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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Ветеринарна  імунобіологія  (ВІБ)  –  наука,  яка  вивчає
несприятливість тварин і птиці до інфекційних хвороб, посідає одне з провідних
місць  серед  наукових  напрямків  аграрної  науки.  На  думку  дослідника
Р. М. Хаїтова,  з  60-х  років  XX  ст.  імунологія  все  більше  перетворюється  на
системну дисципліну – імунобіологію, ідеї і  методи якої проникли майже у всі
природничі спеціальності. Тому на сьогоднішній день за об’ємом здобутих знань
імунобіологію визнають найбільш розвинутою галуззю природничих наук. 

Актуальність  роботи  зумовлена  одержанням  науково-обґрунтованих  даних
щодо  послідовності  та  інтенсивності  формування,  становлення  та  подальшого
розвитку  ветеринарної  імунобіології  в  Україні. Впродовж  останніх  років  ВІБ
характеризується  все  більш  поглибленою  диференціацією,  що  сприяє
виокремленню нових її  напрямків. У зв’язку з цим наукові досягнення в галузі
ветеринарної імунобіології, їх позиціювання в умовах євроінтеграційних процесів,
потребують  поглибленого  вивчення.  Водночас  знання  минулого  дозволяють  не
лише розуміти стан будь-якого явища в теперішньому часі, а й передбачати шляхи
розвитку. Таким чином, засвоєння наукової спадщини, її критичне осмислення та
використання на практиці – важливі умови подальшого розвитку ВІБ.

Характерною рисою ВІБ є її  зв’язок з практикою, потребами суспільства.
Галузь  завжди  була  пов’язана  не  лише  з  теоретичними  дослідженнями,  а  й  з
практичними надбаннями та виробництвом ветеринарних імунологічних засобів.
Фундаментальні  і  прикладні  дослідження  даної  науки  пов’язані  з  вирішенням
проблем вакцинації  проти особливо  небезпечних хвороб,  розробкою ефективних
імунологічних методів та тестів. Вивчення історії створення нових вакцин і засобів
специфічної  профілактики,  а  також удосконалення  вже  існуючих є  актуальною
проблемою, яка потребує нагального розгляду і вирішення. 

У  розвитку  імунобіології  в  Україні  доцільно  акцентувати  увагу  на  етапах
діяльності  галузевих  науково-дослідних  установ  і  закладів  вищої  освіти,
фундаментальні  та  прикладні  розробки  яких  спрямовувалися  на  розроблення  і
впровадження  нових  науково-обґрунтованих  методів  діагностики  та  засобів
профілактики  і  боротьби  з  інфекційними  хворобами  тварин  і  птиці  на  основі
новітніх біотехнологій. 

Актуальність  обраної  теми  підтверджується  й  тим,  що  в  сучасній
історіографії  відсутнє  комплексне  дослідження  з  історії  розвитку  ветеринарної
імунобіології в Україні кінця 50-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. в контексті його
науково-організаційного забезпечення та практичного значення.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до проблематики кафедри історії
та  культури  України  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет  імені  Григорія  Сковороди»  «Суспільно-політичні  трансформації  в
Україні XIX – початку XXI століття» (номер державної реєстрації 0118U003849);
«Становлення і розвиток наукових шкіл на теренах України у другій половині XIX
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– на початку XXI століття: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми
розвитку науки» (номер державної реєстрації 0118U003850).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у визначенні передумов,
основних тенденцій і закономірностей, здійсненні цілісного комплексного аналізу
науково-організаційних основ ветеринарної імунобіології в Україні наприкінці 50–
х рр. ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст.

Відповідно до поставленої мети було передбачено вирішення таких задач:
– проаналізувати  стан  наукового  опрацювання  проблеми,  систематизувати

джерельну базу, обґрунтувати методологічні засади дослідження; 
– розкрити передумови зародження та становлення вітчизняної ветеринарної

імунобіології на тлі надбань світової галузевої наукової думки; 
– виділити основні тенденції та етапи розвитку ветеринарної імунобіології в

Україні кінця 50-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.;
– з’ясувати об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливали на зміст, обсяг

та специфіку науково-дослідної роботи з ветеринарної імунобіології;
– систематизувати наукові здобутки вітчизняних науково-дослідних установ

та  закладів  вищої  освіти  з  розвитку  ветеринарної  імунобіології,  встановити  їх
внесок у підготовку кадрів з ветеринарної імунобіології;

– висвітлити  творчі  ініціативи  українських  учених  з  діагностики  та
специфічної  профілактики  інфекційних  захворювань  сільськогосподарських
тварин на прикладі наукової школи професора А. І. Собка; 

– розкрити міжнародну співпрацю українських учених у галузі ветеринарної
імунобіології  та  визначити  пріоритетні  наукові  напрямки  досліджень  з
ветеринарної  імунобіології,  окреслити  перспективи  її  розвитку  в  умовах
євроінтеграційних процесів.

Об’єктом  дослідження є  процес  становлення  і  розвитку  ветеринарної
імунобіології  в  Україні,  її  науково-організаційного  забезпечення  на  основі
вітчизняних надбань з урахуванням тенденцій світової галузевої наукової думки. 

Предметом дослідження є  динаміка та особливості  розвитку теоретично-
методологічних  засад  ветеринарної  імунобіології,  якісні  зміни  в  структурно-
організаційних  складових  галузі,  внесок  галузевих  закладів  вищої  освіти  та
науково-дослідних  установ,  дослідницьких  колективів,  особистісний  вимір
наукових результатів, позиціювання вітчизняної ветеринарної імунобіології на тлі
соціальних, економічних та політичних викликів кінця 50-х рр. ХХ ст. – першого
десятиліття ХХІ ст.

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець 50–х рр. ХХ ст. – перше
десятиліття  ХХІ ст.  Нижня  хронологічна  межа  дослідження  пов’язана  зі
створенням  науково-дослідних  інститутів.  Зокрема,  в  1959  р.  засновано
Кам’янецьк-Подільський  Інститут  птахівництва,  в  якому  було  створено  відділ
профілактики  хвороб  птиці  як  структурну  одиницю.  Унаслідок  низки
реорганізаційних процесів науково-дослідних установ ветеринарного профілю, в
2006 році Інституту експериментальної і клінічної медицини було надано статус
Національного  наукового  центру.  Заклад  став  потужним  науковим  центром  з
розроблення  і  впровадження  інноваційних  науково-обгрунтованих  методів
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діагностики та профілактики інфекційних хвороб на основі новітніх біотехнологій
в  першому  десятилітті  ХХІ  ст.  Зазначені  факти  обґрунтовують  верхню
хронологічну межу дисертаційного дослідження. В окремих випадках з міркувань
цілісного  сприйняття  передумов  і  дотримання  логічної  послідовності  в  аналізі
розвитку  ветеринарної  імунобіології  дослідження  виходять  за  межі  означеного
періоду.

Територіальні межі дослідження окреслені теренами України кінця       50–
х рр. ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст., яка перебувала у складі СРСР, а також
кордонами незалежної України.

Методологічну  основу  дисертації  складають принципи  об’єктивності,
науковості, історизму, узагальнення. При висвітленні теми авторка застосовувала
загальнонаукові  методи:  діалектичний,  історико-хронологічний,  статистичний,
бібліографічний тощо. Для розв’язання дослідницьких завдань зі становлення та
розвитку ветеринарної імунобіології в Україні використовувалися загальнонаукові
(систематизація,  класифікація)  та  міждисциплінарні  (структурно-системний  та
біографічний)  методи.  Особливу  увагу  приділено  власне  історичним  методам
наукового  пізнання  (проблемно-хронологічному,  порівняльно-історичному,
описовому, ретроспективному, періодизації), а також методам джерелознавчого та
історіографічного  аналізу  й  синтезу.  Сукупність  методів  дала  змогу  одержати
досить повну інформацію з досліджуваної теми.

Наукова  новизна  одержаних  результатів полягає  в  тому,  що  робота  є
першим в українській історичній науці комплексним дослідженням зі всебічним і
об’єктивним висвітленням науково-організаційних основ становлення та розвитку
ветеринарної імунобіології в Україні впродовж кінця 50–х рр. ХХ ст. – першого
десятиліття ХХІ ст. 

У результаті виконаного дослідження вперше:
– розширено джерельну базу досліджуваної проблеми за рахунок залучення

до наукового обігу значної кількості нових документів; 
– запропоновано періодизацію розвитку ветеринарної імунобіології в Україні;
– висвітлено внесок вітчизняних галузевих закладів вищої освіти і науково-

дослідних  установ  у  її  розвиток  та  висвітлено  наукові  здобутки  провідних
українських учених з проблем ветеринарної імунобіології; 

– одержано науково-обґрунтовані дані щодо послідовності  та  інтенсивності
формування  і  розвитку  ветеринарної  імунобіології  з  урахуванням  світової
галузевої наукової думки;

– розкрито  ефективність  та  важливість  практичного  застосування
імунобіологічних препаратів у ветеринарній медицині України;

– показано значимість наукової спадщини та особистісний вимір наукових
результатів  з  діагностики  та  профілактики  інфекційних  захворювань
сільськогосподарських тварин.

Уточнено:
– внесок  у  розвиток  ветеринарної  імунобіології  структурних  підрозділів

Наукового  Національного  центру  «Інститут  експериментальної  ветеринарної
медицини»;
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– діяльність та значимість наукових товариств і міжнародних організацій в
розробці  рекомендацій  по  ветеринарній  медицині,  профілактичних  заходів  та
методів боротьби з інфекційними хворобами тварин.

Поглиблено та суттєво доповнено: 
– бібліографію наукових праць провідних українських учених із залученням

їх до наукового обігу (В. В. Герман, А. М. Головко, В. О. Ушкалов).
Набули подальшого розвитку:
– перспективи  розвитку  фундаментальних  та  прикладних  досліджень  у

галузі ветеринарної медицини, її пріоритетних напрямків в Україні; 
– інформація  з  удосконалення  діагностики  та  профілактики  інфекційних

хвороб  тварин  і  птиці,  контролю  якості  та  стандартизації  ветеринарних
імунобіологічних засобів згідно міжнародних вимог в умовах інтеграції України
в ЄС. 

