної анатомічної фізіології рослин. Значно інформативнішою здається стаття
М.І. Орловського  й  А.С. Оканенка  до  100-річчя  від  дня  народження  професора
В.В Колкунова.  У  ній,  серед  іншого,  детально  описується  період  формування
наукового світогляду вченого14. 

Коротко про наукову діяльність  Володимира Володимировича після заслання
на Кубань розповідає ювілейне видання «Результати піввікового шляху» Кубанського
сільськогосподарського інституту. Упродовж двох років  В.В. Колкунов очолює там
кафедру загального землеробства15.

З-поміж історіографічних джерел сучасного періоду важливе місце посідають
збірники, присвячені історії створення і діяльності вищих науково-освітніх установ.
Насамперед  це  видання  НТУУ  «Київський  політехнічний  інститут  імені
І. Сікорського»  та  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України.  Дані  про  педагогічну  практику  В.В. Колкунова  знаходимо  в  нарисах
«Київський  політехнічний  інститут»16 та  книзі  «Нарис  історії  Національного
аграрного  університету»17.  Перше історіографічне  джерело  розкриває  особливості
діяльності КПІ в роки нестабільності: під час Першої світової війни, більшовицького
перевороту, утвердження української державності і встановлення радянської влади.
На підставі архівних документів та зазначених відомостей вдалося реконструювати
участь В.В. Колкунова в політичному житті країни, підтвердити обстоювання ним
демократичних  засад  вищої  школи.  Друга  праця  знайомить  з   історією  НУБіП
України.

Серед  джерел,  які  подають  історію  науково-дорадчих  установ,
інформативними  вважаємо  «Звідомлення  про  діяльність  Української
(Всеукраїнської) академії наук» за 1918–1923 рр.18, а також «Список співробітників
Академії  наук  України».19 Ці  видання  допомогли  з’ясувати  участь  науковця  в
діяльності академії у складі низки комісій.
12 Душечкін О. Професор Володимир Володимирович Колкунов (До 25-річного ювілею його наукової,  навчальної і
громадської діяльності). Український агроном. 1928. № 12. С. 42–46.
13 М. О.  Професор  Володимир  Володимирович  Колкунов.  (Біографічний  нарис).  Селекційний  вісник /  Товариство
селекціонерів.  Біла  Церква,  1930.  № 6.  С. 3–5;  Орловський М.  Професор  Володимир  Володимирович  Колкунов
(Біографічний нарис). Записки Київського сільськогосподарського інституту. Т. 4. Київ, 1929. С. 4–6.
14 Орловський М. І.,  Оканенко А. С.  До  сторіччя  з  дня  народження  професора  В.В. Колкунова.  Вісник
сільськогосподарської науки : щомісячн. наук. журн. Мін-ва сільського госп-ва УРСР. Київ : Урожай, 1966. № 4. С. 123–
124.
15Кафедра  общего  земледелия.  Итоги  полувекового  пути /  науч.  ред.  Ф. П. Зырянов  ;  сост.:  И. Т. Трубилин,
Е. И. Чайкин. – Краснодар, 1972. – С. 50.
16 Київський  політехнічний  інститут.  Нарис  історії  /  авт.  кол.  :  Г. Ф. Бєляков,  Є. С. Василенко,  М. Ф. Вілков,
С. А. Гавриш [та ін.]. Київ : Наукова думка, 1995. 320 с.
17 Діденко В. В. Нарис історії Національного аграрного університету. – Київ : Аграр. наука, 1998. С. 74.
18 Звідомлення  про  діяльність  Всеукраїнської  академії  наук  за  1921 р.  Історія  академії  наук  України  1918–1923.
Документи і матеріали. Київ, 1993. С. 310; Звідомлення про діяльність Української академії наук у Києві до 1 січня
1920 р. Історія академії наук України 1918–1923. Документи і матеріали. Київ, 1993. С. 222, 231–232.
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В  українській  історіографії  найменше  висвітлено  період  політичного
переслідування  В.В. Колкунова.  Наприклад,  немає  інформації  про  його  участь  у
діяльності «контрреволюційної» організації. Лише на основі статті Василя Марочка
припускаємо,  що  професор  був  одним  із  членів  Всеукраїнського  агрономічного
товариства, постраждалих від репресій на початку 30-х років минулого століття20.

Окремі  відомості  про  формування  наукового  світогляду  В.В. Колкунова
містяться в біографічних працях, присвячених академіку Є.П. Вотчалу  основному
науковому  наставнику  вченого.  До  таких  публікацій  слід  віднести  статтю
Л.І. Мусатенко  «Євген Пилипович Вотчал – засновник прикладної фітофізіології в
Україні  (до  145-річчя  від  дня  народження)»21. Ще  одним  науковим  наставником
Володимира  Володимировича,  як  зауважує  Н. Шуфрич22,  був  професор
С.М. Богданов, чиї дослідження посухостійкості рослин продовжив В.В. Колкунов.
Завдяки  статті  М.В. Присяжнюка23 стала  відомою  причетність  ученого  до
короткочасних селекційно-насіннєвих курсів, організованих СНУ, де він читає лекції
«Практичні записки щодо анатомічного методу селекції» і  «Основні принципи та
історія дослідної справи». Серед сучасних історіографічних наукових розвідок варто
відмітити публікацію «Науково-дослідна діяльність учених сільськогосподарського
відділення Київського політехнічного інституту Імператора Олександра II», у якій
коротко викладені основні відомості з життя В.В. Колкунова, його наукові здобутки
на  агрономічному  відділенні  КПІ24.  Окремі  аспекти  діяльності  професора  в
Науковому  інституті  селекції  розкривають  праці  академіка  НААН  М.В. Роїка25 і
дослідниці  Х.М. Піпан26.  Як  зазначають  автори,  науковець  є  не  тільки  одним  з
ініціаторів  створення  цього  інституту,  його  першим  директором,  а  й  очільником
відділу селекції.

Отже,  аналіз  історіографічних  джерел  про  життя  та  наукову  діяльність
професора  В.В. Колкунова  засвідчив,  що  досліджувана  проблема  не  знайшла
повного  відображення  в  науковій  вітчизняній  історіографії.  Наведені  вище  праці

19 Список співробітників Академії наук України.  Історія академії наук України 1918–1923. Документи і матеріали /
відп. ред. П. С. Сохань ; упорядники: В. Г. Шмельов, В. А. Кучмаренко та ін. Київ, 1993. С. 525; Список співробітників
ВУАН  (1924–1928)  Історія  Національної  академії  наук  України  1924–1928.  Документи  і  матеріали  /  відп.  ред.
О. С. Онищенко ; упорядники: В. А. Кучмаренко, О. Г. Луговський та ін. Київ, 1998. С. 618.
20 Марочко Василь. Справа «контрреволюційної шкідницької організації в сільському господарстві УРСР»: механізм і
наслідки терору. З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ.  № 1/2 (6/7). К., 1998. С. 96–105.
21 Мусатенко Л. І.,  Мусієнко  М. М.,  Христова  Т. Є.  Академік  Євген  Пилипович  Вотчал  –  засновник  прикладної
фітофізіології в Україні (до 145-річчя від дня народження). Український ботанічний журнал. 2009. № 6, Т. 66. С. 865–
872.
22 Шуфрич Н.  Діяльність  С.М. Богданова  (1859–1920)  у  Київському  товаристві  сільського  господарства  та
сільськогосподарської промисловості.  Часопис української історії / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 2012.
Вип. 22. С. 135–138.
23 Присяжнюк М. В. Науково-освітня діяльність вищих короткочасних селекційно-насіннєвих курсів при Сортівничо-
Насіньовому Управлінні Цукротресту (1920−1922). Селекція і насінництво. 2011. Вип. 100. С. 322−327.
24 Вільчинська Д. Науково-дослідна діяльність учених сільськогосподарського відділення Київського  політехнічного
інституту  імператора  Олександра  II.  Наукові  записки  з  української  історії :  зб.  наук.  ст.  /  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет  імені  Григорія Сковороди».  м. Переяслав-Хмельницький.  2011
Вип. 26. С. 384–387.
25 Роїк М. В.  Проблеми  становлення  й  розвитку  вітчизняної  селекції  цукрових  буряків  (до  120-річчя  вітчизняної
селекції цукрових буряків) Закінчення. Цукрові буряки. 2009. № 1 (67). С. 5–7
26 Піпан Х. М. Історія заснування та діяльність Наукового інституту селекції (1922−1930). Питання історії науки і
техніки. 2013. № 3. С. 50−56.
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лише фрагментарно з’ясовують поодинокі біографічні відомості і здобутки вченого
як організатора науково-освітнього процесу в Україні. 

У  підрозділі  1.2  «Джерельна  база  дослідження»  ми проаналізували  та
систематизували  за  походженням,  змістовим  наповненням  і  формою  комплекс
використаних архівних документів. 

До  першої групи джерел відносимо сукупність архівних документів з фондів
державних  архівів.  Особова  справа  В.В. Колкунова  знаходиться  в  Центральному
державному  архіві  вищих  органів  влади  та  управління  України  (фонд  № 166
«Міністерство народної освіти України»). Це низка документів, розміщених на 11
аркушах: 1) анкета із загальною інформацією про вченого (рік народження, місце
роботи, приналежність до партії, кількість наукових публікацій) станом на 15 липня
1927 р.;  2) анкетний лист (додаток до автобіографії)  станом на 17 лютого 1927 р.;
3) список  основних  праць  В.В. Колкунова;  4) автобіографія,  персональна  анкета
педагогічних працівників Київського сільськогосподарського інституту. 

Матеріали КПІ та Імператорського університету Св. Володимира, що подають
відомості  про В.В. Колкунова  як  студента,  викладача  і  професора  закладів  вищої
освіти,  знайдено в Державному архіві  м. Києва.  Використовували такі  документи,
як:  свідоцтво  про  народження  В.В. Колкунова,  «Алфавітний  список  випускників
Київського  політехнічного  інституту»  (фонд  №  18,  опис  №  1,  справа  №  426),
«Послужний список приват-доцента Імператорського університету Св. Володимира
Володимира Володимировича Колкунова» (фонд № 18, опис № 1, справа № 1720),
заява В.В. Колкунова на вступ до КПІ на сільськогосподарське відділення, диплом
про складання іспитів у Юридичній дослідній комісії при Новоросійському університеті
(фонд  №  18,  опис  №  1,  справа  № 2325),  тощо.  Чимало  повідомлень про  роботу
вченого в КПІ знаходимо у справах № 1750 та 1720 опису № 1 фонду № 18 «Справа
декана сільськогосподарського відділення». Ці матеріали сприяли висвітленню ролі
Володимира Володимировича в розгортанні діяльності кафедри землеробства КПІ.

Дуже цінною стала  справа  № 5087 цього  ж архіву (фонд № 16)  –  «Справа
Колкунова  Володимира  Володимировича».  Аналіз  матеріалів  дає  підстави
стверджувати,  що  вони  стосуються  сина  професора,  якого  також  звали
Володимиром.  Цей  документальний  пласт  уточнює  інформацію  про  судимості
професора В.В. Колкунова і його сина Володимира. Останнього, як свідчать архівні
дані, було обвинувачено у сприянні контрреволюції та засуджено до розстрілу.

Ще одну малодосліджену сторінку життя професора В.В. Колкунова вдалося
розкрити  завдяки  знайденим  у  Центральному  державному  архіві  громадських
об’єднань України документам про політичні переслідування професора.  У фонді
№ 263  міститься  «Справа  по  звинуваченню  Колкунова  Володимира
Володимировича».

Важливу  для  дослідження  інформацію  про  доказовість  дворянського
походження вченого відшукали у Фонді № 782 Державного архіву Київської області.

Другу  групу документального  забезпечення  дисертаційного  дослідження
становлять фактографічні джерела. У процесі пошуку спиралися на низку збірників
архівних  документів,  підготовлених  фахівцями  ННСГБ  НААН,  НБУВ,  НАН
України,  що  включають:  протоколи  засідань  різних  відомчих  органів,  короткі



9

історичні довідки окремих інституцій,  листування вчених з  керівництвом установ
тощо. Вони стали важливим першоджерелом для вивчення історії розвитку аграрної
науки  і  дослідної  справи  творчого  періоду  життя  В.В. Колкунова,  контекстного
аналізу досліджуваної теми.

Із  третьої  групи джерельної  бази  використовували  першоджерела,
представлені  звітними  документами  науково-дослідних  та  освітніх  установ,  де
працював В.В. Колкунов, а також матеріали фахових з’їздів. Кілька таких публікацій
виявили  у  «Фонді  видань,  випущених  у  XIX  столітті  із  сільськогосподарської
тематики,  внесених  до  Державного  реєстру  наукових  об’єктів,  що  становлять
національне надбання» ННСГБ НААН, а також фондах Інституту рукопису НБУВ.
Завдяки  знайденим  матеріалам  простежили  діяльність  В.В. Колкунова  в  КПІ,
Університеті  Св.  Володимира та  інших науково-дослідних і  громадських фахових
організаціях на початку XIX ст. 

Четверту  групу джерел  становлять  статті  періодичних  видань.  Для  нашого
дослідження важливими стали публікації галузевих видань, серед яких: «Бюлетень
Сортівничо-насіннєвого  управління  Цукротресту»,  «Хозяйство»,  «Тютюнова
промисловість»,  «Селекційний  вісник»,  «Журнал  дослідної  агрономії»,  «Вісник
сільськогосподарської  науки»,  «Записки  Київського  сільськогосподарського
інституту» і т.д. На сторінках цих журналів читаємо дописи, присвячені актуальним
проблемам розвитку аграрної науки й дослідної справи досліджуваного періоду. На
підставі  тематичних  повідомлень  встановили  місце  доробку  вченого  в  системі
сільськогосподарських знань. 

Найціннішим  складником  джерельної  бази  вважаємо  оригінальні  праці
В.В. Колкунова.  Їх  аналіз  дав  можливість  визначити  основні  напрями  діяльності
науковця, виявити найпродуктивніші творчі періоди та  детермінанти становлення
В.В. Колкунова-вченого.  Отже,  аналіз  джерельної  бази  забезпечив  висвітлення
маловідомих і зовсім не вивчених сторінок життя й науково-педагогічної діяльності
вченого, тобто досягнення поставленої в роботі мети.

Підрозділ 1.3  «Теоретико-методологічні засади дослідження» передає шляхи
та форми наукового пошуку, обґрунтовує вибір відповідних методів і принципів. За
їх допомогою вдалося викласти матеріал у хронологічній послідовності; розробити
періодизацію життєвого й творчого шляху вченого; з’ясувати його внесок у розвиток
сільськогосподарської дослідної справи, екологічної фізіології та селекції рослин, а
також у створення й подальшу роботу науково-освітніх закладів і фахових об’єднань
на території України; сформулювати висновки, що підтверджують досягнення мети
дослідження. 

Отже,  наявні історіографічні матеріали лише частково подають найважливіші
події, які відбулися в житті професора. За змістовим наповненням їх поділили на дві
групи:  біографічні  й  ті,  що  розкривають  історію  фахових  об’єднань  і  науково-
освітніх установ, де працював В.В. Колкунов. Також знайдені відомості згруповано в
три історіографічні періоди – дорадянський, радянський та український.

У  другому  розділі  «Формування  наукової,  професійної,  соціокультурної
біографії  В.В.  Колкунова» описана  система  наукових,  політичних  і  моральних
поглядів  вченого,  які  вплинули  на  формування  його  наукового  світогляду;
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запропонована періодизація життєвого і творчого шляху; відтворена цілісна картина
наукової, педагогічної та організаційної діяльності Володимира Володимировича.

У  підрозділі  2.1  «Формування  наукового  світогляду  В.В. Колкунова  і  його
становлення як ученого та педагога» висвітлено період нагромадження ним знань й
утвердження  особистісних  орієнтирів  під  час  навчання  в  Імператорському
університеті Св. Володимира та КПІ. 

Зауважимо,  що  становлення  наукових  поглядів  професора  В.В. Колкунова
відбувалася  під  впливом  видатних  учених:  Є.П. Вотчала,  С.М. Богданова  й
К.А. Тімірязєва.  Ще  студентом  КПІ  Володимир  Володимирович  перейнявся
дослідженнями Є.П. Вотчала   вивченням фізіології  рослин для потреб сільського
господарства. Усю свою подальшу наукову діяльність учений скерував на пізнання
анатомо-фізіологічних особливостей рослин у зв’язку з їхньою посухостійкістю. 

