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«Кожна наука ґрунтується на бібліографії» 
В. Я. Брюсов 

Україна є аграрною країною зі значним науковим потенціалом, адже сільське 
господарство виробляє дедалі більше національного валового внутрішнього продукту 
(ВВП), дає більше експортної виручки. Ця провідна галузь економічного життя 
постійно перебуває в полі зору вчених, які розуміють, що прогрес у науці можливий 
лише за умови постійного вивчення досягнень минулих поколінь з урахуванням 
фактора історичного мислення як важливого рушія соціальної активності й 
мобілізації на подальший науковий пошук. 

Незмірний доробок галузі потребує системного бачення й оцінювання 
здобутків. У цьому потреба як суспільства, що не може ефективно розвиватися, не 
знаючи свого накопиченого потенціалу та в чому воно має потребу, так і науки, її 
самооцінки й самоорієнтації [1].  

Нині, коли Україна дедалі впевненіше заявляє про себе як цивілізовану 
європейську державу, коли окремі заяви отримують вагоме підкріплення у вигляді 
міжнародних проектів про співпрацю, зростаючий інтерес до наукової біографічної 
науки цілком виправданий.  

Аналіз досліджень. Місце бібліографії в науковій і практичній діяльності, її 
тісні зв’язки з наукою досить повно висвітлено багатьма бібліотечними фахівцями, 
зокрема О. П. Довгополою, В. В. Загуменною, В. О. Ільганаєвою, Т. І. Ківшар, 
О. С. Онищенком, М. С. Слободяником. Внесок у розкриття історії розвитку 
національної бібліографії зробили М. В. Геращенко, Н. В. Стрішенець, В. І. Попик. 
Вони довели, що бібліографія є невід’ємним складником розвитку будь-якої галузі 
знань. Питанням історичного піднесення та організації галузевої бібліографії, як 
складової національної, приділяли велику увагу фахівці ННСГБ НААН: 
Р. Й. Целінський, В. А. Вергунов, Т. Ф. і В. В. Дерлеменки, Н. Б. Щебетюк, 
Х. М. Піпан. Обговорення цих важливих питань було темою науково-практичних 
конференцій, проведених бібліотекою, а саме: «З історії розвитку 
сільськогосподарської бібліографії в Україні та її значення в розвитку 
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сільськогосподарської науки і виробництва. Сучасні проблеми та перспективи 
сільськогосподарської бібліографії в Україні» (1994 р.) [2] та «Національна 
сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної 
галузі України» (2009 р.) [3].  

Мета досліджень – схарактеризувати місце ННСГБ НААН у формуванні 
національної сільськогосподарської бібліографії, висвітлити напрацювання й оцінити 
їх роль у подальшому проведенні відкритої інформаційно-комунікаційної політики 
щодо максимального задоволення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства в 
отриманні цілісної картини бібліографічного сільськогосподарського ресурсу й 
забезпеченні вільного доступу до нього. 

Методи досліджень. Робота ґрунтується на принципах історичного 
дослідження – історизмі, об’єктивності, системності, наступності, комплексності, 
науковості та багатофакторності, що забезпечує цілісне й всебічне охоплення 
найістотніших аспектів історичного розвитку бібліографії у цілому та 
сільськогосподарської зокрема, а також роль ННСГБ НААН у розвитку галузевої 
бібліографії.  

Використано загальнонаукові (аналіз, синтез, класифікація) та 
міждисциплінарні (структурно-системний) методи. Особливу увагу приділено власне 
історичним методам наукового пізнання (проблемно-хронологічному, порівняльно-
історичному, ретроспективному, періодизації).  

Результати дослідження. Створення національної сільськогосподарської 
бібліографії є однією з прерогатив діяльності Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України. Цей 
напрям органічно поєднується з іншими науковими дослідженнями установи і 
передбачає збереження й репрезентацію кращого із власних накопичених фондів, з 
одного боку, а з іншого – як елемент інновацій, запроваджених бібліотекою. 