Практичне значення одержаних результатів.  Результати дисертаційного
дослідження  можуть  бути  використані  при  створенні  узагальнюючих  праць  з
історії  ветеринарної  науки  та  її  окремих  напрямів  дослідження,  а  також  для
заповнення прогалин у вивченні наукової спадщини видатних учених. Матеріали
дослідження  сприятимуть  подальшим  науковим  пошукам  під  час  підготовки
монографій,  наукових  статей,  бібліографічних  покажчиків,  розробці  науково-
обґрунтованих  засобів  імунопрофілактики  інфекційних  хвороб  тварин.
Узагальнені  матеріали  дослідження  можуть  бути  використані  в  навчальному
процесі  при вивченні  курсів  з  історії  науки  й  техніки,  історії  аграрної  науки,
спецкурсів  «Тваринництво»,  «Історія  сільськогосподарської  науки»,  «Історія
ветеринарної  медицини»,  а  також  при  підготовці  підручників,  навчальних  та
методичних посібників,  довідників,  словників,  енциклопедій тощо. Теоретичні
висновки  та  практичні  рекомендації  дослідження  можуть  бути  спрямовані  на
розв’язання  стратегічних  завдань  для  подальшого  удосконалення,  розробки
інноваційних  імунобіологічних  засобів  у  профілактиці  інфекційних  хвороб
тварин і птиці.

Особистий  внесок  здобувача. Дисертаційна  робота  є  самостійно
виконаним науковим дослідженням, в якому дисертанткою обґрунтовано наукову
концепцію,  мету  й  задачі,  джерелознавчі  та  методологічні  засади.  Особистим
внеском є формулювання наукових положень, покладених в основу дослідження,
узагальнюючих висновків, аналітичних суджень та сформульованих на їх основі
авторських тверджень, виявлених тенденцій, що виносяться на захист.

Апробація  результатів  дослідження.  Результати  дослідження,  основні
наукові  положення  та  висновки  дисертації  оприлюднені  на:  XIII  Міжнародній
конференції  «Сучасні  міждисциплінарні  дослідження:  історія,  сьогодення,
майбутнє» (1 березня 2016 р.), ХІ Всеукраїнській конференції молодих вчених та
спеціалістів  «Історія  освіти,  науки  і  техніки  в  Україні»  (16  травня  2016  р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Професор С. Л. Франкфурт (1866-
1954)  –  видатний  вчений-агробіолог,  один  із  дієвих  організаторів  академічної
науки в Україні (до 150-річчя від дня народження)» (м. Київ, 18 листопада 2016
р.); XII Міжнародній конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти,
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науки і техніки в Україні», присвяченої 100-річчю від дня створення Національної
наукової  сільськогосподарської  бібліотеки  Національної  академії  аграрних  наук
України  (м. Київ,  19  травня  2017  р.);  XV  з’їзді  мікробіологів  України
ім. С. М. Виноградського  (11-15  вересня  2017  р.,  м.  Одеса);  III  International
Scientific Conference «Microbiology and Immunology – the Development Outlook in
the21st century» (April 19-20, 2018, Kyiv); ХІІІ Всеукраїнської конференції молодих
учених  та  спеціалістів,  присвяченої  100-річчю  від  часу  утворення  у  складі
Міністерства земельних справ комітетів – вченого і сільськогосподарської освіти
(нині  –  Національна  академія  аграрних  наук  України)  та  80-річчю  від  дня
народження академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України, Героя
України,  президента  Національної  академії  аграрних  наук  України  (1996-2011)
Михайла  Васильовича  Зубця  (1938-2014)  (м.  Київ,  18  травня  2018  р.);  ХІV
Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки
і техніки в Україні», присвяченої ювілейним датам від Дня народження видатних
учених  в  галузі  аграрних  наук  –  основоположників  сільськогосподарської
дослідної  справи  в  Україні  за  науковими  напрямами,  професорів  –  Богданова
Сергія Михайловича (1859-1920), Шиндлера Камілла Гавриловича (1869-1940) та
члена-кореспондента  АН УРСР  Тюлєнєва  Миколи  Олександровича  (1889-1969)
(м.  Київ,  17  травня  2019 р.);  V  International  Scientific  and  Practical  Conference
«Theoretical and scientific bases of development of scientific thought» (Rome, Italy
February 16–19, 2021).

Публікації.  За  основними  результатами  дисертаційного  дослідження
опубліковано 28 наукових праць: 8 статей, з яких 5 – у наукових фахових виданнях
України,  3  –  у  закордонних  наукових  виданнях,  що  включені  до  міжнародних
наукометричних  баз  даних;  14  публікацій  у  збірниках  матеріалів  наукових
конференцій; 4 біобіліографічних покажчика. Праці, які додатково відображають
наукові результати дисертації – 2.

Структура дисертації підпорядковані меті та відповідним дослідницьким
задачам, зорієнтовані на цілісне, взаємопов’язане висвітлення проблем, сукупність
яких  узгоджується  з  предметом  дослідження.  Робота складається  із  переліку
умовних позначень,  вступу,  трьох  розділів,  поділених на  підрозділи,  висновків,
списку  використаних  джерел  (584  найменувань),  17  додатків.  Повний  обсяг
дисертації становить 298 сторінок, з них обсяг основного тексту викладено на 194
сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі  обґрунтовано  актуальність  теми,  наукову  новизну  та  практичне

значення одержаних результатів, розкрито зв’язок роботи з науковими планами та
програмами; сформульовано мету і завдання дослідження; визначено його об’єкт,
предмет,  територіальні та  хронологічні  рамки  дослідження,  методи  наукового
пошуку; наведено дані щодо особистого внеску здобувача, апробації та структури
дисертації.

У  розділі  1  «Стан  наукової  розробки  проблеми,  джерельна  база,
методологія дослідження» проаналізовано ступінь розробки наукової проблеми,
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охарактеризовано  стан  джерельної  бази  та  обґрунтовано  методологічні  засади
дослідження в контексті сучасних наукознавчих парадигм.

У підрозділі 1.1. «Історіографія  проблеми»  узагальнено  результати  аналізу
наукових  здобутків  вітчизняних  і  зарубіжних  дослідників  історії  в  галузі
ветеринарної імунобіології, що сприяло, по-перше, простеженню основних етапів
нагромадження знань щодо її  розвитку й науково-організаційного забезпечення;
по-друге,  виявленню  окремих  проблем,  пов’язаних  з  темою  дослідження,  що
потребують  поглибленого  опрацювання.  Окрім  того,  на  дослідження  з  історії
розвитку  ветеринарної  імунобіології,  як  і  інших  наук,  у  різний  час  впливав
комплекс  об’єктивних  і  суб’єктивних  чинників,  які  за  словами  академіка
В. І. Вернадського,  визначали  рівень  теоретичного  осмислення  проблеми.  У
зв’язку з цим історичні праці з проблеми дослідження проаналізовано за двома
історіографічними періодами: перший – кінець 50-х – 80-і рр. ХХ ст.; другий –
сучасний, з 1991 р. до теперішнього часу. За предметно-тематичним принципом
історичні  студії  поділені  на  дві  групи.  Перша  група  –  наукові  праці,  в  яких
робляться  спроби  подати  узагальнюючу  картину  історії  розвитку  ветеринарної
імунобіології.  Це,  передусім,  праці,  що  відтворюють  становлення  й  розвиток
ветеринарної  медицини,  вітчизняної  сільськогосподарської  науки  та  освіти;
роботи з історії галузевих наукових установ, закладів вищої освіти ветеринарного
та  аграрного  профілів.  Друга  група  –  спеціальні  праці,  в  яких  висвітлюються
питання розвитку загальної та ветеринарної імунобіології, її основних напрямів;
публікації, що розкривають наукову спадщину дослідників у галузі ветеринарної
імунобіології. 

За  радянської  доби  методологія  історичних  досліджень  базувалася
здебільшого  на  класовому підході,  фахівці  часто долучались до критики,  на їх
погляд,  застарілих  ідей  та  концепцій.  Так,  до  60-х  років  ХХ  ст. в  працях,
присвячених  імунології,  історіографічні  огляди  мають  загальний  характер  і  не
дають  глибокої  і  повноцінної  історіографічної  картини  розвитку  цієї  науки  в
Україні.  У більшості підручників історичні розділи з теорії імунітету практично
були відсутні. Після того, як імунологія оформилася у самостійну дисципліну, в 60
– 70-і рр. ХХ ст, почали з’являтися більш ґрунтовніші історичні праці. У нових
підручниках  з  імунології,  випущених у  1960-і  рр.,  з’явилися  короткі  історичні
розділи з переліком дослідників та їх найважливіших здобутків і відкриттів. 

До  перших  науково-популярних  видань,  в  яких  частково  розкривається
історія  імунології,  слід  віднести  брошуру  Л.  Я.  Скороходова  «Як  розвивалася
мікробіологія» (1965).  Стосовно історії становлення і розвитку імунології вагоме
значення мають такі праці Р. В. Петрова, як «Иммунология от Пастера до наших
дней»  (1968),  «Беседы  о  новой  иммунологии»  (1978),  в  яких  простежується
еволюція наукових основ імунології в контексті діяльності відомих учених і
практиків.  Важливими є  також історичні  праці  В.  В.  Нікольського  (Основы
иммунитета  животных,  1968;  Інфекція  та  імунітет  у  сільськогосподарських
тварин,  1974),  присвячені  формуванню  імунітету  у  сільськогосподарських
тварин при різних інфекційних захворюваннях та специфічній профілактиці.
В дослідженнях ученого висвітлюються етапи розвитку вчення про природню
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резистентність та імунологічну реактивність організму тварин, розкривається суть
інфекцій  та  розглядаються  проблеми  прикладної  імунології.  Питання
ветеринарної  імунології  та  імунітету у  тварин висвітлені  також у виданнях
Я. Е.  Колякова (Иммунитет животных, 1975; Ветеринарная иммунология, 1986).
Особливе місце автором відведено профілактиці хвороб молодняку великої рогатої
худоби методами масової імунізації.

Серед  робіт  з  профілактики інфекційних хвороб у  зазначений  період  слід
виділити наукові розвідки українських учених В. А. Бортнічука, П. М. Жованіка,
А. В. Демченко, Г. К. Божка, A. C. Коротича та ін. 

Перший ґрунтовний вітчизняний підручник за авторством А. Ю. Вершигори
«Основи імунології»  вийшов у  1975 р.  і  мав декілька  перевидань  (1980,  1990,
2005).  У підручниках  були  узагальнені дані  щодо  розвитку  різних  напрямів
імунології.

Важливе  значення  для  розвитку  наукових  напрямів  ветеринарної
імунобіології  в  радянський  період  мало  видання  зарубіжних  перекладних
монографій  –  Бернета  Ф.  «Клеточная  иммунология»  (1971),  «Ветеринарная
иммунология»  У.  Дж.  Герберта  (1974),  «Иммунобиология,  иммунохимия,
иммунопатология»  (1977)  за  редакцією  І. Месробяну,  Шт. Берчану,
«Иммунологические методы» (1979) за редакцією Х. Фрімеля та ін. 