Під  керівництвом  наставників  і  на  основі  власних  спостережень
В.В. Колкунову  вже  в  1903 р.  вдалося  отримати  перші  результати
експериментального дослідження зв’язку посухостійкості  рослин з особливостями
їхньої  будови  (дрібноклітинністю).  З  цього  приводу  молодий  учений  підготував
наукову  доповідь  «Анатомо-фізіологічне  дослідження  ступеня  ксерофільності
деяких  злаків».  Ці  матеріали  професор  Є.П. Вотчал  оприлюднив  на  засіданні
Київського товариства природодослідників, їх схвально зустріла наукова спільнота.
Визначення  посухостійкості,  запропоноване  Є.П. Вотчалом  та  розвинене
В.В. Колкуновим,  отримало  назву  «агрономічне».  У  теорії  посуховрожайності  й
посухостійкості з’явився новий напрям – польова фізіологія сільськогосподарських
культур. 

Як  відомо,  у  1905  та  1907 роках  науковець  опублікував  дві  частини
фундаментальної праці «До питання про створення посухостійких рас культурних
рослин»,  що  здобула  світове  визнання  і  започаткувала  новий  напрям  у  селекції,
пов’язаний  з  проблемами  посухостійкості.  А  вже  26  травня  1909 р.  при
Новоросійському  університеті  В.В.Колкунов  захищає  магістерську  роботу  «До
питання  про створення  (вироблення)  стійких до  посухи рас  культурних рослин».
Цього  ж  року  за  свою  роботу  дослідник  отримує  наукову  премію  Російського
товариства акліматизації тварин і рослин. 

Становлення Володимира Володимировича  як  педагога  відбувалися  також в
стінах  КПІ,  де  він  уперше  підготував  новий  на  той  час  курс  для  студентів
агрономічного  відділення  «Вчення  про  селекцію»  та  розпочав  свою  педагогічну
кар’єру (1912–1921). Після створення Київського сільськогосподарського інституту
(1922 р.)  професор  очолює  там  кафедру  землеробства  і  продовжує  працювати  до
1930 р.  Згодом  В.В. Колкунова  запрошують  викладати  курс  землеробства  в  такі
провідні  заклади  вищої  освіти  країни,  як:  Імператорський  університет
Св. Володимира  (1910–1915),  Київський ветеринарно-зоотехнічний (1922–1924)  та
Київський кооперативний (1927–1930) інститути.

У підрозділі 2.2 «Професор В.В. Колкунов – очільник Київського агрономічного
товариства»  розглядаємо  участь  ученого  в  розробленні  наукової  програми
товариства, а також його науково-організаційну діяльність у складі низки комісій. 
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Аналіз звітних матеріалів КАТ підтверджує, що воно засноване в 1909 р. До
членів товариства належали відомі тоді вчені-аграрії, освітяни і практики. Науково-
організаційну та суспільну діяльність Володимир Володимирович здійснює в межах
вказаного товариства від самого початку. У звітній статті КАТ за 1909 р. прізвище
вченого  згадується  не  тільки  серед  його  членів,  а  і  як  одного  із  засновників.  У
1911 р.  В.В. Колкунова  обирають  головою  правління  КАТ.  На  цій  посаді  він
залишиться до кінця існування товариства. 

Досліджуючи результати роботи названого фахового об’єднання, встановили,
що  професор  В.В. Колкунов  був  членом  комісій,  а  саме:  1) з поширення
сільськогосподарських  знань,  мета  якої  полягала  у  висвітленні  нових  досягнень
агрономічної  науки,  а  також  проведенні  тематичних  читань  із  сільського
господарства в містах та містечках Південно-Західного краю і  війську Київського
гарнізону  (для  цього  вчений  розробляє  програми власних курсів  «Додаток  теорії
мінливості й спадковості до добору культурних рослин», «Вибір сортів культурних
рослин»,  «Культура  хлібів»);  2) з перегляду  сільськогосподарської  літератури,  що
вивчала  галузеву  бібліографію  та  рецензувала  популярні  на  той  час  видання  (з
1913 р.  за  активної  участі  В.В. Колкунова  створюється  власний  реферативний
журнал популярної сільськогосподарської літератури «Обзор» (з 1914 р. – «Вісник»);
3) з вивчення  господарств  Південно-Західного  краю,  покликана  обстежувати
призаводські господарства, які вирощували картоплю в поліській частині Київської і
Волинської губерній. З 1914 р. ця комісія спрямовує свої дослідження на вивчення
місцевих насіннєвих господарств, тому В.В. Колкунов очолює її роботу.   

Підрозділ  2.3  «Суспільно-політична  й  наукова  діяльність  В.В. Колкунова  на
початку XX ст.» відображає погляди вченого на розвиток вищої освіти та галузевої
науки за імперської доби і в період радянської влади. 

З’ясували, що В.В. Колкунов як професорський стипендіат при КПІ в 1905–
1907 рр.  брав активну участь  у  мітингах,  спрямованих на  підтримку робітничого
руху  проти  «Тимчасових  правил  про  студентські  організації»,  виданих  урядом  в
1899 році. Пізніше, у 1908 р., коли набули чинності нові «Правила про студентські
організації та проведення зібрань у стінах вищих навчальних закладів», відповідно
до яких ліквідувалася їхня автономія, студенти КПІ знову підтримали всеросійський
студентський рух. Цього разу він має політичне забарвлення. Участь В.В. Колкунова
в  масових  зібраннях  засвідчує  записка  київського  губернатора  київському,
волинському і подільському генерал-губернатору від 13 лютого 1909 р. про введення
поліції  в  КПІ  під  час  публічного  зібрання,  присвяченого  пам’яті  Ч. Дарвіна.  Як
бачимо,  незважаючи  на  заборону  проведення  цього  заходу,  окремі  професори  й
члени  агрономічного  гуртка,  зокрема  і  В.В. Колкунов,  на  засіданні  вшанували
пам’ять  англійського  вченого.  У  результаті  всіх  їх  було  притягнуто  до
відповідальності. 

Наслідки революції та більшовицького перевороту 1917 р. не виправдали надій
більшості  наукової  інтелігенції  країни,  яка  прагнула  демократичних  свобод  і
автономії освітніх закладів. Натомість реорганізувалася структура закладів освіти й
науки  на  основі  принципів  плановості,  підпорядкування  наукових  завдань
народногосподарським потребам та  необхідності  виховання  молодого  покоління з
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розвиненою класовою свідомістю.  Посилився  ідеологічний контроль,  керівництво
професійною діяльністю науковців  і  викладачів.  У них вбачали  ідейну опозицію,
здатну перетворити студентів на своїх прибічників. Ймовірно, що тотальний нагляд
не  міг  не  спровокувати  обурення  інтелігенції,  тому  з  1927 р.  влада  вирішила
вступити  в  активну  боротьбу  з  «українською  контрреволюцією».  Відповідно,
створювали спеціальні  комісії  для  перевірки  закладів  освіти  та  науки,  виявлення
настроїв української інтелігенції. Перелом у вітчизняній науці стався в 1929 р., коли
вибори  до  ВУАН  відбувалися  в  умовах  неприхованого  політичного  втручання.
Зросли масштаби фальсифікації судових справ, а сталінські директиви виконувалися
всіма можливими способами.

Як свідчать архівні матеріали, 17 жовтня 1930 р. В.В. Колкунова арештовують
співробітники  3-го  сектора  ДПУ  УРСР.  Уже  11  листопада  1930 р.  при  ДПУ
розглядали судову справу вченого, порушену за ознаками злочину, передбаченого ст.
54-10 КК УРСР. Професора визнають вороже налаштованим до радянської  влади,
контрреволюційним  агітатором,  соціально  небезпечним  «елементом»,  який
проводить  роботу,  спрямовану  на  повалення  влади.  Проте,  не  маючи  жодних
підтверджень  сказаному,  Особлива  нарада  при  колегії  ДПУ  УРСР  постановою
№239/579 від 12 грудня 1930 р. вирішила звільнити В.В Колкунова з-під варти, при
цьому заборонивши йому проживати в Україні, Москві, Ленінграді та інших великих
центрах країни строком на три роки. 