Актуальність питання удосконалення системи національної сіль-
ськогосподарської бібліографії підтверджується історичним досвідом. Доцільно 
звернутися до витоків виникнення бібліографування, накопиченого повчального 
досвіду.  

У другій половині ХІХ ст. сільськогосподарська бібліографія як самостійна 
галузь і за визначенням В. С. Сопікова «найбільш багатогранна наука з усіх людських 
знань» [4] здобула значного розвитку. Це пов'язано з тим, що із започаткуванням 
капіталістичних відносин у сільському господарстві значно збільшилося видання 
сільськогосподарської літератури і розширилося коло її читачів, а відслідковувати цей 
потік інформації без допомоги бібліографії стало неможливим. На підготовку й 
видання щорічників, безумовно, вплинуло намагання державних органів показати 
стан сільського господарства, тенденції його розвитку, адже у 80–х рр. ХІХ ст. вже 
гостро постала проблема пошуку шляхів інтенсифікації цієї галузі виробництва. У 
1884 р. Міністерство державного майна (з 1894 р. –Міністерство землеробства і 
державного майна, а з 1905 р. – Головне управління землевпорядкування і 
землеробства) започаткувало видання оглядових щорічників сільськогосподарської 
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літератури. Найбільш широко (кількісно і тематично) профільну літературу було 
відображено саме у щорічниках цього Міністерства, що містили «Указатель книг, 
журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за ... год» (1884–1917). Перші 
спроби започаткувати сільськогосподарську бібліографію в Україні зроблено 
наприкінці 40-х років XIX ст. У 1838 р. ця ідея знайшла втілення в «Листках 
общества сельского хозяйства Южной России», у післяреформений період – у 
«Записках» того ж товариства. Частково питання сільського господарства 
висвітлювалися в «Указателях русской литературы по математике, чистым и 
прикладным наукам, медицине и ветеринарии» (Київ, 1873 р.), пізніше – у виданнях 
Київського товариства дослідників природи, а також у деяких краєзнавчих 
бібліографічних покажчиках, виданих у різні роки XIX ст. в окремих містах України. 
Так, у Москві Міжнародний аграрний інститут видав «Ежегодники аграрной 
литературы СССР за 1926–1928 гг. под ред. И. Н. Кобленца. – М., 1929», а з 1931 р. по 
1934 р. поточною сільськогосподарською бібліографією займалася Всесоюзна 
асоціація сільськогосподарської бібліографії, яка видала покажчик «Аграрная 
литература СССР 1929–1931. – М., 1929–1931». Асоціація видавала також поточний 
покажчик «Сельскохозяйственная литература СССР» (1931–1934 рр.), але з 1934 р. 
видання сільськогосподарської бібліографії припинилося, оскільки під час репресій 
30-х років Асоціацію було ліквідовано. 

У перші післяреволюційні роки у зв'язку з організаційними заходами щодо 
планомірного розвитку сільськогосподарської науки і виробництва в Україні постала 
потреба у створенні єдиного бібліотечного, бібліографічного і методичного центру, 
який поряд із бібліотечним обслуговуванням сільського господарства вів 
координаційну і методичну роботу в мережі сільськогосподарських бібліотек 
науково-дослідних і навчальних закладів. Саме такі функції було покладено на 
Центральну сільськогосподарську бібліотеку Народного міністерства земельних 
справ Директорії УНР [5], засновану на базі Бібліотеки Генерального секретаріату 
земельних справ Української Центральної Ради (1917 р.) [6] – нині ННСГБ НААН.  

Зважаючи на поступ суспільства знань бібліотечній справі і бібліографії 
відводиться одне з чільних місць у цьому процесі. Остання є ключем до розуміння 
стану сільського господарства і тенденцій його розвитку. 

Проблемі бібліографування сільськогосподарської літератури велику увагу 
приділяв Сільськогосподарський науковий комітет України Наркомату земельних 
справ УРСР (СГНК НКЗС УРСР), який діяв з 1919 по 1927 рр. і виконував функції 
координаційного центру в науковій сфері. При Секретарстві Комітету створено 
Бібліографічно-бібліотечне бюро на чолі з бібліографом Костею Дубняком [7,8], 
одним із завдань якого було збирання та аналіз творів друку, реєстрація, облік, 
систематизація, рецензування сільськогосподарської літератури та підготовка до 
видання систематичних бібліографічних покажчиків. Бюро координувало 
бібліографічну роботу різних секцій Комітету, а також надавало певну методичну 
допомогу сільськогосподарським бібліотекам України. Було випущено кілька номерів 
«Бібліографічного бюлетеня» (на правах рукопису), а бібліографічну роботу 
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сільськогосподарських установ спрямовано на підготовку зведеного каталогу всіх 
сільськогосподарських бібліотек України. Працівники бюро у складі П. Тутковського, 
Г. Коха, О. Янати, А. Носова та інших співробітників підготували до друку видання 
«Бібліографія сільськогосподарської літератури на Україні за 1919–1923 рр.», а також 
бібліографічні видання за дореволюційний період. 

У 1924 р. академік ВУАН П. А. Тутковський підготував покажчик «Матеріали 
для сільськогосподарської бібліографії України». Вип.1 [9], який містив 853 назви 
книжок і статей з цієї галузі, опублікованих з кінця XIX ст. до 1917 р. Протягом 1923 
року бюро підготувало також повну бібліографію наукових праць академіка 
П. Тутковського.  

Велике значення у становленні національної бібліографії та відтворенні історії 
розвитку аграрної науки України 20-х рр. ХХ ст. мав покажчик «Матеріали 
сільськогосподарської бібліографії України. 1925 рік» [10], укладений К. Дубняком, 
який охоплював 7122 назви книжок та журнально-газетних публікацій з питань 
сільського господарства України. Цей покажчик вважається першим виданням 
національної сільськогосподарської бібліографії та є взірцем високопрофесійної і 
сумлінної науково-бібліографічної роботи.  

Отримання обов’язкового примірника видань з сільського господарства й 
суміжних дисциплін сприяло систематичному інформуванню про нові надходження 
сільськогосподарської тематики, що видавались на території України. Критико-
бібліографічні матеріали друкувалися на сторінках журналів «Вісник 
сільськогосподарської науки», «Вісник Наркомату земельних справ», «Український 
агроном», «Земельник».  

Змістовним галузевим джерелом науково-бібліографічної інформації були 
щорічники відомого агронома-статиста О.Д. Педашенка, у яких зібрано публікації 
про розвиток аграрної науки і дослідної справи за період 1883–1925 рр. За його 
матеріалами складались покажчики книжок за періоди 1918–1925 та 1927–
1930 рр. [11].  

Видання «Коротка довідка про діяльність ННСГБ за 1921–1965 рр.» [12] 
відображає багатогранну інформаційно-бібліографічну роботу бібліотеки у роки 
Першої світової (1914–1918 рр.) та громадянської воєн (1917–1922 рр.). Незважаючи 
на неймовірно складні умови, продовжувалася підготовка різних видів 
інформаційно-бібліографічних видань, серед яких перевага віддавалася науково-
допоміжним, рекомендаційним, поточним та ретроспективним посібникам, що за 
змістом поділялися на тематичні й персональні. Уперше в Радянському Союзі було 
започатковано випуск реферативних видань «Огляд іноземної літератури з сільського 
господарства» та низки реферативних видань, що висвітлювали зарубіжний досвід. 
Укладачем цих видань був працівник бібліотеки – О. Г. Литовченко, старший 
науковий співробітник з сортознавства, який, займався у 1928–1932 рр. питаннями 
«систематики пшениць України». У 1933 р. спільно з сектором технічної пропаганди 
ВУАСГН, у відання якої бібліотека перейшла згідно з постановою РНК УСРР від 29 
травня 1931 р. «Про організацію Всеукраїнської академії сільськогосподарських 
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наук», почалося видання реферативно-бібліографічного збірника «Огляд іноземної 
літератури з сільського господарства». З 1933 по 1947 p. вийшло друком 52 випуски 
загальним обсягом 414 друкованих аркушів. У 1936 р. бібліотека видала перший том 
реферативно-бібліографічного збірника «Передовий стахановський досвід у 
сільському господарстві СРСР». Таких збірників було видано сім випусків до 1956 р. 
загальним обсягом 321 друкованих аркушів кожний.  

З 1948 р. ЦНСГБ ВАСГНІЛ продовжила видавати поточний покажчик 
«Сельськохозяйственная литература СССР», започаткований у 1931 р. Всесоюзною 
асоціацією сільськогосподарської бібліографії, із періодичністю до 1991 р.  

У 60-ті р. минулого століття бібліографічна діяльність Центральної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Міністерства сільського господарства УРСР [13] 
активізувалася. Упродовж 1965–1967 pp. підготовлено й видано такі бібліографічні 
посібники: «Вирощування сільськогосподарських рослин без грунту» (419 джерел), 
«Г. М. Висоцький» (288 праць видатного вченого, ботаніка, лісівника), «Шкідники і 
хвороби озимої пшениці і заходи боротьби з ними» (169 вітчизняних і зарубіжних 
джерел), «Тростянецькі ліси у лісознавчій та зарубіжній літературі». Найбільш 
значимим виданням був бібліографічний покажчик «Вчені Харківщини – сільському і 
лісовому господарству» (237 джерел). 

70–ті р. ХІХ ст. характеризуються низкою вузькогалузевих покажчиків, 
зокрема: «Генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських культур», 
«Торфяные почвы, их свойства и использование под сельскохозяйственные культуры 
за 1929–1969 гг). та ін.  

Якісно новий етап інформаційно-бібліографічної діяльності розпочався з 
переїздом Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Південного 
відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна [14] з 
Харкова до Києва (1971 р.). Спільно з Державною республіканською бібліотекою 
УРСР ім. КПРС (нині Національна бібліотека України ім. Я. Мудрого) було 
підготовлено низку бібліографічних посібників, зокрема, «Нові сільськогосподарські 
книги», «Досягнення науки і передового досвіду – сільськогосподарському 
виробництву», «Генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських культур». 

Чільне місце посіла ретроспективна бібліографія як науково-допоміжного, так і 
рекомендаційного характеру. Підготовлено низку покажчиків: «Розміщення і 
спеціалізація сільськогосподарського виробництва на Україні» (1973), «Спеціалізація 
і концентрація сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської 
кооперації та промислової інтеграції» (1974), «Виробництву яловичини – промислову 
основу» (1977), «За збільшення виробництва м’яса птиці» (1978) та ін.  

Було видано понад 60 поточних і ретроспективних науково-допоміжних 
бібліографічних покажчиків, розрахованих на керівників галузі, науковців і фахівців 
сільськогосподарського виробництва, істориків аграрної науки. Це, зокрема, 
«Масличные культуры: 1980–1989 гг.», «Вирощування олійних культур в Україні» 
(1889–1979 рр.), «Проблеми і перспективи розвитку українського села», «Наукові 
праці Іванівської дослідно-селекційної станції» (1901–1997 рр.), «Періодичні видання 



132 

з агрономії в Україні. 1918–1940», «Українська сільськогосподарська книга у фондах 
ДНСГБ УААН» (1901–1910; 1911–1917; 1918–1922; 1923–1932; 1933–1934; 1935) та 
ін. З 1981 р. у бібліотеці запроваджено нову ефективну форму пропаганди наукових 
досягнень – дні сільськогосподарської науки, декади пропаганди наукової спадщини, 
а також дні інформації та дні спеціаліста. 

Вагомим здобутком 90-х рр. минулого століття було започаткування серії 
бібліографічних і біобібліографічних покажчиків «Діячі сільськогосподарської науки 
України». 

