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ХРОНIКА

ЩОБ МАТИ ВЕЛИКИЙ ЗИСК ВІД МІКРООРГАНІЗМІВ

Засідання Міжвідомчої наукової ради НАН України та УААН 

з проблем агропромислового комплексу

У Великому конференц-залі НАН Укра-
їни 13 вересня ц. р. відбулося чергове 

засідання Міжвідомчої наукової ради НАН 
України та УААН з проблем агропромисло-
вого комплексу, на якому розглядалося пи-
тання опрацювання наукових основ вико-
ристання мікроорганізмів в біотехнології, 
ветеринарії та харчовій промисловості. У 
засіданні під головуванням віце-президента 
УААН члена-кореспондента УААН А.М. Го-
ловка взяли участь провідні фахівці в га-
лузі мікробіології. З ґрунтовною доповід-
дю на зазначену тему виступив директор 
Інституту ветеринарної медицини УААН 
член-кореспондент УААН А.Ф. Ображей.

Він, зокрема, зазначив, що зважаючи на 
надзвичайну розповсюдженість мікроорга-
нізмів (ґрунт, вода, повітря, продукти хар-
чування, корм для тварин), актуальність 
порушеного питання не викликає сумніву. 
В зв’язку з цим, дослідженням мікроорга-
нізмів, вивченням їхньої корисної та шкід-
ливої дії займаються науково-дослідні уста-
нови багатьох галузей та напрямів, а також 
присвячується багато міжнародних та віт-
чизняних конференцій, нарад, семінарів та 
ін ших зібрань.

Доповідач також повідомив, що наукови-
ми установами НАН України та УААН про-
водяться фундаментальні та прикладні до-
слідження з актуальних напрямів загальної 

та сільськогосподарської мікробіології, біо-
технології. Вони спрямовані на вивчення 
мікробіоценозів ґрунтів, корисної та шкід-
ливої мікробіоти, пошук мікроорганізмів-
пробіотиків і пребіотиків, селекцію та кон-
струювання мікроорганізмів-продуцентів різ  -
них біологічно активних речовин й аміно-
кислот. Значна увага приділяється також 
збереженню та відтворенню корисної мікро- 
та мікобіоти в агроекосистемах. Мікробіо-
логічні дослідження в галузі кормовиробни-
цтва та тваринництва спрямовані на пошук 
штамів мікроорганізмів для виробництва 
лікувально-профілактичних кор мів, пробіо-
тиків, пребіотиків, продуцентів амінокис-
лот, вітамінів та інших біологічно активних 
речовин, які перспективні для використан-
ня в кормовиробництві, ферментуванні мо-
лока та м’яса, одержання біологічних та іму-
нопрофілактичних препаратів.

Для забезпечення ефективного викорис-
тання мікроорганізмів потрібна постій-
на підтримка колекцій мікробних культур. 
Створені свого часу три депозитарії уста-
нов НАН, АМН та Мінагрополітики Укра-
їни не відповідають міжнародним вимо-
гам, фінансуються за залишковим принци-
пом, потребують суттєвого переоснащення 
та реконструкції тощо. Провідні науково-
дослідні установи не мають лабораторних 
ліній для виробництва біологічних, пробі-
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отичних та імунологічних препаратів, ре-
акторів, ліофільних та вакуумних сушарок, 
необхідних для відпрацювання промис-
лових технологій. Слабо реалізуються на-
прями досліджень з отримання біологічно-
активних речовин, що продукуються мі-
кроорганізмами (ферменти, високоактив-
ні антибіотики, вітаміни та ін.). Крім того, 
не проводиться обстеження біологічно-
го стану ґрунтів України з використанням 
еколого-трофічних груп мікроорганізмів 
та біохімічних показників як маркерів ток-
сичності і ґрунтовтоми. 

В обговоренні доповіді взяли участь про-
відні фахівці НАН України та УААН — ди-
ректор Інституту мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України акаде-
мік НАН України В.С. Підгорський, завіду-
вач відділу ННЦ «Інститут екс пе ри мен-
тальної і клінічної ветеринарної медици-
ни» УААН д. вет. н. В.С. Білоконь, в. о. ди-
ректора Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України д. б. н. 
Н.В. Заїменко, завідуюча відділом Техно-
логічного інституту молока та м’яса УААН 
д. б. н. Н.Ф. Кигіль та заступник директора 
Інституту сільськогосподарської мікробіо-
логії УААН д. б. н. О.В. Надкернична. У 
своїх виступах вони детально зупинилися 
на найбільш вагомих наукових досягнен-
нях та основних проблемах, які потребують 
нагального розв’язання в цій галузі.

За результатами засідання прийнято 
проект постанови Ради, яким, зокрема, 
передбачено проведення спільних дослі-
джень установ НАН України та УААН в 
опрацюванні наукових основ використан-
ня мікроорганізмів в біотехнології, вете-
ринарії та харчовій промисловості, визна-
чено головні наукові та організаційні зав-
дання установ НАН України та УААН в 
цій галузі, законодавчого забезпечення 
авторських прав на штами. Відділенню 
загальної біології НАН України та Відді-
ленню землеробства і рослинництва, ве-
теринарної медицини УААН рекомен-
довано підготувати для подання в уста-
новленому порядку до владних органів 
України аналітичну записку з конкретни-
ми пропозиціями щодо вирішення акту-
альних завдань в зазначеній галузі. Крім 
того, віце-президентом НАН України ака-
деміком НАН України В.Д.Походенком 
запропоновано винести на розгляд на-
ступного засідання Ради питання «Ефек-
тивне використання земельних угідь в су-
часних умовах» та затверджено склад ро-
бочої групи фахівців двох академій для 
його підготовки.
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