Згідно зі статтею I Закону Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р.
«Про додаткові заходи із встановлення справедливості відносно жертв репресій, що
мали місце в період 30–40-х і початку 50-х років» В.В. Колкунова реабілітовано.

У підрозділі 2.4 «Науково-організаційна та педагогічна діяльність професора
В.В. Колкунова» показана участь вченого в науково-освітньому процесі Київського
політехнічного  і  Київського  сільськогосподарського  інститутів,  Імператорського
університету Св. Володимира,  його роль у заснуванні  й організації  дослідницької
діяльності наукових об’єднань та установ. 

Документальні  підтвердження  роботи  В.В. Колкунова  в  Імператорському
університеті  Св.  Володимира  виявлені  в  архівах  Києва,  проте  наявна  в  них
інформація стосується лише окремих фактів, не пов’язаних між собою. Дещо більше
відомостей знаходимо на сторінках періодичного видання «Університетські вісті»,
яке виходило практично від початку діяльності установи. Зокрема, дізнаємося про
роботу вченого на експертних засіданнях Ради університету, викладацьку діяльність
В.В. Колкунова на відділенні математичних і природничих наук (лекції з часткового
землеробства). Зі статті В.В. Колкунова довідуємося про наукові досліди з вивчення
анатомо-фізіологічних  властивостей  сортів  червоної  конюшини  з  особливим
вегетаційним періодом,  вирощеної  в  лабораторних умовах цього закладу.  Учений
доводить можливість початкового відбору посухостійкіших сортів за екстер’єром.

Встановлено,  що  чи  не  найважливішу  роль  у  житті  Володимира
Володимировича  відіграє  Київський сільськогосподарський інститут.  У 1922 р.  на
базі  сільськогосподарського  відділення  КПІ,  трансформованого  в  1918 р.  в
сільськогосподарський (агрономічний) факультет, створюється заклад вищої освіти
аграрного профілю. З 1923 р. КСГІ стає самостійним навчальним закладом (нині –
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Національний  університет  біоресурсів  і  природокористування  України).  У  КСГІ
вчений читає лекції із землеробства. У 1926 та 1927 роках науковець узагальнює свої
багаторічні  напрацювання  і  видає  два  томи  «Курсу  загального  рослинництва».
Перша  частина  курсу  присвячена  висвітленню  значення  анатомо-морфологічних
особливостей культурних рослин, друга   викладає сутність ґрунтово-кліматичних
умов не з позиції ґрунтознавців та метеорологів, а з погляду біологів. Цей підручник
стає  першим посібником для вищої школи аграрного спрямування,  за  допомогою
якого студенти рідною мовою опановували основи землеробства. 

Педагогічну  діяльність  В.В. Колкунов  здійснює  і  на  селекційно-насіннєвих
курсах, організованих СНУ Цукротресту в 1920–1922 рр., де вченого включили до
лекторської колегії.  У першому навчальному семестрі  Володимир Володимирович
читає  лекції  з  таких  предметів,  як:  «Біологія  сільськогосподарських  рослин»,
«Загальне сортівництво», «Селекція пшениці», «Основні принципи селекції буряку»,
«Культура  злаків»,  «Практичні  записки  щодо  анатомічного  методу  селекції».  У
другому  семестрі  –  «Основні  принципи  та  історія  дослідної  справи».  Поза  тим,
дослідник входить до складу Наукової і Малої Ради СНУ, що вирішували наукові й
організаційні питання селекційної та насіннєвої справи в цукровій промисловості
країни. Згодом професор очолює адміністративно-технічний апарат Білоцерківської
сільськогосподарської станції, відповідальної перед СНУ за виконання селекції. 

Варто зазначити,  що В.В. Колкунов як  організатор галузевого дослідництва,
науки і освіти запропонував власну модель існування селекційних станцій та кафедр
при вищих закладах освіти. Селекційні станції мали поділитися на наукові інститути
експериментального рослинництва і власне станції для практичного впровадження
наукових  розробок.  Для  підготовки  кваліфікованого  персоналу  вчений  радить
створити самостійні кафедри селекції при навчальних закладах. Як свідчить історія,
частково  цей  задум  втілився  шляхом  створення  в  1922 р.  Наукового  інституту
селекції. Очолив цю установу в перші роки її існування В.В. Колкунов. Крім нього,
за  наукову  діяльність  відповідали  професори  Є.П. Вотчал,  Г.А. Левицький,
О.А. Яната  і  П.Є. Ярошевський.  У  новоствореному  інституті  Володимир
Володимирович  керує  відділом  селекції,  де  проводить  дослідження  з  озимою  та
ярою  пшеницями,  цукровим  буряком,  горохом  з  метою  вивчення  ксерофільності
сільськогосподарських культур. 

Аналізуючи  науково-дослідну  діяльність  Сільськогосподарського  наукового
комітету  України  в  1918–1927 рр.,  виявили  факт  участі  В.В. Колкунова  в  роботі
кількох  його  секцій,  а  саме:  ботанічної,  сільськогосподарської  дослідної  справи,
освіти й популяризації. З 1923 р. вчений стає на чолі селекційного бюро СГНКУ, що
обстежує сорти культурних рослин України та збирає 1000 зразків посівного насіння
для  подальших  біологічних  аналізів  і  районування.  Матеріали  проведених  робіт
опубліковані в «Українському ботанічному журналі».

Упродовж 20-х років минулого століття ім’я В.В. Колкунова згадується у світлі
діяльності Української академії наук, зокрема таких її комісій, як от і для виучування
природних  багатств  України,  з  питань  геофізики,  для  виучування  сортів
сільськогосподарських рослин та врожаю, у справі підвищення врожайності. Учений
бере  участь  у  заснуванні  Науково-дослідного  інституту  водного  господарства
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України. У 1929 р. науковця заслужено висувають кандидатом у дійсні члени ВУАН.
Проте демократичні погляди Володимира Володимировича завадили його обранню.

Отже,  визначальними  чинниками  формування  інтелектуальної  професійної,
соціокультурної біографії В.В. Колкунова стали: науковий супровід видатних учених
Є.П.  Вотчала,  С.М.  Богданова,  К.А.  Тімірязєва;  викладання  в  Імператорському
університеті  Св.  Володимира,  Київському  ветеринарно-зоотехнічному,  Київському
кооперативному   та  Київському  сільськогосподарському  інститутах;  робота  в
наукових товариствах та секціях; участь в тогочасних суспільно-політичних рухах; в
структуруванні й реформуванні дослідної справи вузівського і академічного рівнів.

У третьому розділі «Наукова спадщина В.В. Колкунова» висвітлюється роль
ученого в розвитку сільськогосподарської дослідної справи, зокрема, у становленні
екологічної  фізіології  і  селекції  рослин  на  території  України  на  початку  XX ст.,
розгортанні діяльності й функціонуванні кафедри землеробства та селекції рослин
КСГІ. 

У підрозділі 3.1 «Професор В.В. Колкунов – теоретик і практик вітчизняного
землеробства  й  агроґрунтознавства»  схарактеризували  наукові  напрацювання
вченого  в  напрямі  систематизації  багаторічних  результатів  дослідів  у  галузі
рослинництва  та  його  власні  експериментальні  дослідження  впливу  мінеральних
речовин на ґрунт і саму рослину. 

Діяльність науковця в галузі агроґрунтознавства пов’язана з проведеними ним
роботами в КСГІ й НІС. Однією з перших наукових публікацій про застосування
агрозаходів  для  підвищення  врожайності  сільськогосподарських  культур  є  стаття
В.В. Колкунова  «Про  обробку  землі  під  озимий  і  яровий  хліб  у  посушливих
місцевостях» (1924 р.). Детальніше ці питання автор розкриває в підготовленому в
1926, 1927 роках підручнику «Курс загального рослинництва». При цьому особливу
увагу звертає на способи обробітку ґрунту для озимих та ярих культур в посушливі
роки. До них учений відносить вчасно проведену оранку, запровадження сівозмін з
обов’язковим  введенням  чистого  або  зайнятого  пару  й  удобрення.  Додатковими
прийомами  науковець  називає  боронування,  культивацію,  коткування  і
прополювання  бур’янів.  Таких  висновків  В.В. Колкунов  дійшов  шляхом  аналізу
результатів  Полтавського  та  Херсонського  дослідних  полів,  Київської  обласної
сільськогосподарської дослідної станції, мережі установ СНУ Цукротресту. На цій
основі  дослідник  вираховує період  і  оптимальну  глибину  оранки,  час  внесення
добрив,  глибину  заорювання  гною  тощо.  До  того  ж  Володимир  Володимирович
рекомендує  машинне  знаряддя,  найбільш  придатне  для  обробітку  землі.  Учений
з’ясував  закономірність  накопичення  нітратів  у  ґрунті   їх  збільшення  за  умови
раннього підняття пару. Сівозміни В.В. Колкунов радить проводити відповідно до
типу господарювання. У дрібних господарствах та радгоспах – коротку інтенсивну, а
в колективних господарствах – довгу із введенням просапних культур і багаторічних
трав. Не менш важливим чинником підвищення врожайності сільськогосподарських
культур,  на  думку  дослідника,  є  селекція,  яку  він  радить  здійснювати  шляхом
добору, акліматизації та схрещування.

Великого  значення  в  обробітку  ґрунту  науковець  надає  удобренням  
мінеральним і органічним. Характеризуючи кожен вид добрив, учений робить власні
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висновки про їхній вплив на рослину й ґрунт. Зокрема, професор запевняє, що вплив
калійної солі зростає в напрямку від чорноземів до деградованих чорноземів, а потім
 спадає  в  напрямку  до  лісових  земель.  Власні  дослідження  в  галузі
агроґрунтознавства  Володимир  Володимирович  проводить  для  вивчення  дії
вапнування  на  рослину  (конюшину).  Результати  досліду  дали  змогу  виявити
найефективніший  спосіб  внесення  вапна  –  розсипання  по  листках  конюшини,
завдяки чому необхідні речовини дифундують безпосередньо в рослину. 

У  підрозділі  3.2  «Кількісний  метод  застосування  екологічних  підходів  до
анатомії  і  фізіології  рослин»  узагальнили  творчі  здобутки  вченого  як  одного  з
фундаторів екологічної фізіології рослин. 

Переконалися,  що  В.В. Колкунова  справедливо  вважають  теоретиком  та
практиком вчення про посухостійкість рослин. Науковець одним з перших встановив
анатомо-фізіологічні закономірності стійкості сільськогосподарських культур проти
посухи  і  запропонував  власну  анатомо-морфологічну  теорію  посухостійкості.
Властивість  рослин  протистояти  несприятливим  кліматичним  умовам  професор
описав у своїй першій науковій праці «До питання про створення посухостійких рас
культурних рослин» (1905), звернувши увагу на анатомічні показники, як-от: розмір
клітин  листків,  розмір  продихів  тощо.  Учений  доводить:  чим  дрібніші  продихи
рослин,  тим  слабшим є  випаровування  й  тим  ксерофільнішою   рослина.  І  чим
нижчі величини анатомічних коефіцієнтів, які виражають розміри клітин листка, тим
ксерофільніший  сорт.  Ще  одна  закономірність,  обґрунтована  В.В. Колкуновим,
свідчить,  що  сорт  з  меншою  величиною  клітин  є  стійкішим  проти  низьких
температур. А ще в стійкіших проти морозу сортів менше пошкоджуються кінчики
листків. Згодом дослідник умотивовує спадковість цих показників. Вивчаючи вплив
дрібноклітинності на цукристість цукрових буряків, професор помічає підвищення
останньої  в  рослин  з  дрібними  клітинами  листка.  До  того  ж  добір  на
дрібноклітинність  можна  проводити  до  певної  межі,  після  якої  цукристість  стає
стійкою властивістю. Учений звертає увагу на створення високоврожайних сортів з
підвищеним вмістом цукру, тобто на отримання значної кількості цукру не з одиниці
сирого продукту,  а з одиниці площі землі. Цій проблемі В.В. Колкунов присвячує
свою  публікацію  «Значення  екстер’єру  при  селекції  буряку»  (1923).  Ще  одна
виявлена  закономірність  стосувалася  рівня  осмотичного  тиску  –  чим  дрібніші
клітини, тим вищий у них осмотичний тиск та навпаки. Низку досліджень учений
провів  з  кукурудзою.  Спостерігаючи  за  різними  сортами,  професор  встановив
залежність  урожайності  культури,  вмісту  азоту  в  зерні  від  розміру  її  клітин  і
вологості ґрунту. Інакше кажучи, у крупноклітинних сортів за достатньої вологості
можна очікувати високих урожаїв, а при малій кількості вологи – низьких. 

Підрозділ  3.3  «Роль  В.В. Колкунова  в  розгортанні  роботи  кафедри
землеробства  і  селекції  рослин  Київського  сільськогосподарського  інституту»
конкретизує надбання вченого як організатора вищої спеціальної галузевої освіти. 

Аналіз  науково-педагогічної  діяльності  Володимира  Володимировича  в  КПІ
допоміг  розкрити  його  роль  у  розвитку  вищої  сільськогосподарської  школи  в
Україні. Зауважимо, що науковець ще студентом бере активну участь у заснуванні
при  закладі  агрономічного  гуртка,  а  невдовзі  очолює  одну  з  його  секцій  –
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землеробства. На зібраннях гуртківців учений виступає не тільки з повідомленнями
про результати своїх досліджень, а й висловлює власні міркування про організацію
навчання  в  сільськогосподарських  закладах  вищої  освіти.  Прикладом  є  доповідь
«Про  постановку  викладання  в  Новоолександрійському  інституті».  З  1912 року
В.В. Колкунов керує кафедрою загального землеробства в КПІ, при якій відкриває
новий селекційний відділ для проведення спеціальних досліджень. 

У  1920 р.  професор  стає  членом  комісії  з  організації  при  інституті
ветеринарного  факультету,  що  вже  в  1921 році  реорганізується  в  Київський
ветеринарно-зоотехнічний  інститут.  Після  створення  Київського
сільськогосподарського  інституту  в  1922 р.  В.В. Колкунова  обирають  завідувачем
кафедри  хліборобства  (рільництва),  де  він  започатковує  роботу  секції
рослинознавства.  Заслуга  вченого  в  організації  навчального  процесу  і  розвитку
сільськогосподарської  вищої  школи  загалом  полягає  в  поєднанні  виробничої
практики  з  аудиторним  навчанням  студентів.  Науковець  одним  з  перших
запропонував ідею академізації  галузевої  науки,  виступивши з  власним баченням
структури, яка передбачала розумне її поєднання з освітнім процесом.

Отже, наукова спадщина професора В.В. Колкунова засвідчує його визначну
роль,  як  теоретика  і  практика  в  царині  вітчизняного  землеробства  й
агроґрунтознавства;  в  запровадженні  новітніх  методів  дослідження  екологічних
аспектів  анатомії  і  фізіології  рослин;  у  поєднанні  теорії  і  практики,  навчання  і
дослідної справи в галузі підготовки фахівців для потреб аграрної галузі. 

ВИСНОВКИ
Виконане дослідження є науково-теоретичним узагальненням інтелектуальної

біографії  відомого  вітчизняного  фізіолога,  одного  з  організаторів
сільськогосподарської  дослідної  справи,  професора  В.В. Колкунова.  Розв’язані  в
дисертації  завдання  дали  можливість  з’ясувати  найвагоміші  здобутки  вченого,
важливі для історії науки й техніки, зокрема:

1. Аналіз  стану  наукового  розроблення  теми  дослідження  підтвердив,  що
спеціальні  історичні  розвідки,  присвячені  вивченню  життя  і  творчої  діяльності
професора В.В. Колкунова,  його внеску в розвиток сільськогосподарської  науки й
дослідної справи в Україні, не проводилися. У процесі пошуку виявили публікації,
які  розкривають  поодинокі  фрагменти  біографії  вченого  в  контексті  висвітлення
окремих сторінок історії розвитку вищої сільськогосподарської школи. Насамперед
це  звітні  матеріали  та  історичні  нариси  науково-освітніх  установ,  де  працював
Володимир  Володимирович.  У  книгах  Київського  політехнічного  інституту
Імператора  Олександра  II  за  1904 рік  знаходимо  першу  згадку  про  науковця  як
випускника  закладу  вищої  освіти  й  професорського  стипендіата.
Найінформативнішими історіографічними джерелами виявилися біографічні статті з
нагоди  його  ювілейних  дат:  25-тої  річниці  наукової,  педагогічної  і  громадської
діяльності (О.І. Душечкін,  1928 р.,  М.І. Орловський,  1929 р.),  100-річчя  від  дня
народження  (М.І. Орловський,  А.С. Оканенко,  1966 р.).  Науково-організаційну
діяльність  ученого  частково  вдалося  дослідити,  аналізуючи  матеріали  фахових
з’їздів,  нарад  та  видань  агрономічних  товариств.  Досягненню  мети  дослідження
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сприяло  залучення  історичних  документів  архівів  м. Києва,  оригінальних  праць
професора  і  періодичних  друкованих  органів  сільськогосподарської  тематики.
Велике значення мали «Особова справа В.В. Колкунова» (із власноручно написаною
автобіографією)  та  «Справа  по  звинуваченню  Колкунова  Володимира
Володимировича»  (про  політичні  репресії  в  1930 р.).  Комплексне  використання
історіографічної  бази  й  документального  забезпечення  дало  змогу  ввести  до
наукового  обігу  низку  маловідомих  фактів  з  життя  вченого  для  досягнення
дослідницької мети. 

2. У  процесі  дослідження  виявлено  чинники,  які  сприяли  формуванню
наукового світогляду професора В.В. Колкунова. До таких відносимо: а) п’ятирічну
(1893–1898) практику господарювання на Київщині; б) наслідки посухи 1891 і 1897
років;  в) наукову  школу  професора  Є.П. Вотчала  (під  час  навчання  в  КПІ),  що
вивчала  фізіологічну  природу  посухостійкості  сільськогосподарських  культур;
г) наукові напрацювання К.А. Тімірязєва та С.М. Богданова з питань посухостійкості
рослин. 

3. Досліджуючи внесок професора В.В. Колкунова в розвиток агробіологічної
науки  в  аспекті  розвитку  вітчизняної  аграрної  освіти  й  дослідної  справи,
встановлено  зв’язок  навчальних  закладів  з  дослідною  справою  в  агрономії  на
початку XX ст. Беручи до уваги твердження академіка НААН В.А. Вергунова про
виокремлення тоді сільськогосподарської дослідної справи з вищої галузевої освіти,
слід зауважити, що певний зв’язок вищої школи з науково-дослідними установами
існував  ще  тривалий  час.  Нерідко  викладачі  долучалися  до  роботи  фахових
товариств,  станцій,  полів,  очолювали  їх  або  завідували  окремими  секціями  чи
відділами.  Будучи  професором  КПІ  та  Імператорського  університету
Св. Володимира,  В.В. Колкунов  стає  керівником  Київського  агрономічного
товариства. Згодом дослідника призначають за сумісництвом директором Наукового
інституту селекції, створеного на базі чотирьох лабораторій КПІ. Відповідно, наукові
проблеми, над якими працював учений, включалися до програми роботи кафедри
землеробства  КПІ  й  відділу  селекції  сільськогосподарських  рослин  Наукового
інституту селекції. Більше того, В.В. Колкунов у жодній своїй публікації не розривав
зв’язок науково-освітнього процесу з дослідною справою. З перших днів існування
агрономічного  гуртка  при  КПІ  науковець  як  його  ініціатор  виступає  за  набуття
майбутніми фахівцями практичних навичок дослідництва.  Для цього організували
спеціальне  «Бюро  суспільної  агрономії»,  покликане  направляти  студентів  на
практику в дослідні установи. Пізніше, висловлюючись про необхідність створення
академічної  структури  на  базі  Київського  сільськогосподарського  інституту,
Володимир  Володимирович  підкреслить  «триєдність»  такого  центру,  здатного
охопити  наукову,  освітню  та  показову  роботу.  Учений  наголошує  на  пріоритеті
науковості серед завдань майбутньої сільськогосподарської академії,  яка має стати
центром дослідних інститутів, утворених внаслідок реорганізації науково-дослідних
кафедр сільськогосподарського інституту. 

4. За  матеріалами  з  історії  Київського  сільськогосподарського  інституту
виявлено,  що  професор  В.В. Колкунов  зробив  значний  внесок  у  розгортання
діяльності кафедри землеробства й селекції рослин КПІ, а згодом  і КСГІ. Уперше
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науковець проявив організаторські здібності в 1903 році, ініціювавши створення при
КПІ  агрономічного  гуртка,  який  незабаром  (у  1913 р.)  налічує  вже  три  секції.
Учений  активно  долучається  до  роботи  в  секції  землеробства,  пропонує  наукову
програму і шляхи реалізації поставлених цілей. 

Установлено,  що в  1912 р.,  очоливши кафедру  загального  землеробства  КПІ,
В.В. Колкунов змінює напрям її діяльності, спрямовує наукову роботу на вирішення
завдань із селекції рослин. Для цього професор створює спеціальний селекційний
відділ,  де  проводилися  дослідження  з  вивчення:  теорії  посухостійкості
сільськогосподарських  культур,  причин  цукристості  цукрових  буряків,  сортового
різноманіття культурних рослин. Результатами перших років роботи стало створення
двох ліній озимої червоноколосої пшениці № 1 і № 8 та банатки № 27. 

З’ясовано  що,  В.В. Колкунов  у  1920 році  бере  безпосередню  участь  у
заснуванні  при  КПІ  ветеринарного  факультету.  За  рік  він  перетворюється  на
самостійний навчальний заклад – Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут. У
цій установі вчений працює професором кафедри землеробства протягом двох років
(1922–1924). 

Після  створення  Київського  сільськогосподарського  інституту  в  1922 р.
Володимира Володимировича обирають завідувачем кафедри хліборобства, на якій
він  започатковує  роботу  секції  рослинознавства.  Завдяки  зусиллям  професора
виділено декілька ліній озимої пшениці, одну – ярої, низку сортів голуб’ячого гороху
й один – кукурудзи. Останній мав у два з половиною рази більші качани, ніж вихідна
батьківська форма. 

Розвиваючи  вчення  про  посухостійкість, Володимир  Володимирович
запропонував анатомо-фізіологічну теорію посухостійкості рослин, що ґрунтується
на вивченні їхніх анатомічних пристосувань до стресових погодних умов. Науковець
встановив  низку  закономірностей  будови  і  властивостей  сільськогосподарських
культур  (пшениці,  кукурудзи,  цукрових  буряків),  відповідно  до  яких:  1) у  злаків
кількість  вуглекислого  газу,  розкладеного  одиницею  площі  листка,  змінюється
паралельно  з  величиною  продихів,  а  отже,  паралельно  з  величиною  всіх  клітин
листка; 2) чим ксерофільніші цукрові буряки, тобто чим дрібніші їхні клітини, тим
вони  посухостійкіші  та  врожайніші.  І  навпаки:  чим  більші  клітини  буряків,  тим
краще вони ростуть  в  умовах підвищеної  вологості  ґрунту й атмосфери;  3) якщо
збільшується інтенсивність забарвлення гички, або зростає кількість хлорофілу, то
падає врожайність коріння; 4) величина осмотичного тиску перебуває в оберненій
залежності  від розміру клітин,  інакше кажучи,  чим дрібніші клітини,  тим вищий
осмотичний  тиск  у  них  (і  навпаки);  5) збільшення  розміру  клітин  кукурудзи
пов’язане  з  її  інтенсивнішим  ростом  та  зниженням  вмісту  азоту  в  зерні;  6) у
крупноклітинної  кукурудзи  врожайність  буде  вищою  за  достатньої  вологості  і
нижчою   коли  вологи  бракує;  7) оптимальна  величина  клітини  не  є  постійною
характеристикою  й  може  змінюватися  залежно  від  комплексу  супутніх  ознак,
наприклад кількості хлорофілу в листку (поняття «змінного оптимуму»). На основі
сказаного  В.В. Колкунов  робить  висновок  про  можливість  селекції
сільськогосподарських культур на посухостійкість за анатомічними ознаками;

У галузі  селекції вченим  було  з’ясовано,  що:  1) індивідуальні  відхилення  не
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можуть слугувати вихідним пунктом для добору; таким критерієм є окремий тип,
тобто чиста лінія; 2) кожен окремий тип залишається цілком константним до того
часу,  доки  гібридизація  або  мутація  не  змінять  його  природи;  3)  кожен  сорт
складається  із  цілої  низки  типів,  які  насіннєзнавцю  належить  дослідити,  щоб
виділити серед них  найпридатніші; 4) пошук подібних типів у межах конкретного
сорту передусім вимагає його вивчення;  5) якщо знайдені типи не задовольняють
насіннєзнавця, йому залишається або провести схрещування, або відшукати мутації;

Досягненнями  В.В. Колкунова  в  теорії  і  практиці  загального  землеробства
(зокрема,  ґрунтознавчого  забезпечення  значного  підвищення  врожайності
сільськогосподарських культур) є розроблення й публікація першого україномовного
підручника  для  вітчизняних  закладів  вищої  освіти  аграрного  профілю  «Курс
загального  рослинництва»  (1926,  1927 рр.).  На  основі  вивчення  результатів
досліджень  науково-дослідних  установ  (Полтавського  дослідного  поля,  мережі
установ СНУ Цукротресту, Київської обласної сільськогосподарської станції) учений
пропонує низку рекомендацій щодо підвищення врожайності культур у посушливих
місцевостях: 1) з метою створення оптимальної структури ґрунту для накопичення
та збереження вологи слід проводити ранню весняну оранку глибиною 13,2–17,6 см;
2) під  час  осінньої  оранки потрібно  внести необхідну  кількість  гною на глибину
26 см,  після  чого  прокоткувати  ріллю;  3) щоб  розпушити  верхній  шар  землі  і
знищити  бур’яни,  краще  проборонувати;  4) сівозміни  треба  запроваджувати
відповідно  до  типу  господарювання:  коротку  інтенсивну  –  у  невеликому
господарстві,  а  довгу  із  введенням  багаторічних  трав  та  просапних  культур  –  у
колективних  господарствах;  5) на  суглинках  найбільший  вплив  мають  азотні
добрива; 6) найвища ефективність фосфорних добрив (томасшлаків, суперфосфатів)
спостерігається  на  піщаних і  торфових ґрунтах;  7) вплив  калійної  солі  зростає  у
напрямку від чорноземів до деградованих чорноземів, а потім  спадає в напрямку
до лісових земель. 

Професор В.В. Колкунов виявив закономірність накопичення нітратів у ґрунті:
чим раніше підняти пар, тим більше нітратів виявиться в ґрунті. Крім того, у процесі
власних досліджень, проведених у 1929 році, учений визначив оптимальний спосіб
внесення  вапна  –  розсипання  добрива  по  рослині,  яке  сприяє  дифузії  хімічних
елементів вапна безпосередньо в листки.

5.  Уперше  запропоновано  періодизацію  формування  наукової  біографії
В.В. Колкунова:  1)  період  дитячих  та  юнацьких  років (1866–1886)  включає
навчання  в  першій  Київській  і  Рішельєвській  гімназіях,  де  він  здобуває  середню
освіту;  2) формування  наукового  світогляду (1886–1903). У  цьому  періоді  ми
виділили  два  етапи:  а) вибору  фахових  орієнтирів  (1886–1899)  та  б) остаточного
формування як фахівця із сільського господарства (1899–1904). Період пов’язаний з
навчанням  В.В. Колкунова  в  Імператорському  Харківському  університеті  на
природничому  факультеті,  Імператорському  університеті  Св. Володимира  на
юридичному  факультеті,  Київському  політехнічному  інституті  Імператора
Олександра  II  на  агрономічному  факультеті.  В  останньому  закладі  Володимир
Володимирович здобуває вищу освіту і стає вченим-агрономом. У цей час на основі
власних  досліджень  В.В. Колкунов  підготував  першу  свою  наукову  доповідь
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«Анатомо-фізіологічне  дослідження  ступеня  ксерофільності  деяких  злаків»,  що
зробила його відомим; 3) період наукового зростання та світового визнання вченого
(1904–1909) означується публікацією в 1905, 1907 роках фундаментальної праці «До
питання  про  створення  посухостійких  рас  культурних  рослин»,  розробленням  у
1908 р.  навчального  курсу  «Вчення  про  селекцію»  і  захистом  магістерської
дисертації на тему «До питання про створення (вироблення) стійких до посухи рас
культурних рослин» (1909);  4) період активної наукової та педагогічної діяльності
(1909–1930)  включає  роботу  професора  в  Новоолександрійському  інституті
сільського  господарства  і  лісівництва  (1909),  Імператорському  університеті
Св. Володимира (1910–1915, 1918 роки),  Київському політехнічному й Київському
сільськогосподарському  інститутах  (1912–1930),  Київському  ветеринарно-
зоотехнічному інституті (1922–1924), Київському кооперативному інституті (1927).
Поза  тим,  В.В. Колкунов  очолює  Київське  агрономічне  товариство  (з  1913 р.),
Науковий інститут селекції (у перші роки його існування), є членом Наукової Ради
Сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту (з 1922 р.), Сільськогосподарського
наукового  комітету  України  (з  1919 р.),  Всеукраїнської  академії  наук,  Російського
товариства  ботаніків  тощо;  5) період політичного  переслідування  і  наукової
діяльності  в  засланні  (1930–1939)  –  це  роки  роботи  вченого  в  Кубанському
сільськогосподарському інституті після обвинувачення у сприянні контрреволюції.

6.  За  результатами  вивчення  матеріалів  Київського  агрономічного  товариства
встановлено,  що В.В. Колкунов є  одним з  його засновників,  а  в  1911 році   стає
головою Правління  товариства.  Учений  активно  працює  в  комісіях  з:  організації
колективних  дослідів  із  сортами  сільськогосподарських  рослин,  поширення
сільськогосподарських знань, перегляду сільськогосподарської літератури, вивчення
господарств Південно-Західного краю. Неодноразово виступає на загальних зборах
товариства з доповідями:  «Задачі  і  методи вивчення сортів сільськогосподарських
рослин»,  «Про  організацію  вищої  сільськогосподарської  освіти  в  Росії»,  «Про
методи  відбору»,  «Про  причини  різної  посухостійкості  конюшини  і  люцерни»,
«Значення менделізму в галузі  створення рас  культурних рослин» та  ін.  Як член
комісії  з  поширення  сільськогосподарських  знань  Володимир  Володимирович
пропонує власний курс лекцій для агрономів і сільських господарів «Додаток теорії
мінливості  й  спадковості  до  добору  культурних  рослин».  Працюючи  в  комісії  з
перегляду  сільськогосподарської  літератури,  професор  став  одним  з  ініціаторів
заснування, а потім і  редактором реферативного журналу «Обзор» (з 1914 року  
«Вісник»),  який  популяризує  сільськогосподарську  літературу.  Під  час  роботи  в
комісії з вивчення господарств Південно-Західного краю В.В Колкунов досліджує 10
насіннєвих господарств.
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професора В.В. Колкунова (1866–1939) 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, 2018.

Дисертаційна  робота  є  науково-теоретичним  узагальненням  інтелектуальної
біографії  теоретика  і  практика  агробіології,  селекції  та  фізіології
сільськогосподарських  культур,  одного  з  організаторів  вітчизняного  галузевого
дослідництва  й  фахової  вищої  освіти  –  професора  В.В. Колкунова  (1866–1939).
Спираючись на результати  аналізу  історіографічних та  архівних документів,  було
розроблено  періодизацію  життєвого  й  творчого  шляху  вченого,  що  дало  змогу
визначити основні напрями його наукових досліджень, роль у розвитку вітчизняної
аграрної  науки.  З’ясовано  й  висвітлено  внесок  Володимира  Володимировича  в
заснування  та  організацію  науково-навчального  процесу  спеціалізованих  кафедр
землеробства,  відділів  і  лабораторій  селекції  та  науково-дослідних  інститутів  в
Україні. 

