
сьогодні створився цікавий формат молодіжної конференції тому, що тут 
присутні дуже поважні вчені, у тому числі і колишні керівники станції, зокрема 
М.М. Опара і новий керівник, також директор Інституту свинарства, шановний 
академік В.П. Рибалко, доцент В.М. Самородов і т.д. У цьому сенсі на 
конференції відображений неперервний ланцюг творчості. Важливо, щоб 
наукові центри, які є в Полтаві, інших місцях, не просто працювали, а давали 
результат сьогодні і надалі. Ми говорили про те, що є проблеми науки, а з 
іншого боку є велика потреба у науковій думці, у науковому баченні, 
прогнозуванні і науковому баченні проблем виробництва. Бачимо, що 
сільськогосподарське виробництво сьогодні і 10–15 років тому відрізняються 
абсолютно різними підходами. Інша енергоємність виробництва, зменшення 
витрачання солярки за рахунок ґрунтозахисних технологій, які поширились з 
території Полтавщини на всю Україну. Сьогодні це є догмою нашого обробітку 
грунту. Вони творяться і в Одесі, і інших місцях. Здійснюється наука, 
відпрацьовується методи, які є затребуваними. Ми ще не досягли межі, ми 
далеко ще від результатів, які повинні мати. Це ставить перед наукою завдання 
давати відповідь на вимогу часу. Ще хочу сказати, що я вдячний Вам, Вікторе 
Анатолійовичу, за те, що ви робите такі заходи, які доносять до людей те, що 
люди роблять спокійно виважено на місцях. Це дає можливість розуміти 
потенціал нашого українського народу, українських учених, і дає нам привід 
гордитися. На завершення бажаю успіхів у роботі конференції, всім учасникам 
плідної роботи, плідних дискусій. Але головне я бажаю вам, шановні вчені, 
успіхів у ваших напрацюваннях на робочих місцях. Дякую.  

 

 
 
 
 

М.М. ШЕВЧЕНКО, 
заступник завідувача секретаріату  

Комітету з науки і освіти Верховної Ради України 
 

Шановні колеги, товариші-вчені, дозвольте 
вас привітати з цим форумом, який відкриває 
сьогодні Національна наукова 
сільськогосподарська бібліотека НААН, 
побажати всім успіхів, великого натхнення. У ці 
складні часи, особливо для нашої науки, 
дозвольте побажати вам успіхів і висловити 
наші сподівання, що наша наука зробить багато 
для того, щоб Україна відтворилась і стала 
потужною державою. Хочу сказати, що за 

рішенням Верховної Ради 2 липня буде проводитись парламентське слухання 
з питань розвитку науки, тому запрошуємо вас усіх взяти участь у цьому 
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заході і запропонувати конкретні кроки щодо виходу України з кризи і 
становлення її як потужної аграрної держави. Дозвольте зачитати вітання 
голови Комітету Л. Гриневич. 
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	 основи вітчизняного наукового землеробства. Основний напрямок «в работе нашей старой Полтавы – «все во влаге, все для влаги, все за влагу», що отримав свій подальший всебічний розвиток у роботах  С.Ф. Третьякова  по дослідженню ролі парів, впливу часу  т�

