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Ìèðîí³âñüêà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ òà ¿¿ íàñòóïíèê Ìèðîí³âñüêèé ³íñòèòóò ïøåíèö³ 
áóëè ³ º íå ò³ëüêè îñåðåäêîì ñåëåêö³éíî¿ íàóêè, à é ñïîëó÷íîþ ëàíêîþ ì³æ íàóêîþ ³ 
àãðîâèðîáíèöòâîì. Ó 20–50-õ ðð. Ìèðîí³âñüêà ñòàíö³ÿ çàïðîâàäæóâàëà ó ñâî¿é çîí³ 
ä³ÿëüíîñò³ òàê³ äåðæàâí³ ïðîºêòè, ÿê êîëåêòèâí³ äîñë³äè íà ñåëÿíñüêèõ çåìëÿõ; îð-
ãàí³çàö³ÿ ìåðåæ³ êîðåñïîíäåíò³â-äîñë³äíèê³â ñåðåä ñåëÿí-ãîñïîäàðíèê³â; õ³ì³çàö³ÿ 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ òà 
àãðîõ³ìêîíòðîëü ´ðóíò³â ó ãîñïîäàðñòâàõ); êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ õàò-ëàáîðàòîð³é (ó 
òðüîõ îáëàñòÿõ); ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîñòàíîâè ïðî ïîëåçàõèñí³ ë³ñîíàñàäæåííÿ 
³ òðàâîï³ëüí³ ñ³âîçì³íè ó ñòåïîâèõ òà ë³ñîñòåïîâèõ ðàéîíàõ ªâðîïåéñüêî¿ ÷àñòèíè 
ÑÐÑÐ (çîêðåìà â Óêðà¿í³) òà ³í. Çàïî÷àòêîâàíà íà Ìèðîí³âñüê³é äîñë³äí³é ñòàíö³¿ ðî-
áîòà ç ïðîïàãàíäè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çíàíü òà íàóêîâèõ äîñÿãíåíü ñåðåä àãðî-
íîì³÷íèõ ðîá³òíèê³â ³ ñåëÿíñòâà ïðîäîâæóºòüñÿ é â ³íñòèòóò³, çîêðåìà âèñòàâêîâà 
ñïðàâà (ï³äãîòîâêà åêñïîíàò³â òà åêñïîçèö³é äëÿ âèñòàâîê ð³çíîãî ð³âíÿ), îðãàí³çàö³ÿ 
ùîð³÷íèõ ç’¿çä³â àãðîíîì³â òà ñåì³íàð³â ³ êóðñ³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, óçàãàëüíåííÿ ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ó âèðîáíèöòâ³, 
åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, âïðîâàäæåííÿ íàóêî-
âèõ ðîçðîáîê (ñîðò³â) ó âèðîáíèöòâî, âèïóñê äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ àãðîñïåö³à-
ë³ñò³â (ðåêîìåíäàö³¿, ïîðàäè, ³íôîðìàö³éí³ ëèñòêè òîùî), ïðèéîì äåëåãàö³é òà åêñ-
êóðñ³é, à òàêîæ ïðîõîäæåííÿ ñòóäåíòàìè ïðàêòèêè ³ ñòàæóâàííÿ â óñòàíîâ³. Ç 1937 ð.
íà Ìèðîí³âñüêó äåðæàâíó ñåëåêö³éíó ñòàíö³þ áóëî ïîêëàäåíî çàâäàííÿ ùîäî âè-
ðîùóâàííÿ íàñ³ííÿ îñíîâíèõ çåðíîâèõ êóëüòóð äëÿ äåê³ëüêîõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, ùî é 
ñüîãîäí³ º ãîëîâíèì ó âèðîáíè÷³é ä³ÿëüíîñò³ ³íñòèòóòó. Ñòàíö³ÿ áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü 
â óñ³õ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïî÷èíàííÿõ ùîäî íàóêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðþâàííÿ ³ îêðåìèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ òà ñòàëîãî ðîçâèòêó àãðàðíîãî 
ñåêòîðó êðà¿íè. Òàêó ä³ÿëüí³ñòü ïðîäîâæåíî é ³íñòèòóòîì. Ìèðîí³âñüêèé íàóêîâî-äî-
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ñë³äíèé ³íñòèòóò ñåëåêö³¿ òà íàñ³ííèöòâà ïøåíèö³ ñòàâ âèçíàíèì öåíòðîì ñåëåêö³é-
íî¿ íàóêè â ñèñòåì³ ÂÀÑÃÍ²Ë, òóò ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëèñü íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ íàðàäè, 
êóðñè ³ ñåì³íàðè îáëàñíîãî, ðåñïóáë³êàíñüêîãî òà âñåñîþçíîãî ð³âíÿ. Çà íàñ³ííÿì 
ïøåíèö³ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â ïðè¿æäæàëè àãðàð³¿ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â íå ò³ëüêè Óêðà¿íè, 
à é òîä³øíüîãî ÑÐÑÐ. Ìèðîí³âñüê³ ñîðòè øèðîêî âèðîùóâàëèñü ó òîãî÷àñíèõ ñîö³-
àë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ. Ç íàáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ìèðîí³âñüêèìè íàóêîâöÿìè 
îêð³ì íîâèõ ñîðò³â áóëî ðîçðîáëåíî ðÿä òåõíîëîã³é, çîêðåìà äëÿ ôåðìåðñüêèõ ãîñ-
ïîäàðñòâ, ÿê³ óñï³øíî âïðîâàäæóâàëèñü áåçïîñåðåäíüî â àãðîâèðîáíèöòâî. Êðàù³ 
òðàäèö³¿, çàêëàäåí³ íà ñòàíö³¿, çáåð³ãàþòüñÿ é ñüîãîäí³. Â ³íñòèòóò³ ùîðîêó ïðîâî-
äÿòüñÿ Ì³æíàðîäí³ äí³ ïîëÿ, íàâ÷àëüíî-êîíñóëüòàòèâí³ ñåì³íàðè ³ êðóãë³ ñòîëè äëÿ 
êåð³âíèê³â, àãðîíîì³â ³ ñïåö³àë³ñò³â àãðîãîñïîäàðñòâ, íàðàäè ð³çíîãî ð³âíÿ, à òàêîæ 
êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, âèïóñêàºòüñÿ äðóêîâàíà ìåòîäè÷íà ³ ðåêëàìíà ïðî-
äóêö³ÿ. Ùîðîêó âèäàºòüñÿ á³ëüøå 100 ë³öåíç³é íà âèêîðèñòàííÿ ìèðîí³âñüêèõ ñîðò³â, 
ÿê³ çàéìàþòü â Óêðà¿í³ 1,5 ìëí ãà. Äîñÿãíóòî óãîä ïðî ñï³âïðàöþ ç íàñ³ííºâèìè êîì-
ïàí³ÿìè Óãîðùèíè, Òóðå÷÷èíè, Ìîëäîâè, Á³ëîðóñ³. Íîâ³ ñîðòè ïåðåäàþòüñÿ àãðàð³ÿì 
ðàçîì ç ïîâíèì íàóêîâèì ñóïðîâîäîì ùîäî ¿õ âèðîùóâàííÿ. Ìèðîí³âñüê³ íàóêîâö³ 
ïðîâîäÿòü îáñòåæåííÿ ïîñ³â³â áåçïîñåðåäíüî â ãîñïîäàðñòâàõ òà íàäàþòü ìåòî-
äè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ ³ ïîðàäè. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ìèðîí³âñüêà ñòàíö³ÿ, Ìèðîí³âñüêèé ³íñòèòóò, êîëåêòèâí³ äî-
ñë³äè, ìåðåæà êîðåñïîíäåíò³â-äîñë³äíèê³â, õàòè-ëàáîðàòîð³¿, âèðîáíèöòâî íàñ³ííÿ, 
ñåì³íàðè, êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïðàêòèêà, âèñòàâêè, Äí³ ïîëÿ, äðóêîâàíà 
ïðîäóêö³ÿ, íàóêîâèé ñóïðîâ³ä ñîðò³â 

Ідею створення Центральної дослідної станції було втілено у життя 
після майже десятирічної боротьби за неї відданих сільськогосподар-
ській дослідній справі людей, насамперед з погляду на наукові пошуки 
Всеросійського товариства цукрозаводчиків (ВТЦ), яке виступило іні-
ціатором заснування центральної установи для організованої в 1901 р. 
Мережі дослідних полів ВТЦ у Київській, Подільській, Полтавській, 
Курській і Воронезькій губерніях Російської імперії. На дослідних по-
лях Мережі вивчались, головним чином, питання удобрення та техні-
ки обробітку землі в цукробуряковому господарстві. Але недоліком в її 
організації було те, що розміщені у великих приватних буряківничих 
господарствах дослідні поля не мали постійної території, тому не мог-
ло бути й мови про багаторічні стаціонарні агротехнічні дослідження. 
Відомий вчений-агробіолог, професор сільського господарства Соломон 
(Шоломон) Львович Франкфурт, який був організатором і беззмінним 
керівником Мережі упродовж майже 20 років від часу її заснування 
(1901–1919), одним із перших довів необхідність проведення довготри-
валих польових дослідів, які б дали можливість вивчати дію добрив у 
сівозмінах та баланс поживних речовин у них. Такі обставини вказува-
ли на необхідність створення науково-агрономічного інституту, який 
би очолив Мережу і своєю діяльністю заповнив прогалини у її роботі. 
Великою мірою саме з цією метою було створено Центральну дослідну 
станцію в Миронівці (Канівський повіт Київської губернії), фундатором 
якої став С. Л. Франкфурт. 
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Київським губернським земством було запропоновано, щоб Цен-
тральна (Миронівська) станція вивчала також питання, важливі для 
рільництва взагалі та для місцевих селянських господарств зокрема. 
Таким чином, на станцію було покладено завдання як на районну до-
слідну установу щодо обслуговування чорноземів Київської губернії [1]. 
Такий напрям діяльності Миронівської станції передбачав у перспекти-
ві тісний зв’язок наукових досліджень з безпосереднім практичним їх 
запровадженням у селянських господарствах різного рівня, що, зокрема, 
сприяло підвищенню агрономічної досвідченості господарів. 

Бурхливий розвиток різних галузей господарства, налагодження 
міжрегіональних економічних зв’язків, ринкова конкуренція вимагали 
від виробників активної демонстрації своєї продукції перед широким 
загалом потенційних клієнтів. Всеросійська фабрично-заводська, торго-
во-промислова, сільськогосподарська і науково-художня виставка, що 
проходила в Києві з 29 травня по 15 жовтня  1913 р., стала яскравим при-
кладом презентації досягнень у модернізації економіки й міського жит-
тя в українських губерніях, насамперед правобережних. Учасниками 
виставки разом із представниками українських губерній стали візитери 
з Санкт-Петербурга, Москви, Харкова, Одеси, Єкатеринбурга, Баку, Ре-
веля, Риги, Варшави, Лодзі та багатьох інших міст, чимало було інозем-
ців – англійців, німців, французів, шведів, американців [2]. Всеросійське 
товариство цукрозаводчиків було учасником експозиції буряківничого 
відділу виставки, в якій, зокрема, за сприяння С. Л. Франкфурта було 
вперше представлено Центральну дослідну станцію.

Миронівська дослідна станція стала своєрідною кузнею спеціаліс-
тів і наукових кадрів. Так, лише з 1912 по 1922 рр. тут працювало понад 
60 студентів-практикантів та стажистів [1]. Деякі з них залишилися на 
станції і багато зробили для розвитку установи, інші, розпочавши тут 
свій науковий шлях, стали видатними вченими.

Після революції та громадянської війни почали організовуватися за-
водські і колективні господарства, які мали великий попит на насіння. У 
1923 р. Сортівничо-насінницьким управлінням (СНУ) було надано до-
звіл на розмноження і внесення до племінного реєстру першого ство-
реного на Миронівській станції сорту озимої пшениці – Українка 0246. 
Того ж року серед інших сортів, виведених на станціях СНУ, Українка 
експонувалась на Всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві. 
Дуже вирівняний посів нового сорту привертав загальну увагу, зокре-
ма місцевих селян, які масово відвідували станцію, щоб побачити ди-
во-пшеницю. Розмноження Українки було проведено, зокрема, у восьми 
селянських господарствах трьох навколишніх сіл – Миронівки, Салова-
Хутора та Козина. У виборі репродуцентів станція керувалася технічною 
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оснащеністю господарства і культурним рівнем господаря. Заможні гос-
подарі під наглядом головного автора сорту Івана Максимовича Єреме-
єва вирощували на своїх полях новий сорт на насіння за домовленістю 
про обмін його на рядове зерно. Незважаючи на існування заводських 
господарств по допомогу в розмноженні нового сорту станція і надалі 
звертатиметься, головним чином, до селян. Шляхом обміну між сусіда-
ми і родичами деяка частина насіння, яке залишали собі репродуценти, 
проникала в селянські господарства, і таким чином Українка з першого 
ж року розповсюдилась округою [3]. 

Велику роль у поширенні чистосортного насіння Українки 0246 в окру-
зі відіграв Маслівський сільськогосподарський технікум. З 1921 р. Україн-
ку розмножували в учбовому господарстві технікуму під науково-мето-
дичним керівництвом спеціалістів Миронівської станції, зокрема самого 
І. М. Єремеєва. До проведення всіх основних робіт з вирощування елітно-
го насіння (сівба, видове і сортове прополювання, апробація, збирання, 
очищення і сортування зерна) долучались студенти, що було важливим 
етапом у їхній професійній підготовці. У 1925 р. Маслівським технікумом 
за сприяння Миронівської станції було відпущено 6 тис. пудів насіння 
Українки Північно-Кавказькому Крайовому Земельному Управлінню [3]. 
Студенти допомагали науковцям і в обстеженні посівів з метою виявлен-
ня хвороб. Так, улітку 1925 р. під керівництвом завідувача секції фітопато-
логії В. П. Муравйова студентами було проведено обстеження полів у Ми-
ронівському районі на ураженість зернових культур хворобою злакових 
«сажка», або «зона». Результати проведеної роботи викладені у науковому 
збірнику «Записки Масловского техникума селекции и семеноводства». 

З метою прискорення розмноження сорту Українка за ініціативою 
Єремеєва в 1920 р. було організовано Спілку селян-насінників (Всеукра-
їнська Спілка насінництва) [3, 4].

З історичного погляду, за сплетінням господарсько-економічних 
труднощів місцевого значення, за умовами та можливостями для діяль-
ності одним із найважчих за період існування Миронівської станції був 
1920 р. Але того року розпочалося неухильне, хоча й повільне відновлен-
ня нормальної плідної праці колективу станції [1]. 

Уперше про підсумки своєї наукової діяльності перед широким за-
галом фахівців співробітники Миронівської сільськогосподарської до-
слідної та селекційної станції доповіли на 2-й сесії Київського крайово-
го комітету сільськогосподарської дослідної справи 1–10 лютого 1922 р. 
Фактично було узагальнено головні результати десятирічних польових 
та лабораторних дослідів станції [5]. 

Відносна політична і економічна стабілізація активізувала селян 
щодо вдосконалень у власному господарюванні, а діяльність дослідних 
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станцій набула спрямування на налагодження зв’язків із місцевим се-
лянством та популяризацію наукових досягнень і сільськогосподар-
ських знань серед населення через бесіди, читання, лекції, поради, а та-
кож на практиці, тобто наочними експонатами та організацією ділянок 
для демонстрації того чи іншого сільськогосподарського прийому.

У 20-х роках з цією метою на дослідних станціях створюються секції 
(відділи) пристосування (впровадження), головне завдання яких – за-
провадження «висновків» (результатів) досліджень у селянських госпо-
дарствах, залучення господарів до посильної участі в дослідах, органі-
зація з’їздів, виставок, екскурсій тощо. У 1925 р. відділ пристосування 
був створений на Миронівській дослідній станції, організацією якого 
було започатковано роботу з пропаганди сільськогосподарських знань і 
культури землеробства серед агрономічних робітників та селянства [6]. 
Такій діяльності, зокрема через відділи пристосування дослідних стан-
цій, надавалось велике значення на державному рівні [7]. 

Один з напрямів агропросвітництва – організація місцевих виставок, 
яку було покладено на райземвідділи. Розвиває виставкову справу й від-
діл пристосування Миронівської дослідної станції [8, 9].

У 1924 р. станція взяла участь у першій районній сільськогосподар-
ській виставці в селі Козин, що неподалік Миронівки. Заможні госпо-
дарі цього села залучались до розмноження сорту Українка. Учасники 
і відвідувачі виставки вперше спостерігали оранку земельного масиву 
трактором «Фордзон». Як незмінна учасниця районних виставок Миро-
нівська станція пропагувала агроприйоми землеробства серед селян [10].

Для безпосереднього гуртування господарів-селян, агрономів та на-
уковців з метою розповсюдження сільськогосподарських знань та обмі-
ну набутим власним досвідом Миронівська станція з 1925 р. проводить 
щорічні з’їзди агрономів, на яких з науково обґрунтованими практич-
ними порадами виступають науковці [11–13].

Без представників відділу пристосування Миронівської станції не 
проходив жоден галузевий загальноукраїнський захід. Співробітники 
станції брали активну участь в усіх загальнодержавних починаннях 
щодо наукового забезпечення сільського господарювання взагалі і окре-
мих селянських господарств зокрема, підвищення врожайності та ста-
лого розвитку аграрного сектору країни [14, 15].

Зважаючи на неухильне зростання вимог до сільськогосподарського 
виробництва і з метою виявлення та розширеного і більш детального ви-
вчення способів підвищення врожайності та родючості ґрунту дослідним 
станціям, часто через недостатній штат науковців для масштабних до-
сліджень, потрібно було розгорнути науково-дослідну роботу в тісному 
зв’язку безпосередньо з виробничниками сільгосппродукції в різних при-
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родно-господарських умовах та побудувати її так, щоб вона давала кон-
кретну відповідь з цього питання певному господарству. У березні 1925 р. 
було проведено Всеукраїнську нараду, присвячену питанню про розгор-
тання в селянських господарствах так званих колективних дослідів.

Щоб колективні досліди справді відповідали бажаним «наслідкам» 
(результатам), треба було чітко усвідомити кінцеву мету, а саме: вивчити 
ефективність конкретних агрономічних заходів залежно від природних і 
господарських чинників. Тому колдосліди можна вважати однією з нау-
ково-дослідних методик. Вони були тісно пов’язані з роботою постійного 
дослідного поля і своєю діяльністю мали доповнювати один одного. З ме-
тою збільшення продуктивності сільського господарства необхідно було 
поєднати зусилля всіх агрономічних організацій того чи іншого району, 
тому колективні досліди стали розгалуженою мережею, яка пов’язувала 
дослідження і узагальнювала отримані практичні результати райземвід-
ділів, агропунктів Бурякосоюзу та сільськогосподарських шкіл [16]. 

Керівництво Наркомату освіти УСРР в 1921–1929 рр. велику увагу 
приділяло тому, щоб учні професійних шкіл отримували практичні 
знання, повною мірою працюючи на заводах, фабриках, у радгоспах та 
на дослідних станціях. Усі сили колективів сільськогосподарських шкіл, 
у яких поглиблено вивчали дисципліни, безпосередньо пов’язані з сіль-
ськогосподарським виробництвом, використовувались у справі ведення 
господарства, для чого учнів на увесь літній триместр відряджали для 
практичних робот у радгоспи, кооперативні виробництва, земельні ор-
гани, а також на дослідні станції [17]. 

Миронівська дослідно-селекційна станція ув’язала свою діяльність з 
різними агрономічними організаціями району та з місцевими сільсько-
господарськими школами, а з весни 1926 р. разом з ними розпочала роботу 
щодо активного впровадження колективних наукових дослідів на селян-
ських землях своєї зони діяльності. На початку впровадження колдослідів 
станція охоплювала своєю діяльністю 10 районів (Богуславський, Рокит-
нянський, Миронівський і Медвинський, що належали до Білоцерківсько-
го округу, та Балакліївський, Канівський, Таганчанський, Смілянський, 
Стеблівський і Корсунський Шевченківського округу), а з весни 1927 р. –
вже 28 районів трьох округів (Білоцерківського, Шевченківського та 
Зінов’ївського). У колдослідах вивчали такі питання: зайняті пари; вплив 
удобрення на озиму пшеницю, овес, цукрові буряки та картоплю; сортови-
пробування озимої пшениці, жита, вівса і проса. У березні 1927 р. на Миро-
нівській станції було організовано курси для агрономів, які мали проводи-
ти колдосліди. Лекції читали фахівці дослідно-селекційної справи [16, 18]. 

У звіті за 1926/27 р. відмічено як недолік недостатню участь у кол-
дослідах «шкільної агрономії», що необхідно було виправити. Навесні 
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1928 р. до колдослідництва було активно заохочено сільськогосподарські 
школи, кожній з яких визначено певні райони та завдання. Далі безпо-
середнє виконання колективних дослідів на селянських землях прово-
дили, в основному, сільськогосподарські школи (до цього досліди за-
кладались лише на землях агрошкіл) спільно з селянським активом до-
слідників. На дослідних дільницях технічне керівництво та постійний 
догляд за дослідами з хлібами здійснювали агрономи-рільники райзем-
відділів, з цукровим буряком – агрономи Бурякосоюзу. На своїх землях 
агропрофшколи проводили досліди і з хлібами, і з буряком. Щороку 
(1928, 1929 рр.) у колдослідах брали безпосередню участь 9–11 сільсько-
господарських шкіл зони діяльності станції, в тому числі Маслівський 
сортівничо-насінницький інститут, в якому спецдисципліни викладала 
переважна більшість науковців Миронівської станції.

Колективні досліди стали для сільськогосподарських шкіл справж-
ньою дослідно-навчальною справою, що відкривала новий шлях до під-
готовки агроспеціалістів. Навчально-виробничі плани ув’язувались з 
колдослідною роботою, і сільгоспшколи повинні були не тільки збирати 
результати колдослідів у селянських господарствах, а й остаточно об-
робляти отримані дані, зводити кінцеві результати і готувати звіти до 
публікації. Закінчивши практику з колдослідів, учні сільськогосподар-
ських шкіл звітувались перед науковцями Миронівської станції, які оці-
нювали їхню роботу. Кращих з них запрошували працювати на станції.

У червні 1928 р. на Миронівській станції відбулася спільна нарада 
представників усіх агрономічних організацій та сільськогосподарських 
шкіл зони діяльності станції, в ході якої провідні науковці підбили пер-
ші підсумки та висвітлили конкретні методичні й організаційні аспекти 
виконання колективних дослідів, крім того обговорювалось питання 
про організацію гуртків селян-дослідників та подальшу популяризацію 
результатів колдослідництва серед господарів. 

У 1929 р. колдосліди остаточно стали складовою науково-дослідної 
секції Миронівської дослідної станції. Загальне методичне та органі-
заційне керівництво мережею колективних дослідів (1926/27, 1927/28, 
1928/29 рр.) здійснювали завідувач дослідної секції директор станції 
Олексій Костянтинович (Карлович) Філіповський та Наукова рада фа-
хівців станції. Безпосереднє виконання колективних дослідів проводив 
фахівець-колдослідник дослідної секції М. В. Тунік.

Масова сільськогосподарська школа мала стати передавальним ме-
ханізмом, через який «наслідки» колективної дослідної роботи впро-
ваджувались у селянські маси, а також утворювались селянські активи 
дослідників на місцях, за допомогою котрих поширювалась колдослід-
на справа. Наочно результати колективних дослідів популяризувались 
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серед селян через екскурсії та експонати на виставках під час «Свята 
Врожаю». Виконавши завдання з колективних дослідів, сільськогос-
подарські школи мали використовувати отримані результати як агро-
пропаганду між селянами та як навчальний посібник з рільництва [16]. 
Учасники колдослідів на місцях за певною методикою разом з науковця-
ми станції вивчали окремі прийоми і на живих зразках переконувались 
самі та переконували інших господарів у доцільності застосування того 
чи іншого методу господарювання. Учні сільськогосподарських шкіл 
мали змогу пов’язати теорію з практикою безпосередньо на виробництві 
і набували високої професійної кваліфікації [3, 19]. 

Миронівська станція проводила масштабну колдослідницьку справу 
спільно з агрономічними організаціями зони діяльності з метою тісної 
співпраці безпосередньо з виробництвом. Так, за результатами 1927 р. 
сорт Українка як «рекордист» серед пшениць, що випробовувались у 
колективних дослідах в умовах селянського господарства, вперше екс-
понувалась за рубежем – на Всесвітньому ярмарку в німецькому місті 
Лейпциг. У 1929 р. Українкою засівається понад 2 млн га, а після війни – 
7 млн. Зерно Українки з високими хлібопекарськими якостями у 30-і рр. 
було вагомою статтею радянського експорту.

З початком колективізації та широкої державної кампанії щодо під-
вищення врожайності у сільському господарстві Миронівська дослідна 
станція з метою впровадження результатів досліджень у селянські маси 
навесні 1929 р. вводить у свою діяльність з пристосування (впроваджен-
ня – прим.) новий розділ – «мережу кореспондентів-дослідників», що 
передбачала кореспондентсько-листівний метод роботи. Мережа, якою 
керувала секція пристосування, мала згуртувати навколо станції бід-
няцько-середняцький актив села, насамперед перших колгоспників. Че-
рез такі агродослідні гуртки станція мала змогу впроваджувати резуль-
тати науково-дослідної роботи з технології вирощування та організації 
господарювання в колгоспах. Кінцева мета діяльності мережі – органі-
зувати масове дослідництво й винахідництво та спрямувати роботу на 
боротьбу за високий урожай сільськогосподарських культур. Станція 
випускала друком науково-популярні статті, поради селянам. Селянам-
кореспондентам безкоштовно надсилались невеличкі пакунки насіння 
(5–10 фунтів) різних культур (ярі хліба, зернобобові культури, бобові 
трави) для висівання на маленьких ділянках з метою дослідження та 
розмноження, надавались інструкції з висіву та догляду за рослинами. 

У грудні 1929 р. відбулося засідання науково-технічної ради Миро-
нівської станції спільно з кореспондентами-дослідниками, представ-
никами районної земельної агрономії і Маслівського інституту селекції 
та насінництва. Було заслухано зауваження і поради селян-дослідників, 
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підбито підсумки і визначено перспективу подальшої роботи станції з 
пристосування (впровадження). Ухвалено подальше розширення мере-
жі кореспондентів-дослідників шляхом залучення всіх колгоспів зони 
діяльності станції, що давало змогу тримати зв’язок з метою допомоги у 
правильній організації господарювання в них і водночас використовува-
ти колективні господарства для вивчення різних питань, що виникнуть у 
господарчих умовах самих колгоспів [20]. Зокрема, планувалось наочно 
ознайомити якомога більше селян-дослідників з роботою станції шляхом 
екскурсій, курсів, нарад тощо. У 1930 р. навіть вийшов друком спеціаль-
ний «Покажчик для екскурсанта на Миронівську дослідну станцію», який 
підготував випускник Маслівського інституту Т. О. Прант [21].

У 1931 р. Миронівській дослідній станції для розширення науково-
виробничої бази був переданий бурякорадгосп «П’ятирічка» Миронів-
ського цукрозаводу (нині Державне підприємство «Дослідне господар-
ство “Еліта”» – прим.), який у подальшому став базою практичного гос-
подарювання.

З початком суцільної колективізації співробітники новоствореного 
підрозділу Миронівської станції – секції економіки та організації соціа-
лістичного сільського господарства – в 1931 р. вивчали організацію пра-
ці в декількох навколишніх буряківничих колгоспах, зокрема в артілях 
імені Шевченка (с. Ємчиха) та «3-й вирішальний» (с. Карапиші) Богус-
лавського району, до якого тоді належала Миронівка. Науковці, зокрема, 
дійшли висновку, що одними із найважливіших моментів у організацій-
но-господарчому зміцненні колгоспів є організація постійних бригад 
і соціалістичного змагання між бригадами та колгоспниками, а також 
ударництво. Було узагальнено результати досліджень з організації пра-
ці в бурякових колгоспах зони діяльності станції та раціоналізаторську 
практику радгоспів Союзцукру [22].

Наступною ланкою у боротьбі за збільшення врожайності стала хімі-
зація сільського господарства, основним завданням якої було, зокрема, 
вміле застосування мінеральних та органічних добрив. Щоб допомогти 
у цьому колгоспам, Миронівська станція декілька років запроваджува-
ла спеціальні колективні досліди на селянських землях Шевченківщини 
і Білоцерківщини з метою правильного внесення мінеральних добрив та 
виявлення їхньої дії на різних ґрунтах. До зони діяльності Миронівської 
зональної дослідно-селекційної станції на той час входили бурякосій-
ні правобережні частини Київської і Дніпропетровської областей. Роз-
гортаючи науково-дослідну роботу безпосередньо у виробничих умо-
вах цілої низки радгоспів і колгоспів, Миронівська станція мала змогу 
враховувати місцеві умови, в яких одержано результати. Це значною 
мірою полегшувало керівникам та агроперсоналу сільгосппідприємств 
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зони діяльності станції застосовувати наукові рекомендації в окремих 
господарствах, складати плани агрозаходів для одержання максималь-
ного ефекту. У 1932 р. секцією хімізації в основному був вивчений район 
бурякосійної частини Київської області (близько 3 млн га) щодо потреби 
ґрунтів у добривах. Під урожай 1933 р. було запроваджено агрохімкон-
троль усіх полів під цукровий буряк у радгоспах (на площі 45 тис. га) та 
колгоспах (18 тис. га). Хімізація бурякового господарства мала забезпечи-
ти на заводах максимальний вихід цукру з вирощеної сировини [23, 24]. 

Миронівська станція не залишилась осторонь такого явища в історії 
України, як колгоспна дослідна справа, що набула стрімкого розвитку 
в середині 30-х рр. ХХ ст. і прийшла на зміну колективним дослідам у 
одноосібних селянських господарствах. Відповідно до постанови На-
родного комісаріату землеробства УСРР 1934 р. «Про організацію кол-
госпних хат-лабораторій» з’явилися нові структурні одиниці галузевої 
науки для потреб сільськогосподарського виробництва, завідувачами 
яких призначали кращих колгоспників-дослідників. Хати-лабораторії 
утворювались у кожному колгоспі з метою надання фактичної допомоги 
в боротьбі за високі врожаї, підвищення продуктивності тваринництва, 
у справі опанування техніки і організації соціалістичного сільськогос-
подарського виробництва. Першочерговим завданням хат-лабораторій 
були організація і проведення в колгоспах масово-дослідницької і ви-
нахідницько-раціоналізаторської роботи, виконання простих аналізів 
насіння, отрутохімікатів, добрив, ґрунтів тощо, а також проведення 
метеоспостережень, виявлення шкідників та хвороб сільськогосподар-
ських культур, створення гуртків, організація лекцій, екскурсій для під-
вищення рівня агрозоотехнічних знань колгоспників тощо. 

Програму впровадження у колгоспне виробництво нових прийомів аг-
ротехніки та перші підсумки роботи хат-лабораторій було представлено на 
І Українській нараді завідувачів хат-лабораторій 2–5 березня 1936 р. [25]. 

Тісний і плідний зв’язок колгоспних хат-лабораторій з науково-до-
слідними установами давав гарні практичні результати. Їхні досліди 
мали практичне значення для колгоспного та радгоспного виробництва 
і у багатьох питаннях доповнювали дані науково-дослідних установ або 
ж були цілком новими дослідними даними. Поряд із вивченням і пере-
віркою нових агротехнічних прийомів, зокрема агротехніки вирощу-
вання цукрових буряків та інших культур безпосередньо у виробничих 
умовах колгоспів, хати-лабораторії багато зробили щодо масового впро-
вадження їх у колгоспне виробництво. Багато заходів, націлених на під-
няття врожайності сільськогосподарських культур, а також продуктив-
ності тваринництва і створення міцної кормової бази в колгоспах, були 
широко випробувані через колгоспні хати-лабораторії [26]. 
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Миронівська зональна дослідно-селекційна станція через свої опо-
рні пункти здійснювала керівництво хатами-лабораторіями в колгос-
пах Київської, Черкаської та Житомирської областей. У 1935 р. група 
колгоспного дослідництва станції під керівництвом завідувача групи 
Г. В. Пилипця провела експедиційне вивчення агротехніки цукрових бу-
ряків у виробничих умовах 23 колгоспів Київської області (на площі 4 
тис. га) за безпосередньої участі хат-лабораторій, а також облік дослідів 
понад 200 хат-лабораторій Київської області. На 1936 р. станція спря-
мувала своє керівництво дослідженнями хат-лабораторій на отриман-
ня вичерпних даних з основних питань агротехніки цукрових буряків 
відповідно до умов ґрунтово-кліматичних районів Лісостепу Київської 
області, що були внесені до програми дослідної роботи хат-лабораторій 
на наступні роки [27–29]. 

На Миронівській станції проводились наради дослідників хат-
лабораторій, що вивчали агротехніку цукрових буряків безпосередньо 
у виробничих умовах колгоспів, і регулярно видавались друком пора-
ди хатам-лабораторіям буряківничих районів. Колгоспи накопичували 
ґрунтовні дослідні дані, що фіксувались головами колгоспів, завідува-
чами хат-лабораторій, рільниками, бригадирами, ланковими у звітних 
матеріалах, які стали основою для подальшого підвищення врожайності 
цукрових буряків [30, 31]. 

Однак на вимогу часу поряд з хатами-лабораторіями поступово ви-
никло нове поняття – «будинок сільськогосподарської культури». Такі 
дослідницькі осередки були спрямовані на виконання нових урядових 
вимог, зокрема щодо «перетворення природи», і наприкінці 40-х рр. по-
вністю замінили хати-лабораторії. Такі організаційні побудови галузе-
вого дослідництва в тогочасному СРСР, як хати-лабораторії і будинки 
сільськогосподарської культури, існували до 1954 р. 

Починаючи з 1937 р. Миронівська державна селекційна станція що-
року виконувала плани виробництва насіння еліти основних зернових 
культур, незмінно будучи в числі передових наукових установ тогочас-
ного СРСР, і за досягнуті успіхи в 1937 р. удостоєна Диплома І ступеня на 
Всесоюзній сільськогосподарській виставці в Москві.

Після війни 1941–1945 рр. в результаті напруженої праці колективу і 
допомоги держави до 1946 р. було повністю відновлено науковий процес 
на станції, і вона поступово перетворювалась на передову науково-ви-
робничу установу. Як і до війни, у своїй діяльності Миронівська селек-
ційна станція була органічно пов’язана з навколишніми райнасінгоспа-
ми, колгоспами і радгоспами, яким надавала всебічну агрономічну та 
виробничу допомогу у вирощуванні високих урожаїв зернових і техніч-
них культур [32]. 
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Згідно з державною постановою від 20 жовтня 1948 р. «Про план по-
лезахисних лісонасаджень, впровадження травопільних сівозмін, будів-
ництво ставів і водоймищ для забезпечення високих стабільних врожаїв у 
степових та лісостепових районах Європейської частини СРСР», відомою 
згодом як «Сталінський план перетворення природи», в роботі щодо її ви-
конання під загальним керівництвом АН СРСР взяли участь науковці ба-
гатьох науково-дослідних установ, у тому числі й України, зокрема Києва. 
Це була перша в історії людства велика екологічна програма щодо впли-
ву на клімат величезної території  з метою назавжди убезпечити плодючі 
сільськогосподарські землі від згубних суховіїв, пилових буревіїв, ґрунто-
вої ерозії і дефіциту вологи шляхом будівництва водоймищ, насадження 
захисних смуг та запровадження травопільних сівозмін у південних регі-
онах тогочасного СРСР (Поволжя, Західний Казахстан, Північний Кавказ, 
Україна). Нині подібні грандіозні програми реалізуються у США, Китаї, 
Західній Європі у вигляді створюваних зелених каркасів, яким відводять 
велику роль у попередженні загроз від глобального потепління [33]. 

Перед сільськогосподарськими організаціями різного рівня, науко-
вими установами, зокрема й Миронівською дослідною станцією, поста-
ло питання про насадження полезахисних лісосмуг. За спогадами місце-
вих жителів і ветеранів Миронівського інституту пшениці, починаючи 
з 1949 р. школярі селекційної станції збирали в лісі жолуді як посівний 
матеріал. На Миронівській дослідній станції був закладений великий 
розсадник саджанців дуба, акації, тополі спеціально для насадження 
лісосмуг. За два-три роки працівники станції та підпорядкованого їй 
дослідного господарства, а також місцеві жителі висадили молоді дуб-
ки та інші саджанці із розсадника смугами вздовж полів і доріг навколо 
станції та навколишніх сіл, а потім доглядали і прополювали молоді на-
садження. Ось уже понад півстоліття ці лісосмуги захищають поля Ми-
ронівського інституту пшениці.

Науковці станції брали активну участь у районних, обласних та рес-
публіканських нарадах працівників сільського господарства, виступали 
у місцевій і центральній пресі, висвітлюючи наукові досягнення Миро-
нівської селекційної станції і досвід передовиків сільськогосподарсько-
го виробництва, проводили підготовку агроспеціалістів для колгоспів 
зони діяльності (Київської і Житомирської областей). Як і напередодні 
війни на станцію було покладено виконання державних замовлень на 
постачання колгоспам і радгоспам декількох областей України насіння 
районованих сортів зернових культур. З 1949 р. відділ агротехніки стан-
ції шефствує над трьома районами Київської області щодо впроваджен-
ня і освоєння всього комплексу запроваджуваної на той час на держав-
ному рівні травопільної системи землеробства [32]. 
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У 50–60-х рр. Миронівська селекційна станція впроваджує у сільгосп-
виробництво нові районовані сорти та наукові розробки, узагальнює 
практичний досвід передових колгоспів і райнасінгоспів області. З 1960 р. 
станція забезпечує насінням зернових, зернобобових, олійних культур і 
кормових трав еліти та першої репродукції 128 колгоспів та чотири рад-
госпи семи районів Київської області. Миронівські науковці виступають 
на нарадах з доповідями, в яких пропагують новітні наукові та практичні 
досягнення, та надають методичну допомогу агрономам колгоспів і екс-
периментальних господарств тогочасного Старченківського (Миронів-
ського) району, зокрема у вигляді листівок з конкретними порадами [34, 
35]. На станції проводяться курси підвищення кваліфікації для праців-
ників колгоспного виробництва різних профілів – агрономів-апробато-
рів, трактористів, бригадирів-рільників, бригадирів-плодоовочівників, 
а також семінарські заняття, зокрема з буряківниками колгоспів щодо 
передачі передового досвіду вирощування високих урожаїв цукристих. 
Так, у січні 1964 р. на базі Миронівської станції пройшов семінар брига-
дирів рільничих бригад Кагарлицького виробничого управління, яко-
му на той час були підпорядковані господарства Миронівського району. 
Розробляються і регулярно публікуються методичні поради агрономам 
господарств [36, 37].

З набуттям станцією в 1968 р. статусу науково-дослідної установи но-
востворений Миронівський інститут залишається осередком пропаган-
ди і впровадження наукових досягнень та вивчення і узагальнення пере-
дового досвіду в сільськогосподарському виробництві. Того ж року був 
створений відділ науково-технічної інформації (НТІ) та впровадження 
досягнень науки і передового досвіду у виробництво, прообразом якого 
став відділ пристосування, що діяв на станції у 20–30-х рр. Підрозділ ви-
конував широкий спектр робіт – економічні дослідження, узагальнення 
науково-технічної інформації та організація впровадження наукових роз-
робок, насамперед нових сортів, у виробництво, підготовка експонатів та 
експозицій для виставок різного рівня, прийом делегацій та екскурсій. 
Ставши визнаним центром селекційної науки в системі ВАСГНІЛ, Ми-
ронівський науково-дослідний інститут селекції та насінництва пшениці 
представляв свої досягнення на наукових форумах та виставках, зокрема 
мав окремі постійні експозиції у павільйонах «Зерно» на ВДНГ СРСР та 
України і був нагороджений багатьма Дипломами та медалями цих виста-
вок, багато разів брав участь у міжнародних виставках, що проходили в 
Югославії, Угорщині, Чехословаччині, Німецькій Демократичній Респу-
бліці, Болгарії, Польщі, Монголії, В’єтнамі, на Кубі та в інших країнах [38]. 

Через відділ НТІ інститут активно підтримував зв’язки з працівни-
ками сільського господарства шляхом організації різних навчальних за-
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ходів, лекційної і друкованої пропаганди, зокрема розроблялись поради 
та узагальнювалась інша корисна інформація для агрономів і керівників 
господарств [39]. Тут регулярно проводились науково-практичні наради 
і семінари обласного, республіканського та всесоюзного рівня. У 1968 р. 
в інституті пройшли всесоюзні семінари з питань впровадження у ви-
робництво досягнень науки і передового досвіду з працівниками управ-
лінь науки республіканських міністерств сільського господарства та із 
співробітниками сільськогосподарських науково-дослідних установ і 
викладачами вузів з різних регіонів тогочасного СРСР, у 1970 р. – нарада 
головних агрономів  районних управлінь сільського господарства Київ-
ської області, в 1971 р. – всесоюзний семінар з селекції та первинного на-
сінництва в розсадниках добору для агрономів-насінників та ін. Для на-
уковців та спеціалістів сільського господарства організовувались курси 
підвищення кваліфікації. До речі, останні всесоюзні курси (тривалістю 
один місяць) для селекціонерів та насінників із різних науково-дослід-
них установ пройшли в 1990 р.

Наприкінці 60-х – початку 70-х рр. широкого розповсюдження у ви-
робництві СРСР та країн Центральної Європи набули високоврожайні 
сорти озимої пшениці Миронівська 808, Миронівська ювілейна та Іллі-
чівка. Площі посіву Миронівської 808 у СРСР сягали понад 10 млн га, в 
тогочасних соціалістичних країнах – більше 2 млн га. Створені в Ми-
ронівському інституті під керівництвом академіка В. М. Ремесла сорти 
пшениці за 10 років виробничого вирощування (1968–1977) дали СРСР 
чистий додатковий прибуток понад 1,6 млрд карбованців [40].

На початку 70-х рр. з метою розповсюдження та розмноження нових 
миронівських сортів, вивчення агротехніки їх вирощування в різних 
кліматичних зонах СРСР і виведення зимостійких та посухостійких 
сортів озимої пшениці для цих зон були створені опорні пункти інсти-
туту у Волгоградській, Московській областях, у Ставропольському краї 
(Північний Кавказ), на Алтаї, в Північному Казахстані. Особливо широ-
ко робота проводилась на колишній легендарній цілині (Кустанайська 
область). Співробітники опорних пунктів Миронівського інституту 
були постійними учасниками численних науково-практичних нарад з 
питань подальшого освоєння цілинних земель, що проходили у містах 
цієї зони Казахстану. 

До Героя Соціалістичної Праці, відомого селекціонера, академіка, 
директора уславленого Миронівського інституту Василя Миколайовича 
Ремесла за порадою, передовим досвідом та для ознайомлення з новими 
сортами приїжджали науковці, агрономи, керівники колгоспів та рад-
госпів України і СРСР, працівники сільського господарства із тогочасних 
соціалістичних країн, не кажучи про численні екскурсії студентів і шко-
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лярів. У 1968 р. в Миронівському інституті побувала група спеціалістів 
з насінницької справи країн-членів Ради Економічної Взаємодопомоги 
(РЕВ), які ознайомились з постановкою і методами проведення селекцій-
ної та насінницької роботи. У різні роки інститут відвідали працівники 
і спеціалісти сільського господарства тогочасних соціалістичних країн 
Центральної Європи (Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Німецької 
Демократичної Республіки), а також Корейської Народно-Демократич-
ної Республіки та інших зарубіжних держав. Так, у 1975 р. для обміну 
досвідом в інституті побували працівники сільського господарства Бра-
тиславського округу Словаччини, а також делегація польських аграріїв, 
які оглянули посіви нових миронівських сортів, що проходили сорто-
випробування у Польщі; в 1977 р. інститут відвідала делегація представ-
ників сільськогосподарських кооперативів Лейпцігського округу НДР, в 
якому миронівські пшениці здобули широке визнання і висівались на 
площі 20 тис. га. Того ж року в Чехословаччині сільськогосподарський 
кооператив «Тухораз» започаткував так званий тухоразький рух хлібо-
робів щодо перевиконання планів виробництва зерна пшениці, зокрема 
миронівських сортів, які в 70-і рр. займали в кооперативі 90 % площ під 
озимою пшеницею. Заклик тухоразьких хліборобів схвалили більшість 
сільськогосподарських виробників та дієво підтримали тогочасні Това-
риство чехословацько-радянської дружби, Чехословацька сільськогос-
подарська академія, Міністерство сільського господарства ЧССР, науко-
во-дослідні установи тощо [41]. 

Як широко відомий осередок науково-виробничої діяльності не 
тільки в Україні, а й тогочасному СРСР та країнах Центральної Європи 
Миронівський інститут й у 80-і рр. щороку приймав десятки делегацій 
керівників і працівників колгоспів, радгоспів, сільськогосподарських 
органів, працівників сільськогосподарських науково-дослідних установ, 
екскурсій студентів вузів і технікумів, учнів середніх шкіл, а також зару-
біжних гостей. Тут побували насінники пшениці із Швеції, французькі 
і чеські фермери та ін.  

Крім делегацій і екскурсантів постійними відвідувачами інститу-
ту були агровиробничники, які приїжджали за насінням пшениці ми-
ронівських сортів з різних регіонів не тільки України, а й тодішнього 
СРСР. Підпорядковане інституту експериментальне елітно-насінницьке 
дослідне господарство «Еліта», створене в 1969 р. на базі господарства 
станції, за рознарядкою Міністерства сільського господарства УРСР що-
року реалізовувало до 2 тис. тонн насіння еліти і супереліти, з року в 
рік перевиконуючи державні плани виробництва та реалізації елітного 
насіння зернових і зернобобових культур. Крім господарства «Еліта», за-
вданням якого були перевірка наукових розробок у виробничих умовах 
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та вирощування насіння високих репродукцій районованих і перспек-
тивних сортів миронівської селекції, інститут мав ще 9 опорних госпо-
дарств у різних областях України для вивчення миронівських сортів у 
виробничих умовах та розмноження їх для прискореного впровадження 
у виробництво [40].

З метою пропаганди та впровадження нових наукових розробок ве-
ликий обсяг інформації про досягнення інституту звучав по радіо і те-
лебаченню, багато науково-популярних статей з актуальних наукових 
питань публікувалось у республіканських та всесоюзних газетах i жур-
налах, регулярно виходили друком інформаційні матеріали про резуль-
тати науково-виробничої діяльності Миронівського інституту та мето-
дичні поради, буклети, інформаційні листки з різною експрес-інформа-
цією для аграріїв, узагальнювався передовий досвід щодо отримання 
високих урожаїв та прискореного впровадження нових сортів у кол-
госпно-радгоспне виробництво тогочасного СРСР [42, 43], проводилось 
економічне обґрунтування ефективності наукових розробок інституту. 

Як і за часів дослідної станції, в Миронівському інституті проходили 
практику майбутні агрономи і вчені-аграрники – випускники сільсько-
господарських вузів. Тільки з середини 70-х до початку 80-х рр. тут по-
бувало багато студентів-практикантів і стажистів не тільки з багатьох 
українських вузів, а й з Москви, Ленінграда, Краснодара та інших міст 
тогочасного СРСР. Вони вважали, що їм дуже пощастило пройти прак-
тику саме у цій відомій науково-дослідній установі. Багато з них зали-
шились працювати в Миронівському інституті. 

З набуттям Україною незалежності в Миронівському інституті пше-
ниці було продовжено багаторічні традиції. Тут проходили практику 
випускники українських ВНЗ і технікумів, приймались делегації і екс-
курсії, щороку проводились курси підвищення кваліфікації для агро-
номів-апробаторів, насінників, спеціалістів агрослужби тощо, аграріям 
надавались розроблені інститутом рекомендації з проведення сівби та 
захисту рослин озимих і ярих зернових колосових культур, інформація 
про нові сорти миронівської селекції [44, 45]. 

На базі інституту та дослідного господарства «Еліта» щороку прохо-
дили науково-практичні конференції спеціалістів-рослинників і агро-
номів, на які з’їжджалось до 600 учасників, а також Дні поля, на яких ви-
робничники мали змогу ознайомитись з новими сортами та розробками 
інституту. Так, у 1994 р. учасниками Дня поля були представники агро-
фірм США, Японії та Німеччини; у 2004 р. для учасників міжнародного 
симпозіуму «Україна–Австрія» на базі Миронівського інституту було 
проведено семінар, присвячений сортам миронівської селекції, в якому 
взяли участь понад 130 чоловік, в тому числі 110 іноземних учасників; у 
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2008 р. відбувся Всеукраїнський семінар, участь у якому взяли понад 200 
спеціалістів-аграрників.

У 2000-х рр. крім науковців Миронівський інститут пшениці відвіда-
ли численні делегації спеціалістів та керівників сільськогосподарських 
підприємств, представників агробізнесу, в тому числі й із країн тогочас-
ного СНД, а також Південно-Африканської Республіки, Японії, США, 
Франції, Великобританії, Німеччини, Болгарії. 

Окрім нових сортів миронівськими науковцями було розроблено 
ряд технологій, зокрема для фермерських господарств, та методичних 
рекомендацій до них, які для широкого застосування вийшли друком 
і успішно впроваджувались безпосередньо у агровиробництво [46–48].

В усі часи Миронівська дослідна станція та її наступник Миронів-
ський інститут пшениці були і є не тільки осередком селекційної науки, а 
й сполучною ланкою між наукою і виробництвом, яка розвиває і зміцнює 
зв’язки з аграріями. Кращі традиції, закладені на станції, зберігаються й 
сьогодні. З метою ознайомлення виробничників із селекційними досяг-
неннями та думкою хліборобів щодо миронівських сортів в інституті що-
року проводяться навчально-консультативні семінари, курси підвищення 
кваліфікації, лекції на яких читають миронівські науковці, а також нара-
ди різного рівня і круглі столи з керівниками, агрономами і спеціалістами 
агрогосподарств. Миронівські вчені – активні учасники навчальних семі-
нарів та курсів, що проводяться іншими науково-дослідними установами.

Як і за часів Миронівської дослідної станції, один із шляхів пропа-
ганди нових сортів та наукових розробок – участь у виставках різного 
рівня. Миронівський інститут пшениці – незмінний учасник найбіль-
шої в агропромисловому комплексі України щорічної Міжнародної 
агропромислової виставки «АГРО», а також експозиції «День Хліба» в 
рамках Міжнародної спеціалізованої виставки хлібопекарської промис-
ловості та багатьох інших.

Але найважливіший рекламний захід, який збирає сотні учасників, – 
це щорічний День поля, який водночас є святом і науковців, і хліборобів. 
Щороку в червні у Миронівському інституті пшениці проводиться Між-
народний день поля, на якому селекціонери презентують зерновиробни-
кам свої досягнення – сорти пшениці, ячменю, тритикале миронівської  
селекції, а аграрії мають змогу вибрати необхідні культури і сорти для 
своїх господарств та отримати наукові консультації щодо їх вирощуван-
ня, а також поспілкуватися з колегами з різних областей і знайти нових 
бізнес-партнерів. Для агровиробничників інститут щороку випускає ка-
талоги сортів миронівської селекції, методичні рекомендації та поради 
щодо вирощування і захисту зернових культур, флаєри з описом сортів, 
рекламний кольоровий проспект про інститут та іншу друковану про-
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дукцію [49, 50]. Для обміну досвідом та реклами селекційних досягнень 
миронівські науковці беруть активну участь також у Днях поля в уста-
новах та господарствах багатьох областей України, де закладаються де-
монстраційні полігони сортів миронівської селекції. 

Але головними здобутками установи в усі часи були і є сорти зернових 
культур. За понад 100 років діяльності Миронівської станції та інституту 
створено більше 330 сортів двадцяти сільськогосподарських культур, серед 
яких шедеври світової селекції – сорти пшениці м’якої озимої Українка 0246 
та Миронівська 808. Станом на 2019 р. до Державного реєстру України вне-
сено 109 сортів селекції Миронівського інституту пшениці та 50 сортів се-
лекції підпорядкованої інституту Носівської селекційно-дослідної станції. 

Сьогодні миронівські селекціонери пропонують аграріям цілий ряд 
високопродуктивних, стійких, з доброю якістю зерна сортів пшениці та 
ячменю нового покоління. Основним завданням є передача зерновироб-
никам готового селекційного продукту (нових сортів) разом з повним 
науковим супроводом щодо вирощування. Щоб вислухати авторитетну 
думку виробників зерна про те, які саме сорти потрібні агрогосподар-
ствам, до участі в методичній комісії щодо передачі на державне сорто-
випробування нових ліній конкурсного випробування інституту запро-
шуються керівники і агрономи господарств. Вони наочно оцінюють на 
ділянках перспективні лінії – кандидати в сорти. Здійснюючи науковий 
супровід до вирощування сортів миронівської селекції, науковці інсти-
туту регулярно проводять обстеження посівів безпосередньо в госпо-
дарствах та надають методичні консультації і поради, наголошуючи на 
тому, що тільки від виробничників залежить повна реалізація потенціа-
лу продуктивності, закладеного в сорті селекціонерами.

Миронівські сорти – вагомий внесок у вітчизняне зерновиробницт-
во, вони мають великий попит у аграріїв, висіваються в Україні на пло-
щі понад 1,5 млн га. Сьогодні вирощування і реалізацію насіння сортів 
миронівської селекції проводять 30 базових господарств різної форми 
власності по всій Україні, угоди на використання миронівських сортів 
укладено з понад 50 агропідприємствами різного рівня. Інститут щоро-
ку видає більше 100 ліцензій на вирощування сортів миронівської селек-
ції. Досягнуто угод про співпрацю з насіннєвими компаніями Угорщи-
ни, Туреччини, Молдови, Білорусі.

Для успішного впровадження сорту необхідне нарощування обсягів 
виробництва та реалізації насіння. Інститут має для цього розгалужену 
мережу, до якої входять Носівська селекційно-дослідна станція (Черні-
гівщина), п’ять дослідних господарств та опорний пункт, що розташова-
ні в різних областях України. Крім вирощування насіння миронівських 
сортів тут щороку закладаються полігони для їх екологічного випробу-
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вання та агротехнічні досліди щодо елементів удобрення пшениці ози-
мої в умовах зони.

Нині Миронівський інститут пшениці є однією з провідних науково-до-
слідних селекційних установ України. За вагомі здобутки у науково-прак-
тичній діяльності він нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За 
заслуги перед українським народом» (2016 р.), а за значні досягнення у впро-
вадженні високопродуктивних сортів у виробництво відзначений Дипло-
мами та пам’ятними знаками переможця всеукраїнських конкурсів 2016 і 
2017 рр. у номінації «Лідер агропромислового комплексу України». 

Успіхи Миронівського інституту пшениці є гідним внеском у розви-
ток аграрного сектору економіки та процвітання нашої держави. Про це 
свідчать Почесна Грамота і золота медаль Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України, якими за свої сорти нагороджений інсти-
тут на Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-2018», та Почесна 
грамота Міністерства, якою інститут відзначений у 2019 р.
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íåíèþ ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è àãðîõèìêîíòðîëü ïî÷â â õîçÿéñòâàõ); ðóêîâîäñòâî 
ðàáîòîé õàò-ëàáîðàòîðèé (â òðåõ îáëàñòÿõ); ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ î ïîëåçàùèòíûõ ëåñîíàñàæäåíèÿõ è òðàâîïîëüíûõ ñåâîîáîðîòàõ â ñòåïíûõ è 
ëåñîñòåïíûõ ðàéîíàõ Åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ (â ÷àñòíîñòè â Óêðàèíå) è ò. ä. Íà÷à-
òàÿ íà Ìèðîíîâñêîé îïûòíîé ñòàíöèè ðàáîòà ïî ïðîïàãàíäå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
çíàíèé è íàó÷íûõ äîñòèæåíèé ñðåäè àãðîíîìè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è êðåñòüÿíñòâà 
ïðîäîëæàåòñÿ è â èíñòèòóòå, â ÷àñòíîñòè âûñòàâî÷íîå äåëî (ïîäãîòîâêà ýêñïîíàòîâ 
è ýêñïîçèöèé äëÿ âûñòàâîê ðàçíîãî óðîâíÿ), îðãàíèçàöèÿ åæåãîäíûõ ñúåçäîâ àãðî-
íîìîâ, ñåìèíàðîâ è êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, îáîáùåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà â ïðîèçâîäñòâå, ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå 
ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, âíåäðåíèå íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê (ñîðòîâ) â ïðî-
èçâîäñòâî, âûïóñê ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè äëÿ àãðîñïåöèàëèñòîâ (ðåêîìåíäàöèè, èí-
ôîðìàöèîííûå ëèñòêè è ò. ä.), ïðèåì äåëåãàöèé è ýêñêóðñèé, à òàêæå ïðîõîæäåíèå 
ñòóäåíòàìè ïðàêòèêè è ñòàæèðîâêè â ó÷ðåæäåíèè. Ñ 1937 ã. íà Ìèðîíîâñêóþ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ñåëåêöèîííóþ ñòàíöèþ áûëî âîçëîæåíî çàäàíèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñåìÿí 
îñíîâíûõ çåðíîâûõ êóëüòóð äëÿ íåñêîëüêèõ îáëàñòåé Óêðàèíû, ÷òî è ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâíûì â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà. Ñòàíöèÿ àêòèâíî ó÷àñòâîâàëà 
âî âñåõ îáùåãîñóäàðñòâåííûõ íà÷èíàíèÿõ ïî íàó÷íîìó îáåñïå÷åíèþ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòäåëüíûõ êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ 
àãðàðíîãî ñåêòîðà ñòðàíû. Òàêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðîäîëæåíà è Ìèðîíîâñêèì èíñòè-
òóòîì. Ìèðîíîâñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëåêöèè è ñåìåíîâîäñòâà 
ïøåíèöû ñòàë ïðèçíàííûì öåíòðîì ñåëåêöèîííîé íàóêè â ñèñòåìå ÂÀÑÕÍÈË, çäåñü 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëèñü íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå ñîâåùàíèÿ, êóðñû è ñåìèíàðû îáëàñò-
íîãî, ðåñïóáëèêàíñêîãî è âñåñîþçíîãî óðîâíÿ. Çà ñåìåíàìè ïøåíèöû ìèðîíîâñêèõ 
ñîðòîâ ïðèåçæàëè àãðàðèè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ íå òîëüêî Óêðàèíû, íî è ÑÑÑÐ. Ìèðî-
íîâñêèå ñîðòà øèðîêî âîçäåëûâàëèñü â òîãäàøíèõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. Ñ îá-
ðåòåíèåì Óêðàèíîé íåçàâèñèìîñòè ìèðîíîâñêèìè ó÷åíûìè êðîìå íîâûõ ñîðòîâ áûë 
ðàçðàáîòàí ðÿä òåõíîëîãèé, â ÷àñòíîñòè äëÿ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, êîòîðûå óñïåøíî 
âíåäðÿëèñü íåïîñðåäñòâåííî â àãðîïðîèçâîäñòâî. Ëó÷øèå òðàäèöèè, çàëîæåííûå íà 
ñòàíöèè, ñîõðàíÿþòñÿ è ñåãîäíÿ. Â èíñòèòóòå åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ Ìåæäóíàðîäíûå 
äíè ïîëÿ, ó÷åáíî-êîíñóëüòàòèâíûå ñåìèíàðû è êðóãëûå ñòîëû äëÿ ðóêîâîäèòåëåé, àã-
ðîíîìîâ è ñïåöèàëèñòîâ àãðîõîçÿéñòâ, ñîâåùàíèÿ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, à òàêæå êóðñû 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, âûïóñêàåòñÿ ïå÷àòíàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ è ðåêëàìíàÿ ïðîäóê-
öèÿ. Åæåãîäíî âûäàåòñÿ áîëåå 100 ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå ìèðîíîâñêèõ ñîðòîâ, 
êîòîðûå çàíèìàþò â Óêðàèíå 1,5 ìëí ãà. Äîñòèãíóòû ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ 
ñåìåíîâîä÷åñêèìè êîìïàíèÿìè Âåíãðèè, Òóðöèè, Ìîëäîâû, Áåëàðóñè. Íîâûå ñîðòà 
ïåðåäàþòñÿ àãðàðèÿì âìåñòå ñ ïîëíûì íàó÷íûì ñîïðîâîæäåíèåì ïî èõ âûðàùèâà-
íèþ. Ìèðîíîâñêèå ó÷åíûå ïðîâîäÿò îáñëåäîâàíèå ïîñåâîâ íåïîñðåäñòâåííî â õî-
çÿéñòâàõ è ïðåäîñòàâëÿþò ìåòîäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè è ðåêîìåíäàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ìèðîíîâñêàÿ ñòàíöèÿ, Ìèðîíîâñêèé èíñòèòóò, êîëëåêòèâíûå 
îïûòû, ñåòü êîððåñïîíäåíòîâ-èññëåäîâàòåëåé, õàòû-ëàáîðàòîðèè, ïðîèçâîäñòâî 
ñåìÿí, ñåìèíàðû, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïðàêòèêà, âûñòàâêè, Äíè ïîëÿ, 
ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ, íàó÷íîå ñîïðîâîæäåíèå ñîðòîâ
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More than 100 years of production and educational activities
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The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS
Tsentralne village, Myronivka district, Kyiv region, 08853, Ukraine
e-mail: mwheats@ukr.net

Myronivka Experimental Station and its successor Myronivka Institute of Wheat were 
and remain not only the center of breeding science, but also a link between science and 
agribusiness. During 1920-50s the Myronivka Station introduced in area of its activity state 
projects, such as collective experiments on peasant lands; organization of a network of 
correspondent-researchers among peasant owners; chemicalization of agriculture (recom-
mendations on the use of mineral fertilizers and agrochemical control of soils in farms); 
management of the house-laboratories (in three regions); implementation of the state 
decree on field-afforestation and grass rotation in the Steppe and Forest-Steppe regions 
of the European part of the USSR (in particular in Ukraine), etc. The works started at the 
Myronivka Research Station on the propaganda of agricultural knowledge and scientific 
achievements among agronomic employees and peasantry have been continuing at the 
Institute, in particular, exhibition activity (preparation of exhibits for exhibitions of various 
levels), organization of annual meetings of agronomists, seminars and advanced training 
courses for agriculture workers, generalization of best practices, economic substantiation 
of research results, introduction of scientific results (varieties) into farming, print produc-
tion for agro-specialists (recommendations, leaflets, etc.), reception of delegations and 
excursions, as well as undergraduate practice at the institution. Since 1937, the Myronivka 
State Breeding Station was entrusted with the task of producing main grain seeds crops for 
several regions of Ukraine, being nowadays the main one in the production activities of the 
Institute. The station actively participated in all all-Union undertakings to provide scientific 
support for agricultural production, individual farms and the sustainable development of the 
country’s agricultural sector. Such activity was continued by the Myronivka Institute. Myro-
nivka Research Institute of Wheat Breeding and Seed Production has become an acknowl-
edged center of breeding science in the system of Lenin All-Union Academy of Agricultural 
Sciences, where there were regular scientific-practical meetings, courses and seminars of 
regional, republican, and all-Union level. Agro-growers from different regions of Ukraine 
and the USSR came to get wheat seeds of Myronivka varieties. Myronivka varieties were 
widely cultivated in the then socialist countries. With Ukraine gaining independence, Myro-
nivka scientists, in addition to new varieties, developed a number of technologies, in par-
ticular for farms, which were successfully introduced directly into agricultural production. 
The best traditions laid down at the station are preserved today. The Institute annually hosts 
International Field Days, training and advisory seminars and round tables for managers, 
agronomists and agricultural specialists, meetings of various levels, as well as advanced 
training courses, and produces printed methodological and promotional matters. Annually 
more than 100 licenses are issued for growing Myronivka varieties, which occupy 1.5 million 
hectares in Ukraine. Agreements on cooperation with seed companies of Hungary, Turkey, 
Moldova, and Belarus have been singed. New varieties are offered to farmers with full sci-
entific support for their cultivation. Myronivka scientists monitor crops directly at farms and 
provide methodological consultations and recommendations.

Key words: Myronivka Station, Myronivka Institute, collective experiments, network of 
correspondent-researchers, house-laboratories, seed production, seminars, advanced 
training courses, practice, exhibitions, Field Days, printed products, scientific support of 
varieties