Таким чином, стан наукової розробки обраної теми свідчить, що в наявних
роботах істориків радянської доби вона не знайшла належного висвітлення, немає
як  узагальнюючої  праці  з  історії  ветеринарної  імунобіології  в  Україні,  так  і
окремих здобутків українських учених. 

Окрему групу праць формують публікації, що належать до другого періоду,
який  розпочався  у  1991  р.  Завдяки  широкому  доступу  до  архівних  джерел
з’явилась  можливість  більш  широко  й  неупереджено  висвітлювати  науково-
організаційні основи розвитку ветеринарної імунобіології в Україні. У зазначений
період  опубліковано  низку  публікацій,  які  розкривають  механізм  розвитку,
симптоматику та заходи боротьби проти найбільш поширених інфекційних хвороб
тварин  і  птиці.  Серед  таких  робіт  вагоме  місце  посідають  монографії  за
авторством Ю. Я. Кассіча «Туберкулез сельскохозяйственных животных» (1991),
В. А.  Бортнічука  «Хламідіоз  свиней»  (1991),  В. А.  Бусола,  А. Ф. Бабкіна,
П. М. Жованіка «Бруцеллез сельскохозяйственных животных» (1991). 

Історія  ветеринарної  імунобіології  в  Україні  в  досліджуваний  період
висвітлювалася в контексті історії ветеринарної медицини взагалі і відображена,
насамперед, у роботах С. К. Рудика та П. І. Вербицького.

Серед  зарубіжних  істориків  науки,  дослідження  яких  у  філософському
контексті  висвітлюють  діяльність  І.  І.  Мечникова  як  у  загальній,  так  і  у
ветеринарній імунобіології,  слід виділити наукові  розвідки А.  Таубера.  У книзі
«Metchnicoff  and  the  origin  of  immunology.  From  metaphor  to  theory»  (1991)
дослідник  висвітлює  історію  фагоцитарної  теорії  І.  Мечникова  в  контексті
розуміння вченим імунітету. 

Основними історіографічними джерелами, в яких висвітлюється історія ВІБ в
Україні  стали  наукові  праці  з  історії  розвитку  ветеринарної  медицини,
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мікробіології,  біології.  У підручнику  І.  Кохана  «Імунологія»  (1994  р.)  окремим
підрозділом  подано  історію  імунобіології  та  окреслено  сутність  терміну
«імунобіологія».  В  монографії  українського  вченого  Р.  Маслянко  «Основи
імунобіології»  (1999)  висвітлено  історичні  етапи  та  виокремлені  найважливіші
досягнення в галузі імунобіології.  У посібнику М. П. Синьківського «Правове
регулювання ветеринарної  справи в Україні» (2002)  подано нариси з  історії
ветеринарної  медицини.  Водночас  на  тлі  розвитку  ветеринарної  науки
історіографічні аспекти ветеринарної імунобіології висвітлювалися фрагментарно.

Серед  навчальних  видань,  виданих  в  Україні,  слід  виділити  підручники
«Ветеринарна  імунологія  та  імунопатологія»  (1994),  «Ветеринарна
мікробіологія та імунологія» (1996), автором та співавтором яких є український
учений  В.  М.  Апатенко,  «Ветеринарна  імунологія»  (1995)  за  авторством
Є.І. Буряка  та  «Імунологія»  (2005)  авторів  А.  Ю. Вершигори,  Э.  У.  Пастера,
Д. В.  Колиби.  У  підручниках  подається  матеріал  щодо  механізму  імунітету,
його факторів та технології виготовлення специфічних засобів профілактики. 

Становлення і розвиток ветеринарної імунобіології в Україні кінця 50-х рр.
ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст., її науково-організаційного забезпечення на
сучасних  методологічних  засадах  висвітлено  в  низці  публікацій  автора
дисертаційного дослідження. 

Отже, аналіз другого історіографічного періоду дає підстави зазначити,  що
завдяки  динаміці  науково-дослідної  роботи  із  залученням  низки  різноманітних
джерел  і  літератури  по  зазначеній  темі,  було  розширено  спектр  досліджуваної
проблеми.

Історіографічний  аналіз  теми  дисертації  засвідчує,  що,  незважаючи  на
наявність  різних  за  змістом  і  спрямуванням  праць,  в  українській  історіографії
немає  ґрунтовного  дослідження  присвяченого  розвитку  ветеринарної
імунобіології в Україні кінця 50-х рр. ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст., а тому
назріла  потреба  в  появі  комплексної  наукової  праці,  зосередженої  на  якісних
змінах  у  структурно-організаційних  складниках  ветеринарної  імунобіології  в
процесі  її  розвитку,  особистісному  вимірі  наукових  здобутків  учених  та  їх
теоретичному і прикладному значенні.

У  підрозділі 1.2. «Джерельна  база  дослідження»  проаналізовано  науково-
пізнавальний  потенціал  використаних  джерел,  різних  за  походженням,  видами,
формою,  ступенем  персоніфікації,  ознаками  та  змістом.  Реалізація  окреслених
завдань  дисертаційного  дослідження  здійснювалася  за  допомогою  широкого
комплексу джерел, серед яких найвагомішими є: 1) архівні документи та матеріали
(переважна більшість з них уперше вводяться до наукового обігу); 2) наукові праці
учених, які зробили внесок у розвиток ВІБ; 3) опубліковані офіційні документи
органів державної влади, наукових установ та організацій;    4) матеріали засобів
масової інформації; 5) біографічні та бібліографічні покажчики; 6) статистично-
довідкові й енциклопедичні видання; 7) мемуарна література; 8) матеріали усної
історії. 

Основу  джерельної  бази  дослідження  становили  матеріали  фондів
Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України (фонд
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Р-27, м. Київ), архіву Національної академії наук України (фонд Ф. Р-251, м. Київ),
Державного архіву Харківської області (фонди 5909, 6100, 6127), а також архівні
документи  Державного  науково-контрольного  інституту  біотехнології  і  штамів
мікроорганізмів  (м.  Київ),  Державного  науково-дослідного  контрольного
інституту  ветеринарних  препаратів  і  кормових  добавок  (м.  Львів),  Харківської
державної  зооветеринарної  академії,  Державної  дослідної  станції  птахівництва
НААНУ (с. Бірки, Зміївський район, Харківської області), Інституту мікробіології
і  вірусології  ім. Д. К. Заболотного. Ознайомлення з архівними документами по
зазначеній  темі  показало,  що  цей  масив  документів  дослідниками  майже  не
вивчався.  В  більшості  справ  немає  позначок  про  користування.  Загалом
опрацьовано більше 300 справ, 5 описів, 5 фондів 8 архівних установ України. До
наукового обігу вперше введено 157 справ. 

Опрацювання  першоджерел  дало  можливість  встановити  пріоритетні
напрями українських учених у галузі ветеринарної імунобіології. У дослідженні
висвітлені наукові доробки провідних вітчизняних учених, їх біографії та наукові
праці  (А.  І.  Собка,  В.  В.  Германа,  П.  П. Фукс,  А.  М. Головка,  В.  О. Ушкалова,
В. О. Бусола, М. Т. Прокоф’євої та ін.). 

Інформативним джерелом у  нашому дослідженні  були  матеріали  інтернет-
сайтів:  Верховної  Ради,  Державної  фітосанітарної  та  ветеринарної  служби
України,  Міжнародного  епізоотичного  бюро.  Аналіз  законодавчо-нормативної
бази дав  змогу  виявити  документи,  які  сприяли  розвитку  ветеринарної
імунобіології. 

Окрему групу джерельної бази становили періодичні видання, на сторінках
яких друкувалися статті  вчених імунологів,  мікробіологів,  вірусологів,  біологів,
обговорювалися  актуальні  питання  розвитку  й  удосконалення  матеріально-
технічного  забезпечення  з  ветеринарної  імунобіології.  До  них  слід  віднести:
«Ветеринарна  медицина»,  «Птахівництво»,  «Ветеринарна  практика»,  «Сучасна
ветеринарна  медицина»,  «Біологія  тварин»,  «Науковий  вісник  Національного
університету біоресурсів і природокористування України», «Вісник аграрної науки
Південного регіону», «Вісник Сумського національного аграрного університету»,
«Науковий  вісник  Львівської  Державної  академії  ветеринарної  медицини  ім.
С.З. Гжицького», «Ветеринарна біотехнологія» та ін. 

Джерельною базою також слугували інтерв’ю та бесіди з сучасними ученими,
що працюють в даній галузі (А. М. Головко, В. А. Прискока, В. П. Романенко, В.
П. Риженко, В. О. Ушкалов, В. В. Герман, А. І. Завірюха та ін.). 

Отже,  джерела,  залучені  до  реалізації  завдань  дослідження,  різні  за
походженням,  евристичним потенціалом,  повнотою висвітлення різних аспектів
проблеми, дають усі підстави констатувати, що опрацьований емпіричний масив
забезпечує надійне підґрунтя для комплексного осмислення заявленої тематики. 

У підрозділі 1.3. «Методологічні  засади  наукового  пошуку»  методологія
даного  дослідження  розглядалася  як  сукупність  різних  методів,  що  дозволило
максимально повно висвітлити тему. В дисертації були використані такі методи
загальнонаукових  досліджень  –  історичний,  термінологічний,  об’єктивний,
системний.  Історичний  метод  дозволив  проникнути  у  сутність  проблем  та
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процесів розвитку ветеринарної імунобіології завдяки розгляду її ґенези, оскільки
наукові  і  накопичені  практичні  здобутки  перебувають у діалектичній взаємодії.
Термінологічний принцип передбачав  вивчення  історії  терміну «Імунологія»  та
«Імунобіологія».  Завдяки принципу об’єктивності,  дисертанткою було виявлено
чинники,  які  визначали  різні  наукові  погляди  та  впливали  на  розвиток
ветеринарної імунобіології.  Орієнтація на  системний підхід – у комплексному
дослідженні  ветеринарної  імунобіології  як  частини  єдиного  цілого  із
узгодженням  функціонування  всіх  елементів  і  частин  (структура,
взаємозв’язки  елементів  та  явищ,  цілісність  розвитку,  сутність  та
особливості,  чинники  та  умови)  застосовувалася  для  з’ясування  сутності
явища,  процесу.  У  дослідженні  використані  спеціальні  методи  пізнання  та
методи  міждисциплінарних  наук:  проблемно-хронологічний,  періодизація,
персоналізація,  бібліографічний,  статистичний,  метод  джерелознавчого  й
архівознавчого аналізу та синтезу тощо.  В сукупності згадані методи дозволили
опанувати  наявну  літературу  з  проблеми,  вивчити  джерела,  систематизувати  й
узагальнити отриману інформацію, що дало можливість дійти певних висновків. 

Отже,  в  дисертаційному  дослідженні  застосовано  методологічний
інструментарій  загальнонаукових,  історичних  досліджень,  який  дозволив
розкрити  передумови  становлення  та  розвитку  ветеринарної  імунобіології,
провідні напрямки досліджень, а також окреслити перспективи її розвитку.

У розділі 2  «Науково-організаційні  засади  становлення  і  розвитку
ветеринарної імунобіології в Україні» розкрито передумови, охарактеризовано
основні  етапи  становлення  й  розвитку  ветеринарної  імунобіології  в  Україні;
проаналізовано  внесок  науково-дослідних  установ  та  закладів  вищої  освіти  у
розробку методів діагностики і засобів профілактики найбільш поширених хвороб
сільськогосподарських  тварин,  підготовку  кадрів  і  підвищення  кваліфікації
спеціалістів.

У  підрозділі  2.1.  «Передумови  формування  наукових  основ  імунобіології»
з’ясовано, що окремі елементи емпіричних знань з імунології беруть свій початок
з відкриття низки збудників інфекційних хвороб людини та тварин, специфічних
засобів їх профілактики та розробки концепції штучного імунітету. 

За результатами досліджень встановлено об’єктивні та суб’єктивні фактори,
які  обумовили в  певний історичний період  зміст,  обсяг  та  специфіку наукових
пошуків із цього напряму. Становленню наукових основ імунобіології в Україні
сприяла низка відкриттів та досягнень світового масштабу в боротьбі з епідеміями
та пандеміями. Фундаментом розвитку імунобіології в ХІХ – початку ХХ ст. була
мікробіологія. Відкриття в 1888 р. Луї Пастером в Парижі Інституту імунології
(згодом  –  Інституту  Пастера),  бактеріологічної  станції  в  Одесі  (1886  р.)  та
Бактеріологічних  інститутів  (в  Україні  –  в  Одесі,  Харкові,  Києві)  сприяли
значному розвитку мікробіології та бактеріології у країнах Європи. 

З’ясовано,  що  вивчення  Л.  Пастером  збудників  низки  хвороб  тварин  і
людини,  експериментальні  дослідження  стосовно  патогенезу  інфекційних
захворювань,  механізму  одужання  та  появі  імунітету  внаслідок  проведених
щеплень заклали наукові основи розвитку мікробіології, імунології, біотехнології.
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На думку більшості вчених та істориків, 1881 р. можна вважати датою народження
нової науки – імунобіології. Розроблені Л. Пастером принципи одержання вакцин
і  методи  їх  застосування  для  профілактики  інфекційних  хвороб,  успішно
використовуються вже понад 130 років. 

Вагомий  внесок  у  становленні  наукових  основ  імунобіології  зробила
наукова  школа  німецького  вченого  Р.  Коха,  яка  зосередила  свої  зусилля  на
виділенні, культивуванні та описі збудників важливих інфекційних захворювань.
У  1891  р.  в  Берліні  було  відкрито  Інститут  Коха,  який  також  став  центром
мікробіологічної науки на той час. 

Встановлено  внесок  українських учених (І.  І.  Мечникова,  М.  Ф.  Гамалії,
Д. К. Заболотного) у розробку механізмів розвитку інфекційних хвороб, вивчення
їх збудників та формуванні імунітету. 

Таким чином,  основні  принципи імунобіології,  її  досягнення  та  відкриття,
методичні  підходи  до  розробки  засобів  специфічної  профілактики  знайшли
широке застосування у ветеринарній медицині.

У підрозділі 2.2. «Становлення  науково-дослідних  установ  ветеринарної
імунобіології» визначено внесок галузевих науково-дослідних установ у розробку
методів діагностики та профілактики інфекційних хвороб сільськогосподарських
тварин та птиці. 

За  результатами  дослідження  встановлено,  що  наприкінці  50-х  –  середині
60-х років ХХ ст. в Україні починають створюватися науково-дослідні інститути,
діяльність яких безпосередньо була пов’язана з ветеринарною імунобіологією. У
1959 р. на базі науково-дослідної станції птахівництва в Кам’янці-Подільському
засновано науково-дослідний інститут птахівництва, який згодом був переведений
у с. Бірки, Зміївського району, Харківської області. Наукова діяльність інституту
була  спрямована  на  захист  птиці  від  інфекційної  патології  і  розробку  методів
діагностики  інфекційних  хвороб.  Важливе  значення  мало  створення  у  1960  р.
відділу  сільськогосподарської  мікробіології,  вірусології  та  імунології  (нині  –
Інститут  сільськогосподарської  мікробіології  НААН  України,  м. Чернігів),
дослідження  якого  були  спрямовані  на  діагностику  лептоспірозу  та  вірусно-
кишкових  захворювань  тварин.  У  цей  період  розпочав  свою  діяльність
Український  науково-дослідний  інститут  фізіології  і  біохімії
сільськогосподарських  тварин  (з  2000  р.  –  Інститут  біології  тварин  НААНУ
України, м. Львів), діяльність якого торкалася переважно неінфекційної патології. 

Вагомий  внесок  у  розвиток  ветеринарної  імунобіології  було  зроблено
Інститутом ветеринарної медицини НААН України (м. Київ), який у 70-і роки ХХ
ст.  мав  декілька  реорганізацій:  від  підпорядкування  Національному  наукового
центру  «Інститут  експериментальної  і  клінічної  ветеринарної  медицини»  як
лабораторії загальної епізоотології і прогнозування (1972 р.) і відділу епізоотології
і прогнозування (1976 р.) в окремий інститутський заклад (1977 р.). Дослідження
вчених інституту сприяли розробці нових теоретичних і методологічних підходів
– об’єднання методів класичної вірусології з новими досягненнями молекулярної
біології,  імунології,  клітинної  біології,  електронної  мікроскопії,  пато-
імуноморфології. 
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Встановлено, що в незалежній Україні розширюються напрями досліджень
філій та науково-дослідних станцій. Деякі з них було реорганізовано в інститути:
на  базі  Рівненської  науково-дослідної  ветеринарної  станції  створено  Інститут
епізоотології  (1994);  Львівська  філія  Всесоюзного  державного  науково-
дослідного  контрольного  інституту  ветеринарних  препаратів  (м.  Москва)  була
реорганізована  у  Державний  науково-дослідний  контрольний  інститут
ветеринарних  препаратів  і  кормових  добавок  (1991);  Київська  філія  –  у
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
(1998).

У 1998 р. в Інституті біології тварин при відділі біотехнології була створена
лабораторія імунології.  У 2002 р. на базі  сектору патології  і  терапії лабораторії
вірусології Інституту ветеринарної медицини, а також лабораторій неінфекційної
патології,  біохімії  та  ветеринарної  санітарії  була  створена  лабораторія
імунопатології,  яка  стала  провідним  в  Україні  науковим  центром  з  клітинної
імунології. Основним напрямком наукових досліджень лабораторії стало вивчення
механізмів  і  закономірностей  формування  імунних реакцій  у  тварин,  розробки
нових  методів  визначення  і  оцінки  імунного  потенціалу,  створення
імуномоделюючих та імунопротекторних препаратів, розробка сучасних методів
контролю імунобіологічних засобів боротьби з хворобами тварин тощо. 

З’ясовано, що наприкінці ХХ ст. – початку ХХІ ст. важливе значення мають
дослідження  стосовно  пріонних  інфекцій.  При  Інституті  біології  тварин  було
створено  перший  у  державі  науково-виробничий  центр  з  вивчення  пріонних
інфекцій, який координує дослідження з епізоотології цієї групи інфекцій тварин,
розробляє  методи  діагностики,  профілактики  та  заходи  боротьби  з
трансмісивними спонгіформними енцефалопатіями. 

Таким  чином,  діяльність  галузевих  науково-дослідних  установ  України
ветеринарного  профілю була  спрямована на покращення епізоотичного стану  в
країні.

У підрозділі 2.3. «Науковий супровід ветеринарної імунобіології і підготовка
кадрів у закладах вищої освіти» проаналізовано наукові здобутки закладів вищої
освіти  у  зазначений  період,  їх  внесок  у  підготовку  кадрів  та  підвищення
кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів ветеринарної медицини. 

За  результатами  дослідження  з’ясовано,  що,  починаючи  з  середини  50-х
років ХХ ст. завдяки розширенню мережі ветеринарних закладів та факультетів в
СРСР було збільшено їх кількість – з 34 (1956 р.) до 55 (1968 р.), в тому числі в
Україні – до 8. 

У  1966  р.  спеціальний  комітет  експертів  Всесвітньої  організації  охорони
здоров’я  затвердив  документ  про  викладання  імунології  в  медичних  вузах.  У
Всесоюзному інституті експериментальної ветеринарії в 1967 році була створена
перша  лабораторія  ветеринарної  імунології,  яку  очолив  академік  ВАСГНІЛ
Я. Р. Коваленко.  З 70-х років ХХ ст. імунологію починають викладати на курсах
мікробіології ветеринарних факультетів. У цей період для розвитку загальної та
ветеринарної  імунобіології  вагоме  значення  мали  дослідження,  які  велися  на
кафедрі мікробіології Київського Національного університету ім. Т. Шевченка.  У
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1983  р.  з  ініціативи  професора  А. Ю. Вершигори на  кафедрі  була  введена
спеціалізація  з  імунології,  а  кафедра  згодом  отримала  назву  –  кафедра
мікробіології та загальної імунології. 

На  основі  аналізу  архівних  документів  встановлено  внесок  Харківської
державної  зооветеринарної  академії  в  розвиток  ветеринарної  імунобіології,
виділені кафедри та наукові здобутки вчених у цій галузі. Зокрема, в 70-х рр.    ХХ
ст.  наукова  діяльність  кафедри  мікробіології,  вірусології  та  імунології  була
спрямована у таких напрямах: вивчення захисного антигену та його значення в
імуногенезі сибірки (Г. В. Дунаєв), ідентифікація збудника сибірки за допомогою
дифузної преципітації (М. М. Калашник), інтерференція між вірусом віспи птиці
та  ньюкаслської  хвороби  (В. М. Апатенко),  експериментальне  вивчення
мінливості патогенних епізоотичних штамів вірусу чуми птиці в імунному статусі
організму  (Г. Г. Донік)  та  ін.  Під  керівництвом  професора  В.  М. Апатенка
впродовж  1986-2010  рр.  кафедрою  вивчалися:  імунний  статус  птахів
(Є. Г. Туріцина), імунологічний статус свиней у зв’язку з вакцинопрофілактикою
сальмонельозу  (А.  В. Гайдамака),  імунологічні  параметри  за  рота-  і
коронавірусної  інфекції  телят  (М.  М. Савенко),  імуноморфологічні  зміни  у
поросят  на  прикладі  трансмісивного  гастроентериту  свиней  (В.  І. Бут),
розроблялися  діагностичні  серологічні  реакції  при  інфекційному  ринотрахеїті
(Л. В. Гончарова)  та  ін.  Кафедрою  було  створено  низку  програм  для
сільськогосподарських  закладів  вищої  освіти  з  ветеринарної  мікробіології  та
імунології (1985 р., 1999 р.). 

Визначено  також  внесок  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування в розвиток ветеринарної імунобіології. З’ясовано результати
наукових досліджень кафедри мікробіології  і  вірусології  з  вивчення природньої
резистентності  організму  тварин,  вірусного  гастроентериту  свиней  та
пастерельозу  кролів  (В.  В.  Нікольський);  виділення  та  вивчення  на  культурах
тканин  вірусів-збудників  інфекційних  хвороб  слизових  оболонок  свиней
(В. П. Литвин); експериментального вивчення імунології ящуру (В. П. Онуфрієв).

Виявлено,  що  починаючи  з  середини  60-х  років  ХХ  ст.,  на  кафедрі
мікробіології і вірусології Білоцерківського національного аграрного університету
проводилися  систематичні  дослідження  з  вивчення  бактеріальних  та  вірусних
хвороб тварин, а також деяких питань імунології (С. Т. Рягін). Під керівництвом
професора  К.  М.  Шерстобоєва  кафедра  вперше  в  Україні  почала  вивчати
бактеріофаги при колі-паратифозних хворобах телят та поросят, розробила методи
одержання високоактивних лікувально-профілактичних сироваток проти паратифу
(С. Т. Рягін, І. В. Шваюн, В. М. Зоценко). З середини 80-х років ХХ ст. значна
увага  почала приділятися методам ранньої діагностики лейкозу та підвищенню
ефективності засобів боротьби з профілактики цього захворювання. Завідувачем
кафедри  епізоотології  та  інфекційних  хвороб  М.  Н. Дороніним  була  вперше
створена  школа  лейкозоологів.  З  1992  р.  на  кафедрі  успішно  працює науково-
дослідна  лабораторія  «Боротьба  з  лейкозами  великої  рогатої  худоби»,
співробітники  якої  проводять  протилейкозні  заходи  у  різних  господарствах
України.
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З’ясовано  внесок  аграрних  закладів  вищої  освіти  в  підготовку  кадрів  і
підвищення  кваліфікації  спеціалістів  у  галузі  ветеринарної  імунобіології.
Державна  ветеринарна  та  фітосанітарна  служби  України  разом  з  провідними
факультетами  ветеринарної  медицини України  постійно  проводили і  проводять
підвищення  кваліфікації  співробітників.  У  1974  р.  у  Білоцерківському
національному  аграрному  університеті  було  створено  факультет  підвищення
кваліфікації,  який  у  1993  р.  було  реорганізовано  в  Інститут  післядипломного
навчання для керівників і спеціалістів ветеринарної медицини. Встановлено, що у
1996  р.  в  Національному  університеті  біоресурсів  і  природокористування було
створено  факультет  педагогіки  та  підвищення  кваліфікації.  Серед  курсів  у
програмі  післядипломного  навчання  –  інфекційні  хвороби  тварин  та
протиепізоотична  справа,  лабораторна  діагностика  тварин,  біотехнологія
ветеринарних  препаратів  тощо.  Визначено,  що  у  Державному  науково-
контрольному  інституті  біотехнології  і  штамів  мікроорганізмів  з  2002  р.
проводиться  підготовка  та  атестація  наукових  кадрів,  навчання  слухачів
післядипломної освіти, спеціалістів ветеринарної медицини щодо вдосконалення
контролю та якості ветеринарних імунобіологічних препаратів. 

У підрозділі 2.4. «Актуальні  напрями  імунобіологічних  досліджень  в
Державному  науково-контрольному  інституті  біотехнології  і  штамів
мікроорганізмів» виокремленні  основні  напрями  досліджень  Інституту  щодо
підвищення якості ветеринарних імунобіологічних засобів. 

На  основі  опрацювання  архівних  матеріалів  проаналізовано  напрями
наукового  пошуку  ефективних  засобів  імунопрофілактики,  які  проводилися  в
Інституті  біотехнології  і  штамів мікроорганізмів. У роки незалежності  України,
починаючи з 90-х рр. ХХ ст.,  наукові дослідження спрямовувалися на розробку,
вдосконалення  та  стандартизацію  методів  контролю  біологічних  препаратів;
державний  контроль  за  проведенням  випробувань  біологічних  препаратів  для
тваринництва, які застосовуються на території України; експертизу нормативно-
технічної  документації  на  імпортні  біологічні  препарати;  контроль  якості  та
апробацію перед їх реєстрацією і  закупівлею; експертизу  нормативно-технічної
документації на імпортні біологічні препарати; здійснення державного контролю
за дотриманням вимог стандартів, ветеринарно-санітарних правил, настанов щодо
застосування  засобів  ветеринарної  медицини  та  інших  документів  у  процесі
розробки,  апробації,  впровадження,  виготовлення,  зберігання,  транспортування,
реалізації  та  застосування зазначених засобів  на підприємствах,  в установах та
організаціях усіх форм власності; контроль за виконанням міжнародних договорів
України щодо забезпечення якості засобів для ветеринарної медицини тощо. 

На  початку  ХХІ  ст.  напрями  досліджень  з  ВІБ  розширилися  в  руслі
міжнародної  співпраці,  зокрема здійснення наукових та  економічних зв’язків із
зарубіжними  інститутами,  підприємствами  та  іншими  установами  з  питань
спільної  розробки,  виробництва,  апробації,  придбання  і  реалізації  біологічних
препаратів, затвердження нових методів і методик щодо контролю їх якості тощо. 

У розділі 3  «Пріоритетні  наукові  напрями  досліджень  в  галузі
ветеринарної імунобіології в Україні» висвітлено фундаментальні та прикладні
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напрями  досліджень  в  галузі,  інтелектуальний  вимір  наукових  результатів  та
міжнародна співпраця і обмін досвідом. 

У підрозділі 3.1.  «Фундаментальні  дослідження  Національного  наукового
центру  «Інститут  експериментальної  і  клінічної  ветеринарної  медицини»  з
профілактики  інфекційних  хвороб  тварин»  проаналізовано  діяльність
структурних  підрозділів  Інституту  з  вивчення  вірусних  та  бактеріальних
захворювань  сільськогосподарських  тварин  і  птиці,  розробки
конкурентоспроможних інноваційних технологій в галузі ветеринарної медицини. 

За  результатам  дослідження  встановлено,  що  основними  структурними
підрозділами Інституту, в якому проводилися експериментальні дослідження, були
лабораторії.  Розкрито  вагомий  внесок  у  розвиток  ветеринарної  імунобіології
лабораторії  мікробіології,  лабораторії  з  вивчення  хвороб  свиней,  лабораторії
вивчення бактеріальних інфекцій, лабораторії вивчення туберкульозу, лабораторії
патоморфології,  лабораторії  біотехнології.  Виявлено,  що  впродовж  десятиліття
(1959-1969 рр.) було сформовано ряд нових підрозділів:  лабораторія вірусології
(1959),  лабораторія  вивчення  хвороб  молодняку  сільськогосподарських  тварин
(1968),  лабораторія  вивчення  лейкозів  (1968).  З’ясовано,  що  науково-дослідна
робота  у галузі  ветеринарної  імунобіології  проводилася  також на базі  науково-
дослідних ветеринарних станцій – Рівненській (з 1959 р.) та Київській (з 1968 р.).

Визначено основні напрями фундаментальних досліджень та їх виконавців:
бактеріальні  інфекції  (О.   М. Цимбал,  К. Є. Конаржевський,  О. С. Андрєєва,
П. Н. Жованик  та  ін.);  вірусні  інфекції  (В. С. Білокінь,  Є. В. Андрєєв,
О. О. Кучерявенко, З. П. Наумець та ін.); інфекційні хвороби свиней (І. Й. Кулеско,
А. Т. Шиков,  О. Я. Пустовар  та  ін.);  туберкульоз  (О.  М. Говоров,  Ю. Я. Касіч,
А. І. Завгородній  та  ін.);  хвороби  птиці  (І. М. Дорошко,  М. Т. Прокоф’єва,
І. І. Панікар, В.Ф. Бабкін та ін.); хвороби молодняку (Г. В. Гнатенко, П. П. Фукс,
А. М. Головко,  В. О. Ушкалов);  інфекційна  патологія  тварин  (Г. А. Красніков,
О. О. Кучерявенко та ін.).

У підрозділі 3.2. «Інтелектуальний  портрет  ученого-імунобіолога  на
прикладі наукової діяльності професора А. І. Собка» розкрито наукову школу та
професійну діяльність вченого у галузі ветеринарної імунобіології. 

На основі аналізу архівних документів поглиблено біографічні відомості про
А.  І.  Собка.  Виділено  три  періоди  науково-організаційної  діяльності  вченого  –
харківський (1955-1965),  володимирський (1965-1976) та київський (1976-1997).
Харківський період А. І. Собка був пов'язаний з вивченням інфекційних хвороб
свиней  в  Українському  науково-дослідному  інституті  експериментальної
ветеринарії. Ученим вперше в СРСР була запропонована діагностика чуми свиней
за змінами в ребрах, які були цінними патанатомічними ознаками і полегшували
постановку  діагнозу.  Володимирський  період  життя  вченого  характеризувався
рішеннями  по  розробці  багатьох  препаратів  для  профілактики  ящуру.  Під
керівництвом А.І. Собка та за участю його учнів були розроблені та впроваджені у
ветеринарну практику оригінальні та прискорені лабораторні методи діагностики
ящуру. В київський період науково-організаційної роботи, працюючи директором
УНДІЕВ,  під  керівництвом  А. І. Собка  виконано  низку  фундаментальних



16

досліджень, завдяки яким розроблено комплекс клініко-лабораторних методів. Для
профілактики  і  лікування  інфекційних  хвороб  сільськогосподарських  тварин
розроблено понад 30 біологічних препаратів, діагностичних-тест-систем, вивчено
проблеми параімунітету.  Вчений підготував 5 докторів та 35 кандидатів наук у
галузі ветеринарної імунобіології.

