ВІТАННЯ ВІД ПОЧЕСНИХ ГОСТЕЙ
О.В. СЕНЬ,
заступник Міністра аграрної політики і продовольства України, кандидат
економічних наук, заслужений працівник сільського господарства України
Шановні
організатори
і
учасники
сьогоднішньої конференції, шановний Андрій
Михайлович
(Павловський),
Ви
сьогодні
представляєте наш законодавчий орган, Верховну
Раду України, на яку ми покладаємо великі надії у
вирішенні тих проблем, про які говорив директор
бібліотеки. Міністр аграрної політики і я особисто
щиро вітаємо проведення такого серйозного
наукового заходу – Всеукраїнської конференції
молодих вчених і спеціалістів. Міністр надіслав
своє вітання, воно буде надруковано у матеріалах конференції. У його вітанні
говориться, зокрема, наступне: «Без сумніву сьогоднішнє зібрання, яке
проходить у стінах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки
Національної академії аграрних наук України, сприятиме згуртуванню зусиль і
дослідженню актуальних питань щодо підняття на новий рівень і визнання
історичних напрацювань вітчизняного сільського господарства і стане новим
дієвим поштовхом до вивчення нових цікавих питань і формуванню спільної
діяльності і перспектив подальшого розвитку аграрного сектору України на
шляху до глобального цивілізованого суспільства».
Хочу сказати по-перше, що на нашу думку і переконання, сама подія, сама
дата 130-років Полтавського дослідного поля, яке згодом сформувалось у
провідну установу нашої Національної академії аграрних наук – це непересічна
подія і це не викликає ніяких сумнівів. Тим більше, якщо говорити, що з цим
полем, дослідною станцією пов’язані такі імена, як М.І. Вавілов,
В.І. Вернадський, В.В. Докучаєв, О.О. Ізмаїльський, П.А. Костичев та ін. Це все
базові імена, які складають основу нашої наукової аграрної думки. Всі вони там
працювали, творили в цій науковій установі. Станція давала поштовх для їхньої
наукової думки, наукового життя. Звичайно це велика подія в історії України,
це така подія, яка повинна звучати і дякуємо організаторам її, що вони
запропонували її широкій громадськості. З іншого боку, я глибоко
переконаний, що наукова думка, про яку ми сьогодні говорили, наукова праця
не можуть створитися однохвилинно на якомусь пустому місці. То є ланцюг
послідовної передачі досвіду, праці, ланцюг творчості, який дає можливість
доходити до нових думок, до нових напрацювань, до нових звершень. У зв’язку
з цим у цьому відношенні на послідовності наукового творення, це теж
завдання, на якому ми сьогодні ще раз наголошуємо. Важливо звернути увагу
на важливість наукового творення не тільки в Києві, у центрі, а також там, на
місцях, де відбувається основне сільськогосподарське виробництво. У нас
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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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