З метою створення національної сільськогосподарської бібліографії, 
репрезентації досягнень аграрної науки й освіти України та внеску її визначних 
представників – учених-аграріїв ННСГБ НААН як спеціальна бібліотека 
загальнодержавного значення засновує 13 бібліографічних і біобібліографічних серій 
[15]. Видання, що готуються, об’єднані спільним задумом, тематикою, цільовим і 
читацьким призначенням, однотипно оформлені й виходять під загальною назвою 
конкретної серії.  

Так, у серії «Академіки Національної академії аграрних наук України» (1998 
р.) – 74 видання; «Біобібліографія вчених-аграріїв України» (1998 р.) – 69; «Аграрна 
наука України в особах, документах, бібліографії» (2001 р.) – 104; «Наукові історико-
бібліографічні читання» (2001 р.) – 12; «Науково-допоміжні ретроспективні 
бібліографічні, біобібліографічні покажчики» (2001 р.) – 27; «Відомі вчені–
природознавці та освітяни України» (2004 р.) – 9; «Члени–кореспонденти 
Національної академії аграрних наук України» (2005 р.) –14; «Землевпорядна наука» 
(2005 р.) – 1; «Академіки та члени-кореспонденти НАН України для сільського 
господарства» (2007 р.) – 3; «Іноземні члени Національної академії аграрних наук 
України» (2009 р.) – 1; «Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ДНСГБ 
НААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного 
профілю» (2009 р.) – 9; «Інформаційно-бібліографічні ресурси –агропромисловому 
виробництву України» (2013р.) – 3; «Біобібліографія діячів науки, освіти, культури 
України» (2014 р.) – 3. Усього в межах зазначених біобібліографічних серій видано 
понад 350 видань. 

Сьогодні період бібліографічна діяльність ННСГБ НААН [17] перебуває на 
новому етапі розвитку, що зумовлено впровадженням нових інноваційних технологій, 
формуванням електронного середовища та електронних бібліографічних ресурсів.  

Насамперед, це створення з 2000 р. електронного каталогу, на його основі – 
Електронної наукової сільськогосподарської бібліотеки як системи, що реалізує 
уніфікований підхід до накопичення, збереження й організації різноманітної 
інформації та забезпечує доступ до актуальної наукової продукції українського та 
світового інформаційного інтегрованого простору [17]. 

Важливу роль у створенні бібліографії відіграє реферативна інформація, що 
готується бібліотекою через випуск єдиного в країні реферативного журналу «АПК 
України» (1999 р.) та його спецвипуски (усього 87 номерів). За своїм форматом він не 
має аналогів на теренах України і виконує основну функцію у створенні «вторинної» 
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наукової продукції та поінформованості науково-освітнього галузевого середовища 
http://dnsgb.com.ua/obslugovuvannja_vidannja_dnsgb.html). 

 Велике значення має і електронне наукове фахове видання – міжвідомчий 
тематичний збірник «Історія науки і біографістика» (http://inb.dnsgb.com.ua/). 
Упродовж 2006–2016 рр. видано 43 номери.  

Бібліографічні ресурси, створювані ННСГБ НААН як у традиційному, так і 
електронному вигляді, характеризуються видовим різноманіттям, змістовним 
наповненням, галузевою спрямованістю, гетерогенністю. Доступ до ресурсів 
забезпечується через веб-портал бібліотеки: http://dnsgb.com.ua і є невід’ємною 
складовою розвитку найбільш конкурентоспроможної галузі економіки України – 
сільського господарства. З 2018 р. ННСГБ НААН долучилася до 
загальноукраїнського бібліотечного проекту «Бібліотечний рейтинг», 
започаткованого Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського і активно 
популяризує свої видання (http://ecopsy.com.ua/rating/rating.php). 

Висновки. Аналіз історичного розвитку вітчизняної галузевої бібліографії 
засвідчує беззаперечну роль ННСГБ НААН у цьому процесі як провідної установи з 
проблем сільського господарства, що реалізує функціональні завдання з підвищення 
ефективності інформаційно-бібліотечного й наукового забезпечення 
агропромислового виробництва. 
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