У підрозділі 3.3. «Міжнародна  співпраця  в  галузі  ветеринарної  медицини:
обмін досвідом та наукові визнання» проаналізовано міжнародні угоди, реалізація
яких  сприяла  обміну  інформацією,  наданню  допомоги  в  удосконаленні
ветеринарної освіти і науки в Україні.

Встановлено, що вагоме значення для розвитку  ветеринарної імунобіології
мали такі  міжнародні  організації,  як Всесвітня ветеринарна асоціація (ВВА) та
Міжнародне  епізоотичне  бюро  (МЕБ).  Аналіз  ветеринарних  конгресів  ВВА,  їх
тематика впродовж досліджуваного періоду свідчить про те, що діяльність і обмін
досвідом  між  спеціалістами  сприяли  позитивному  вирішенню  питань  щодо
викорінення  багатьох  інфекційних  хвороб  (чума  ВРХ,  сибірка),  а  такі
захворювання, як туберкульоз, віспа птиці перестали носити масовий характер.

З’ясовано,  що  завдяки  міжнародній  співпраці,  рівень  досягнень  у
ветеринарній медицині дозволив вирішувати питання не лише щодо контролю та
профілактики інфекційних захворювань тварин і птиці, розвитку біотехнології  і
розробки вакцин і методів діагностики хвороб у ХХІ столітті, а й обговорювати
питання стосовно ветеринарної етики. Вагоме значення для розвитку ветеринарної
імунобіології в Україні має діяльність МЕБ щодо з’ясування епізоотичної ситуації
в світі та досягнень світової ветеринарної науки. Починаючи з 1994 р., Україна
бере  активно  участь  в  роботі  Генеральних  сесій  МЕБ,  а  за  комплексними
показниками увійшла до першої п’ятірки серед 155 країн світку – членів МЕБ. 

На основі аналізу архівних документів показано міжнародний досвід окремих
вітчизняних  учених  у  галузі  ветеринарної  імунобіології  (П.  М.  Жованік,
І. Л. Говоров, І. Й. Кулеско, І. І. Лукашов, М. Т. Прокоф’єва, А. І. Собко та ін.). 

У підрозділі 3.4. «Перспективи  розвитку  наукових  досліджень  в  галузі
ветеринарної  медицини  в  умовах  інтеграції  України  в  ЄС» розкрито  актуальні
напрями перспективних наукових досліджень у зазначеній галузі. 

Як  свідчать  результати  дослідження,  пріоритетними  перспективними
напрямами  розвитку  ветеринарної  імунобіології  є:  законодавство  відповідно
міжнародним  вимогам  та  державна  підтримка  галузі;  освіта  та  база  наукового
забезпечення;  економічна  стабільність  та  належне  фінансове  забезпечення;
міжнародна співпраця. Доведено, що необхідно і надалі гармонізувати національні
стандарти  до  стандартів  ЄС  та  міжнародних  стандартів  серії  ISO.  Реалізація
нормативно-законодавчих  документів  перш  за  все  повинна  відображати
національні пріоритети. Важливим є участь у міжнародних програмах, проектах,
обмін  інформацією  та  досвідом  роботи,  проведення  спільних  наукових
досліджень,  участь  у  міжнародних  конференціях,  симпозіумах,  виставках,
організація спільних навчань та підвищення кваліфікації спеціалістів та науковців,
розроблення протиепізоотичних заходів, спрямованих на викорінення інфекційних
хвороб  тварин.  Зазначено,  що  актуальним  є  вивчення  епізоотичної  ситуації  в
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країнах,  що  мають  з  Україною  спільні  кордони,  та  прогнозування  загрози
біобезпеки. 

ВИСНОВКИ
У  дисертації  здійснено  узагальнення  та  запропоновані  нові  підходи  до

комплексного  аналізу  становлення  й  розвитку  ветеринарної  імунобіології  в
Україні  наприкінці  50-х  рр.  ХХ  –  першому  десятилітті  ХХІ  ст.,  як  важливої
складової  національної  аграрної  науки.  Проведене  наукове  дослідження  дає
підстави зробити такі висновки: 

1.  У процесі  становлення  й розвитку ветеринарної  імунобіології  в  Україні
наприкінці 50-х рр. ХХ – першому десятилітті ХХІ ст., теоретичного осмислення
її результативності і перспективності нових напрямів дослідження сформувалася
широка  історіографічна  база,  що  надає  змогу  комплексно  й  неупереджено
простежити  найважливіші  етапи  та  особливості  формування  ветеринарної
імунобіологічної  науки,  перетворення  її  в  самостійну  наукову  галузь,  розкрити
внутрішні  закономірності  розвитку  та  фактори  зовнішнього  (економічного,
соціального,  політичного)  впливу  на  зміст  і  напрями  наукового  пошуку,  зміну
наукових парадигм та позиціювання в науковому просторі. Унаслідок проведеного
дослідження  з’ясувалося,  що  зазначена  проблема  недостатньо  досліджена  і
знайшла лише епізодичне та фрагментарне відображення в історіографії, історії
науки й техніки. По-перше, немає узагальнення динаміки пріоритетних напрямів
щодо  внеску  галузевих  закладів  вищої  освіти,  науково-дослідних  установ  та
дослідницьких  колективів  у  розроблення  наукових  основ  і  практичного
впровадження технологій ветеринарної імунобіології у виробництво. По-друге, не
осмислені  належним чином наукові  здобутки українських учених,  не окреслені
шляхи  використання  їх  надбань  на  окремих  етапах  функціонування  галузі
імунобіології. 

Дослідження  обраної  теми  базується  на  широкій  джерельній  базі,  яка
включає значний масив неопублікованих документів центральних архівів України,
державних архівів м. Києва, Львова, Харківської області; наукові праці імунологів,
мікробіологів,  вірусологів,  біологів  галузевих  науково-дослідних  установ,
професорів  кафедр  ветеринарної  медицини,  мікробіології,  імунології  аграрних
закладів  вищої  освіти;  періодичні  видання  кінця  50-х  рр.  ХХ  –  першого
десятиліття  ХХІ  ст.,  що  дозволило  виконати  поставлені  завдання.  Визначення
теоретико-методологічних засад  спільно  з  аналізом історіографії  та  джерельної
бази зумовили вибір напрямів і шляхів розв’язання основних проблем предмета
дослідження,  посприяли  власній  інтерпретації  окремих  подій  і  явищ,
об’єктивному оцінюванню творчого внеску відомих учених у розвиток науково-
організаційних основ ветеринарної імунобіології в Україні.

2.  З’ясовано  передумови  зародження  та  становлення  вітчизняної
ветеринарної  імунобіології  на  тлі  надбань  світової  галузевої  наукової  думки.
Фундаментом  розвитку  імунобіології  була  мікробіологія.  Відкриття  низки
збудників  інфекційних  хвороб  людини  і  тварин  заклали  основи  розвитку
мікробіології, бактеріології, імунології, біотехнології. Заснування таких науково-
дослідних  установ  наприкінці  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.,  як  Інституту  Пастера
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(1888 р.)  в  Парижі,  Бактеріологічної  станції  в  Одесі  (1886  р.),  Інституту  Коха
(1891 р.) в Берліні та Бактеріологічних інститутів (в Україні – в Одесі, Харкові,
Києві),  дало поштовх значному темпу розвитку мікробіології  та  бактеріології  в
Україні.  Датою  зародження  нової  науки  –  імунобіології,  на  основі  досліджень
науковців і істориків, слід вважати 1881 р. 

Встановлено вагомий у розвиток імунології,  зокрема в розробці  механізму
формування  імунітету  після  одужання  та  проведення  щеплення,  французького
вченого Л. Пастера, німецької школи Р. Коха, австрійського імунолога Ф. Бернета
та українських учених – І. І. Мечникова, М. Ф. Гамалії, Д. К. Заболотного. 

3.  Виявлено  об’єктивні  та  суб’єктивні  фактори,  які  обумовили  в  певний
історичний  період  зміст,  обсяг  та  специфіку  науково-дослідної  роботи  з
ветеринарної  імунобіології.  Встановлено,  що  в  результаті  нових  відкриттів  і
досягнень ветеринарна імунобіологія стала самостійною науковою дисципліною,
яка знаходиться на перетині таких наук, як біологія, мікробіологія та медицина.
Тому,  вивчати  історію  становлення  і  розвитку  цієї  дисципліни  необхідно  на
міждисциплінарному рівні. Доведено, що у розвитку ветеринарної імунобіології
відбулися якісно-кількісні зміни, з прискоренням на сучасному етапі. 

З’ясовано,  що  наприкінці  50-х–середині  60-х  рр.  ХХ  ст.  в  УРСР  на
промисловій основі починають інтенсивно розвиватися скотарство, свинарство та
птахівництво,  що  потребувало  більш  інтенсивної  ветеринарної  діяльності  в
напрямку  профілактики  інфекційних  хвороб.  У  зв’язку  з  цим  починають
створюватися  інститути,  діяльність  яких  безпосередньо  була  пов’язана
ветеринарною  імунобіологією.  В  радянській  Україні  розширюються  напрями
наукових  досліджень  та  виокремлюються  методи  діагностики та  впровадження
низки імунологічних засобів у ветеринарну практику, що посприяло поліпшенню
епізоотичного стану. У роки незалежності України були проведені фундаментальні
дослідження по з’ясуванню патогенезу низки інфекційних хвороб, розробці нових
методів діагностики і оцінки імунного потенціалу, створення імуномодулюючих
та  імунопротектних  препаратів  нового  покоління,   впровадження  державних
стандартів  якості  ветеринарних  імунозасобів  відповідно  до  міжнародних
стандартів (ISO). 