Ключові  слова:  фізіологія,  анатомія, агробіологія,  дослідна  справа,
землеробство,  сільське  господарство,  агроґрунтознавство,  селекція,  агрономічне
товариство, посухостійкість.

АННОТАЦИЯ
Бойко  М.М. Научно-исследовательская,  педагогическая и общественная

деятельность профессора В.В. Колкунова (1866–1939) 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, 2018.

Диссертационная  работа  является  научно-теоретическим  обобщением
интеллектуальной  биографии  теоретика  и  практика  агробиологии,  селекции  и
физиологии сельскохозяйственных культур, одного из организаторов отечественной
отраслевой исследовательской  деятельности и  профессионального  высшего
образования – профессора В.В. Колкунова (1866–1939). Основываясь на результатах
анализа  историографических  и  архивных  документов, разработали периодизацию
жизненного  и  творческого  пути  ученого,  что  позволило  определить  основные
направления его научных исследований, их роль в развитии отечественной аграрной
науки.  Выяснено  и  освещено вклад  Владимира  Владимировича  в  создание  и
организацию  научно-учебного  процесса  специализированных  кафедр  земледелия,
отделов и лабораторий селекции и научно-исследовательских институтов в Украине.

Установлено,  что  новизна  исследования  заключается  в  разработке
периодизации жизненного и творческого пути профессора В.В. Колкунова. Первый
период (1866–1886) – это его  детские и юношеские годы, в которые он учится в
Киевской и Ришельевской гимназиях. Второй период (1886–1903) характеризуется
формированием научного мировоззрения ученого во время учебы в Императорском
Харьковском  университете  на  факультете  естественных  наук,  Императорском
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университете  Св. Владимира  на  юридическом  факультете  и  Киевском
политехническом  институте  Императора  Александра  II  на  сельскохозяйственном
отделении.  Такая  разносторонность  интересов  ученого  позволила  выделить  два
этапа  указанного  периода:  1)  1886–1899  гг.  –  выбора  им  профессиональных
ориентиров; 2) 1899–1904 гг.  –  окончательного формирования как  специалиста  по
сельскому хозяйству.  Профессор  В.В. Колкунов  является одним из последователей
научной  школы  Е.П. Вотчала,  исследовавшей физиологическую  природу
засухоустойчивости  сельскохозяйственных  культур, и  продолжателем  научных
исканий К.А. Тимирязева и С.М. Богданова.

Третий  период  (1904–1909)  включает  годы  научного  роста  и  мирового
признания ученого. В 1904 г. В.В. Колкунов закончил учебу в КПИ, получил высшее
образование и стал ученым-агрономом. В 1905 г.  и 1907 г.  ученый публикует две
части  фундаментального  труда  «К  вопросу  о  создании  засухоустойчивых  рас
культурных  растений».  В  1908 г.  он  подготовил новаторский  лекционный  курс
«Учение о селекции». В 1909 г. Владимир  Владимирович защищает магистерскую
работу  «К вопросу  о  создании  (выработке)  устойчивых  к  засухе  рас  культурных
растений» и в этом же году за свою работу получает премию Русского общества
акклиматизации животных и растений.

Четвертый период (1909–1930) отмечается активной научной и педагогической
деятельностью ученого на территории Украины. В 1909 г. В.В. Колкунов назначен
адъюнкт-профессором  Новоалександрийского  института  сельского  хозяйства  и
лесоводства;  в  1910–1915  и  1918  годах  –  работает  на  кафедре  агрономии
естественно-исторического  отделения  физико-математического  факультета
Императорского  университета  Св.  Владимира.  В  то  же  время  с  1912  г.  назначен
экстраординарным (впоследствии  ординарным) профессором кафедры земледелия
КПИ  по  совместительству.  Несколько  лет  возглавляет  сельскохозяйственное
отделение института. Установлено, что по его инициативе при кафедре земледелия
открылся отдел селекции. После создания в 1922 г. Киевского сельскохозяйственного
института (на базе агрономического факультета КПИ) В.В. Колкунов на протяжении
многих лет руководит кафедрой земледелия и селекции растений. В 1926–1927 гг.
исследователь создает и публикует первый украиноязычный  учебник для высших
учебных заведений аграрного профиля «Курс общего растениеводства».  Во время
работы  в  институте  В.В.  Колкунов  основывает  своеобразную  школу,  главным
научным  направлением  которой  было  изучение  засухоустойчивости  культурных
растений  по  анатомо-физиологическим  признакам  и  создание засухоустойчивых
сортов  сельскохозяйственных  культур.  В  1922–1924 гг.  ученый  также занимает
должность  профессора  земледелия  в  Киевском  ветеринарно-зоотехническом
институте,  а  с  1927  г.  – читает  курс  земледелия  в  Киевском  кооперативном
институте.

Выяснено,  что  не  менее  важное  место  в  жизни  ученого  занимает  научно-
организационная деятельность. Это касается Киевского агрономического общества,
которым ученый руководит с 1911 до 1918 года. В 1921 г. В.В. Колкунов участвует в
создании Научного института селекции, разработке его научной программы, а также
возглавляет  заведение  в  первые  годы  его  деятельности.  Активно  приобщается
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ученый и к работе других формирований, в частности: является членом Комиссии по
организации Киевской областной сельскохозяйственной опытной станции, Русского
ботанического  общества,  технического  комитета  при  Киевском  военном  округе,
Международной  ассоциации  селекционеров,  Научного  совета  Сортоводно-
семенного  управления  Сахаротреста.  С  1919  г.  – член  Сельскохозяйственного
научного комитета Украины и Украинской (Всеукраинской) академии наук, с 1928 г.
– руководитель секции растениеводства Научно-технического совета Махортреста.

Пятый  период  (1930–1939)  связан  с  политическими  преследованиями  в
Украине  и  научно-педагогической  деятельностью в  ссылке.  Найденные  архивные
документы свидетельствуют, что в 1930 году  на ученого заведено судебное дело за
совершение  контрреволюционной  пропаганды.  Следует  заметить  значительное
влияние  репрессий,  проводимых  властями  в  конце  20-х  годов,  на  карьеру
выдающегося  ученого,  которые  лишили  его  возможности  быть  избранным
академиком ВУАН. Отсутствие доказательной базы по так называемой преступной
деятельности В.В. Колкунова ослабила приговор, вынесенный судом, но профессору
было  запрещено  проживание  в  крупных  городах-центрах  страны.  Он  вынужден
покинуть Украину и переехать в Краснодар. С 1935 по 1937 год ученый руководит
кафедрой общего земледелия Кубанского сельскохозяйственного института.

К достижениям ученого следует отнести разработку популярной в свое время
анатомо-морфологической  теории засухоустойчивости  и  введение  нового  понятия
«переменный оптимум» размера клеток и т.п. Это учение раскрывает прямую связь
между  засухоустойчивостью  и  анатомией  растения  (наличие  мелкоклеточных
листьев). Ученый выясняет ряд закономерностей в выращивании злаков, кукурузы,
сахарной  свеклы.  Среди  достижений  В.В.  Колкунова  стоит  отметить  вклад  в
селекцию сельскохозяйственных  культур,  в  частности  создание  засухоустойчивых
сортов, и обоснование ряда научных принципов и методов отбора растений.

Ключевые  слова: физиология,  анатомия,  агробиология,  исследовательская
деятельность,  земледелие,  сельское  хозяйство,  агропочвоведение,  селекция,
агрономическое общество, засухоустойчивость.
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The thesis is a scientific and theoretical generalization of intellectual biography of
Professor V.V. Kolkunov (1866-1939)- a theorist and expert of agrobiology, breeding and
agricultural crops physiology,  one of the organizers of branch research in Ukraine and
professional  higher education. On  the  basis  of  the  analysis  of  historiographical  and
archival  materials,  the  periodization  of  the  scholar’s  life  and  creative  way  has  been
developed,  which  made  it  possible  to  determine  the  main  directions  of  his  scientific
research  and  their  role  in  the  development  of  the  agrarian  science  in  Ukraine.  The
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contribution of Volodymyr Volodymyrovych Kolkunov to the foundation and organization
of  the  scientific  and  educational  process  of  specialized  agricultural  chairs,  breeding
departments  and  laboratories  and  research  institutes  in  Ukraine has  been  shown  and
described.
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