4.  На  основі  масиву  різнобічної  джерельної  бази  розроблена  періодизація
розвитку ветеринарної імунобіології  в Україні  за чотирма умовними періодами.
Перший  період (кінець  50-х  –  середина  60-х  рр.  ХХ  ст.)  –  започаткування
ветеринарної  імунобіології  як  науки.  В  Україні  починають  створюватися
профільні  інститути  з  фундаментальних  досліджень  стосовно  вірусних  і
бактеріальних інфекцій та проводитися імунологічні дослідження неінфекційної
патології тварин і птиці. У 1959 р. на базі науково-дослідної станції птахівництва
в Кам’янці-Подільському було створено науково-дослідний інститут птахівництва.
Наукові дослідження з ветеринарної імунобіології до 1960 р. велися переважно у
Національному  науковому  центрі  «Інститут  експериментальної  і  клінічної
ветеринарної медицини». Доведено, що науково-дослідна робота з ветеринарної
імунобіології проводилася не лише у підрозділах інституту, але й на базі науково-
дослідних  станцій:  Рівненській  (з  1959 р.)  та  Київській  (з  1968  р.).  З  1960  р.
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розпочав  свою  діяльність  Український  науково-дослідний  інститут  фізіології  і
біохімії сільськогосподарських тварин (з 2000 р. – Інститут біології тварин УААН
(м.  Львів).  Другий  період (середина  60-х  рр.  –  початок  80-х  рр.  ХХ  ст.).
характеризувався  становленням  ветеринарної  імунобіології  як  навчальної
дисципліни. З 70-х рр. ХХ ст. імунологія викладалася переважно на природничих
факультетах закладів вищої освіти, розпочали функціонувати нові факультети та
науково-дослідні  лабораторії.  Перші  дослідження  із  загальної  та  ветеринарної
імунобіології  проводилися  на  кафедрі  мікробіології  Київського  національного
університету ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом завідувача кафедри,  професора
А. Ю. Вершигори. У 80-і рр. ХХ ст. в Україні офіційно розпочинається викладання
дисципліни  «імунологія»:  у  1981  р.  у  Львівському  медичному  інституті  було
вперше відкрито курс клінічної імунології, а з 1993 р. було введено спеціальність
клінічного  імунолога.  Третій  період (початок  80-х  –  кінець  90-х  рр.  ХХ  ст.)
відзначився  забезпеченням  ветеринарної  імунобіології  науковими  кадрами;
удосконаленням якості підготовки спеціалістів ветеринарної медицини. У 90-х рр.
ХХ ст. імунологію розпочинають викладати на кафедрі лабораторної діагностики
інфекційних  хвороб  сільськогосподарських  тварин  Білоцерківського
національного аграрного  університету.  У 1996 р.  в  Національному університеті
біоресурсів  і  природокористування  було  створено  факультет  педагогіки  та
підвищення кваліфікації.  Четвертий період (кінець 90-х рр. – початок ХХІ ст.)
позначився  розширенням  та  удосконаленням  наукової  бази  досліджень  з
ветеринарної  імунобіології.  На базі  Рівненської  науково-дослідної  ветеринарної
станції було створено Інститут епізоотології (1994). Львівська філія Всесоюзного
державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів
(м.  Москва)  була  реорганізована  у  Державний  науково-дослідний  контрольний
інститут  ветеринарних  препаратів  і  кормових  добавок  (1991);  Київська  філія
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів
і  кормових  добавок  була  реорганізована  у  Державний  науково-контрольний
інститут біотехнології  і  штамів мікроорганізмів (1998).  В ДНКІБШМ з 2002 р.
проводиться  підготовка  та  атестація  наукових  кадрів,  навчання  слухачів
післядипломної  освіти.  У  2005  р.  на  кафедрі  мікробіології,  вірусології  та
імунології  Харківської  Державної  зооветеринарної  академії  було  введено
самостійний  курс  імунології  та  вперше  була  розроблена  навчальна  програма  з
ветеринарної імунології як самостійної дисципліни.

5.  Розкрито  науково-організаційну  діяльність  дослідницьких  установ  та
закладів  вищої  освіти  ветеринарного  профілю  в  розробці  фундаментальних  і
прикладних  наукових  досліджень  з  усіх  напрямів  ветеринарної  імунобіології.
Розвиток  наукових  основ  ветеринарної  імунобіології  в  Україні  досліджуваного
періоду був обумовлений науково-технічною революцією з кінця 50-х років ХХ ст.
З’ясовано,  що  Науковий  Національний  центр  «Інститут  експериментальної
ветеринарної  медицини»  НААН  України  став  одним  із  головних  науково-
дослідних закладів з питань вивчення, прогнозування і профілактики інфекційних
і  незаразних  захворювань  тварин,  розробки  і  впровадження  високоефективних
діагностичних, лікувальних і профілактичних препаратів, сучасних технологій, які
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забезпечують стійке ветеринарне благополуччя тваринництва України.  Розкрито
вагомий  внесок  у  розвиток  ветеринарної  імунобіології  основних  підрозділів
установи та провідних учених, зокрема: лабораторії мікробіології (О. М. Цимбал,
К. Є. Конаржевський), лабораторії вірусології (Є. В. Андрєєв, Г. А. Красніков, З.
П. Наумець, Н. П. Чечоткіна), лабораторії вивчення хвороб свиней (І. Й. Кулеско,
Є. В. Андрєєв,  А.  І.  Собко);  лабораторії  вивчення  бактеріальних  інфекцій
(П. Н. Жованик,  А. Ф. Бабкін  та  ін.);  лабораторії  вивчення  туберкульозу
(О. М. Говоров,  Ю. Я.  Касіч,  А. І.  Завгородній);  лабораторії  по хворобам птиці
(І. М. Дорошко, І. І. Панікар, М. Т. Прокоф’єва, В. В. Герман та ін.); лабораторії по
вивченню  хвороб  молодняку  (Г.  В.  Гнатенко,  П. П. Фукс,  А. М. Головко,  В.
О. Ушкалов);  лабораторії  патоморфології  (К. М. Язикова,  Г. А. Красніков).
Напрацювання  вчених  щодо  розробки  та  впровадження  вітчизняних  засобів
діагностики,  профілактики та  лікування  інфекційних хвороб тварин посприяли
підтриманню стабільної епізоотичної ситуації в Україні.

Встановлено,  що  вагомий  внесок  для  розвитку  загальної  та  ветеринарної
імунобіології  мали дослідження, які проводилися у Національному університеті
ім.  Т.  Шевченка  (А.  Ю.  Вершигора),  Харківській  державній  зооветеринарній
академії  (В.  М. Апатенко,  М.  Г.  Нікітін,  І.  І. Лукашов,  О.  Я.  Міланко  та  ін.),
Національному  університеті  біоресурсів  і  природокористування
(В. В. Нікольський,  В.А. Бортнічук,  В.  П. Онуфрієв  та  ін.),  Білоцерківському
державному  аграрному  університеті  (М.  Н.  Доронін,  С.  Т.  Рягін,  В.  О.  Бусол,
К. М. Шерстобоєв, Л. Є. Корнієнко, В. М. Івченко та ін.); Інституті ветеринарної
медицини (А. І. Собко, А. І. Завірюха, В. П. Риженко, В. П. Романенко). Їх наукові
розробки  сприяли  розв’язанню  найбільш  актуальних  проблем  розвитку
ветеринарної імунобіології та поліпшенню епізоотичної ситуації в Україні.

Доведено,  що  з  метою  підвищення  рівня  професійної  діяльності  та
удосконалення  знань  з  ветеринарної  імунобіології,  з  1974  р.  проводиться
підвищення  кваліфікації  для  спеціалістів  та  керівників  галузі  на  базі
Білоцерківського  національного  аграрного  університету  (з  1993  р.  Інституту
післядипломного  навчання),  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування (з 1996 р.). 

6.  На  основі  вперше  залучених  до  наукового  обігу  архівних  документів
розкрито  творчі  ініціативи  українських  учених  з  діагностики  та  специфічної
профілактики  інфекційних  захворювань  сільськогосподарських  тварин  на
прикладі  наукової  школи  та  інтелектуального  простору  видатного  вченого,
доктора ветеринарних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ та УААН
А. І.  Собка.  З’ясовано основні етапи професійної діяльності  та творчого шляху
вченого. Особливо плідною була діяльність А. І. Собка в Інституті ветеринарної
медицини  УААН,  директором  якого  він  був  з  1992  р.  Дослідженнями,
проведеними  під  керівництвом  А.  І.  Собка,  було  встановлено  появу  кишкових
інфекційних захворювань свиней (трансмісивного гастроентериту коронавірусної
природи,  ротавірусну  діарею  поросят  та  гастроентерит,  пов'язаний  з
ентеровірусами)  тощо).  Для  профілактики  і  лікування  інфекційних  хвороб
сільськогосподарських тварин під керівництвом А. І. Собка розроблено понад 30
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біологічних  препаратів,  діагностичних-тест-систем,  вивчено  проблеми
параімунітету.  Вчений  підготував 5  докторів  та  35  кандидатів  наук  у  галузі
ветеринарної імунобіології. Його наукова спадщина залишається актуальною і до
теперішнього  часу,  а  його  справу  продовжили  учні  (В. А.  Прискока,
З. С.  Клестова, О. Ф. Блоцька та ін.).

7.  Встановлено, що вагоме значення для розвитку ветеринарної імунобіології
в  Україні  мала  діяльність  світових  організацій  та  товариств  природничого
профілів  (Українське  мікробіологічне  товариство,  Українське  Товариство
імунологів  та  алергологів,  Міжнародне  товариство  імунологів,  Всесвітня
ветеринарна асоціація, Міжнародне епізоотичне бюро). Починаючи з 60-х рр. ХХ
ст., активізувалася співпраця ветеринарних служб СРСР із зарубіжними країнами.
В цей період були розроблені та прийняті важливі рекомендації по ветеринарній
медицині,  які  передбачували  єдині  правила,  заходи  та  методи  боротьби  з
інфекційними хворобами тварин. 

Міжнародна співпраця сприяла розв’язанню низки різноаспектних питань з
імунобіології, зокрема щодо контролю та профілактики інфекційних захворювань
тварин і птиці, розвитку біотехнології і розробки вакцин та методів діагностики
хвороб у ХХІ столітті, обговорення питань ветеринарної етики. Україна активно
брала  участь  в  роботі  міжнародних  ветеринарних  організацій  –  Всесвітній
ветеринарній  асоціації  та  Міжнародному  епізоотичному  бюро  (МЕБ).  Важливе
значення  мало  затвердження  її  постійним  комітетом  МЕБ  Міжнародного
ветеринарно-санітарного  кодексу  (1968  р.).  Починаючи  з  1994  р.,  Україна  є
активним  членом  Генеральних  сесій  МЕБ,  а  за  комплексними  показниками
увійшла до першої п’ятірки серед 155 країн світу – членів МЕБ. 

Окреслено  перспективи подальшого  розвитку ветеринарної  імунобіології  в
Україні в умовах євроінтеграційних процесів на основі результативності наукових
досліджень та об’єктивної оцінки нормативних матеріалів. Особливо актуальним
на  теперішній  час  є  вивчення  епізоотичної  ситуації  в  країнах,  що  мають  з
Україною спільні кордони та прогнозування загрози біобезпеки. 
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АНОТАЦІЯ
Іващенко Н. В. Розвиток ветеринарної імунобіології в Україні (кінець

50–х років ХХ століття – перше десятиліття ХХІ століття). – 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, 2021.

У дисертації на основі аналізу, значного обсягу джерельного матеріалу та
наукових  досліджень  попередників,  вперше  комплексно  відображено  розвиток
ветеринарної імунобіології в Україні. Більшість опрацьованого матеріалу залучено
до наукового обігу вперше.

Визначено  передумови,  історичні  особливості  становлення  та  розвитку
ветеринарної  імунобіології.  Встановлено  зв'язок  ветеринарної  імунобіології  з
суміжними  природничими  галузями  (медицина,  тваринництво,  імунологія,
біотехнологія,  мікробіологія,  молекулярна  біологія,  вірусологія,  бактеріологія,
фармакологія  тощо).  Показаний  внесок  закладів  вищої  освіти  та  науково-
дослідних  установ  у  розвиток  ветеринарної  імунобіології.  Наведені  актуальні
(Державний  науково-контрольний  інститут  біотехнології  і  штамів
мікроорганізмів)  та  фундаментальні  (Національний  науковий  центр  «Інститут
експериментальної  і  клінічної  ветеринарної  медицини»)  напрями
імунобіологічних  досліджень.  Розкрита  роль  провідних  вітчизняних  учених  у
розвиток ветеринарної імунобіології та виокремлені їх вагомі наукові досягнення. 

Особлива  увага  приділена  вивченню  профілактики,  діагностики,
ефективності  застосування  та  впровадження  ветеринарних  імунобіологічних
засобів у практику. З’ясовано, що впровадження ветеринарних імунобіологічних
засобів  значно  поліпшує  епізоотичний  стан  в  Україні  та  скорочує  економічні
збитки.  Показана  міжнародна співпраця та  перспективи розвитку ветеринарних
досліджень в умовах інтеграції України в ЄС. 

Ключові слова: ветеринарна медицина, профілактика, інфекційні хвороби,
ветеринарні  імунобіологічні  препарати,  розвиток,  наукове  забезпечення,
історичний аналіз, міжнародна співпраця.
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Иващенко  Н.  В.  Развитие  ветеринарной  иммунобиологии  в  Украине
(конец  50–х  годов  ХХ  столетия  –  первое  десятилетие  ХХІ  столетия).  –
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, 2021.

В диссертации на основе глубокого анализа достижений предшественников,
большого количества проработанного материала, часть которого впервые введена
в научный оборот,  показана история ветеринарной иммунобиологии в Украине.
Выявлены  объективные  и  субъективные  факторы,  которые  обусловили  в
исследуемый  исторический  период  содержание,  объем  и  специфику  научно-
исследовательской работы по этому направлению. Установлено, что в результате
новых  открытий  и  достижений  ветеринарная  иммунобиология  стала
самостоятельной научной дисциплиной, которая находится на пересечении таких
наук,  как  биология,  микробиология  и  медицина.  Проанализирована
историография  проблемы  и  определены  направления  дальнейших  научных
исследований  развития  ветеринарной  иммунобиологии.  В  хронологической
последовательности  исследована  историография  общей  и  ветеринарной
иммунобиологии.  В  научный  оборот  привлечены  ряд  публикаций,  которые
практически  еще  не  изучались  и  не  подлежали  историографическому  анализу.
Проведен анализ источниковедческой базы исторического развития теоретических
и  практических  основ  общей  и  ветеринарной  иммунобиологии,  как  ее
составляющей,  которая  подтвердила  отсутствие  комплексного
источниковедческого  подхода  к  исследованию  в  этой  области.
Историографическая база исследования включает труды конца 50-х гг.  ХХ в.  –
первого  десятилетия  XXI  в.  Выделены  печатные  издания,  которые  помогают
раскрыть развитие ветеринарной иммунобиологии в Украине и применяются при
обучении и повышении квалификации специалистами ветеринарной медицины и
в  настоящее  время.  Определена  эффективность  функционирования  системы
государственного  контроля  и  надзора  за  качеством  ветеринарных
иммунобиологических средств благодаря разработке новых и совершенствованию
существующих  национальных  стандартов.  Расширена  база  источников  по
исследуемой  проблеме  за  счет  привлечения  в  научный  оборот  массива  новых
документов.  Систематизированы  по  содержанию  и  происхождению  архивные
документы и введены в научный оборот ряд материалов о выдающихся ученых, их
учениках,  представителях  научных  школ,  что  позволило  заметно  дополнить
современное  интеллектуальное  пространство  большой  плеядой  отечественных
ученых – разработчиков научного направления второй половины ХХ – первого
десятилетия XXI века.

В  исследовании  использовались  общенаучные  методы  исследований
(исторический,  терминологический,  объективный,  системный),  а  также
специальные  методы  познания:  сравнительно-исторический,  проблемно-
хронологический.  Использование  методов  периодизации,  персонализации,
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архивно-источниковедческого  анализа,  аналитико-синтетических  и
библиографических  методов  систематизировало  и  обобщило  полученную
информацию,  что  позволило  раскрыть  тему.  Ознакомление  с  различными
источниками  позволило  выделить  ряд  признаков,  раскрывающих  специфику
терминов «иммунология» и «иммунобиология».

Изучены необходимые исторические предпосылки возникновения и развития
ветеринарной  иммунобиологии,  раскрыты  важнейшие  этапы  развития  данной
дисциплины,  каждый  из  которых  характеризуется  важными  научными
открытиями.

Освещена  научно-образовательная  деятельность  и  приоритетные
направления  профильных  научно-исследовательских  институтов  и  высших
учебных заведений Украины. Установлено, что в Украине для развития общей и
ветеринарной иммунобиологии имели значение исследования, которые велись в
Национальном университете  им. Т.  Шевченко (А.  Ю. Вершигора),  Харьковской
государственной зооветеринарной академии (В. М. Апатенко, М. Г. Никитин, И. И.
Лукашов,  А.  Я.  Миланко),  Национальном  университете  биоресурсов  и
природоиспользования  (В.  В.  Никольский,  В.  А. Бортничук,  В.  П.  Онуфриев,
В. П. Литвин),  Белоцерковском  государственном  аграрном  университете
(Н. Н. Доронин,  С. Т. Рягин,  В.  А.  Бусол,  Н.  С.  Мандигра  и  др.)  Институт
ветеринарной медицины (А. И. Собко, А. И. Завирюха, В. П. Рыженко и др.).

Собран  материал  по  вкладу  в  развитие  ветеринарной  иммунобиологии
основных  подразделений  Научного  Национального  центра  «Институт
экспериментальной ветеринарной медицины» и выделена деятельность  ученых:
лаборатории микробиологии (А. М. Цымбал, К. Е. Конаржевский), лаборатории
вирусологии (Е. В. Андреев, Г. А. Красников, З. П. Наумец и др.), лаборатории
изучения  болезней  свиней  (И.  И.  Кулеско,  Е.  В. Андреев  и  др.),  лаборатории
изучения  бактериальных  инфекций  (П.  Н.  Жованик,  А. Ф. Бабкин  и  др.),
лаборатории  изучения  туберкулеза  (О.  М. Говоров,  Ю. Я. Кассич,
А. И. Завгородний)  лаборатории  по  болезням  птицы  (И. Н. Дорошко,
И. И. Паникар, М. Т. Прокофьева, В. В. Герман и др.), лаборатории по изучению
болезней молодняка (Г. В. Гнатенко, П. П. Фукс, А. Н. Головко, В. А. Ушкалов),
лаборатории патоморфологии (К. М. Языкова, Г. А. Красников).

Впервые  показано  значение  интеллектуального  уровня  выдающегося
ученого,  доктора  ветеринарных  наук,  профессора,  члена-корреспондента
ВАСХНИЛ  и  УААН  А.  И.  Собко.  Изучена  профессиональная  и  научная
деятельность  ученого  в  разные  периоды  жизненного  пути  (харьковского,
владимирского и киевского).

Собрано и выделено мировые организации и сообщества естествоведческого
направления,  деятельность  которых  имела  важное  значение  для  развития
ветеринарной иммунобиологии.

Определены  перспективы  развития  научных  исследований  ветеринарной
иммунобиологии  в  Украине  в  процессе  переосмысления  научного  наследия
предшественников и объективной оценки исследуемых материалов.
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ANNOTATION
Ivaschenko N.V. Veterinary immunology development in Ukraine (the end of

the 50s of the XX century – the first decade of the XXI century). – Manuscript.
The  dissertation  on  competition  of  a  scholastic  degree  of  the  candidate  of

historical sciences for specialty 07.00.07. – History of Science and Technique. – State
Institution  of  higher  educational  «Pereyaslav-Khmelnytsky  State  Pedagogical
University named after Hryhoriy Skovoroda», Pereyaslav, 2021.

In dissertation, for the first time ever the veterinary immunobiology development
in Ukraine is comprehensively reflected, on foot of analytical treatment of a significant
amount of source material and research of predecessors. Most of the processed material
is involved in scientific circulation.

Prerequisites,  historical  features  of  formation  and  veterinary  immunobiology
development are determined.  The veterinary immunobiology connection with related
natural  fields  (medicine,  cattle  breeding,  immunology,  biotechnology,  microbiology,
molecular biology, virology, bacteriology, pharmacology, etc.) has been established. The
higher  education  institutions  and  research  institutions  contribution  to  the  veterinary
immunobiology development is shown. Up-to-date (State Scientific Control Institute of
Biotechnology  and Strains  of  Microorganisms)  and fundamental  (National  Research
Center  «Institute  of  Experimental  and  Clinical  Veterinary  Medicine»)  sectors  of
immunobiological  research  are  presented.  The role  of  leading domestic  scientists  in
veterinary  immunobiology  development  is  revealed  and  their  significant  scientific
achievements are singled out. Special attention has been given to study of prophylaxis,
diagnosis,  and  effectiveness  of  application  and  implementation  of  veterinary
immunobiological agents in practice. It was found that the introduction of veterinary
immunobiological agents significantly improves the epizootic situation in Ukraine and
reduces  economic  losses.  International  cooperation  and  prospects  for  veterinary
research development are shown in the context of Ukraine's integration into the EU.
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