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Лагодюк Петро Захарович — доктор біологічних наук, професор, академік НААН, 
Заслужений діяч науки і техніки України. Основині напрями наукової діяльності — дослі-
дження фізіології лактації тварин. Він зробив великий внесок у дослідження фракційного 
складу та антигенних властивостей розчинних білків у молочній залозі нетелей, телиць 
та корів під час лактації, ялових і тільних корів, порівняв їхні імунні та хімічні властивості 
з білками молока та крові, дослідив вміст амінокислот та пептоїдів альбумінів у тканинах 
молочних залоз та сироватці крові нетелей, телиць та корів, встановив роль альвеоляр-
ного епітелію, вивідних протоків та молочних ходів у створенні білків молочної сироватки, 
вивчив роль низки гормонів у регуляції процесів молокоутворення, особливо регулювання 
біосинтезу білка молока та крові.
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До когорти видатних вчених Інституту належить 
Лагодюк Петро Захарович. Наукова діяльність ака-
деміка тісно й тривало (понад 30 років) повʼязана 
з цією установою, яка діяла як Український науково-
дослідний інститут фізіології і біохімії сільсько-
господарських тварин. Тут він пройшов шлях від стар-
шого наукового співробітника лабораторії фізіо логії 
лактації (1963–1968 рр.) до заступника директора 
з наукової роботи (1969–1972 рр.), а згодом і дирек-
тора Інституту (1972–1993 рр.).

П. З. Лагодюк був провідним вченим у галузі фізіо-
логії лактації тварин. Він зробив вагомий внесок у до-
слідження фракційного складу та антигенних власти-
востей розчинних білків тканин молочної залози телиць, 
нетелей і корів під час лактації, ялових і тільних, по-
рівняв їхні імунохімічні властивості з білками молока 
і сироватки крові. З’ясував роль епітелію альвеол, ви-
відних протоків і молочних ходів у процесах утворення 
білків сироватки молока, вивчив роль низки гормонів 
у регуляції процесів молокоутворення, зокрема у регу-
ляції біосинтезу білків сироватки молока і крові.

Дослідження вмісту розчинних білків у тканинах 
молочної залози показали, що їхня кількість пов’язана 
як з морфологічними змінами молочної залози, так 
і з секрецією молока. У період тільності, особливо 
у другій половині, концентрація розчинних білків у тка-
нинах молочної залози є найвищою, тоді як за лактації 
кількість розчинних білків у тканинах молочної зало-
зи суттєво зменшується, що свідчить про інтенсивне 
використання їх для синтезу білків молока. Такі зміни П. З. Лагодюк   |   P. Z. Lahodyuk
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пов’язані з фізіологічним станом організму і вказують 
на депонування імунних глобулінів у тканинах молоч-
ної залози та їх використання під час синтезу білків 
молозива і молока.

У лабораторії білків і амінокислот розроблено 
препаративний метод виділення чистого нативного 
альбуміну з сироватки крові і розчинних білків мо-
лочної залози, який дає можливість використовувати 
виділений білок для поглибленого дослідження, зо-
крема його амінокислотного і пептидного складу.

Результати дослідження білкових фракцій молока, 
отриманого з різних відділів вимені при ручному і ма-
шинному способах доїння, підтвердили припущення 
про те, що синтез білків сироватки молока відбува-
ється не тільки в епітеліальних клітинах альвеол, але 
й у клітинах вивідної системи вимені. Показано, що 
епітеліальні клітини протоків і молочних ходів інтен-
сивно синтезують β-лактоглобуліни. Встановлено, 
що білки сироватки молока з допомогою електро-
форезу на агаровому гелі розділяються на дев’ять 
окремих компонентів, а за імуноелектрофоретичних 
досліджень у їхньому складі виявлено 14–15 дуг пре-
ципітації, більшість з яких ідентичні з розчинними біл-
ками тканин молочної залози, менша їх частина — 
з білками сироватки крові. Встановлена така велика 
кількість дуг преципітації дає підставу для перегляду 
номенклатури білків сироватки молока.

Методом імуноелектрофорезу встановлено, що 
у складі розчинних білків тканин молочної залози 
телиць, нетелей, корів — ялових, тільних і в період 
лактації — виявляються специфічні антигени з анти-
сироватками білків тканин молочної залози, сиро-
ватки крові та сироватки молока. У складі розчинних 
білків молочної залози тільних корів встановлено 
додатковий антиген, розташований у зоні глобулінів. 
У процесі тільності він змінює своє розміщення, тому 
його умовно названо «мігруючим» компонентом.

Академік П. З. Лагодюк провів велику дослід-
ницьку роботу з вивчення гормональної регуляції 
лактації в жуйних. 

Отримані результати послугували теоретичним 
підґрунтям для продовження та поглиблення науко-
вих досліджень його учнями. Під його керівництвом 
виконано роботи щодо вивчення імунохімічної 
спільності білків сироватки крові, тканин молочної 
залози, молозива і молока у різних видів тварин, 
особливостей ультраструктури секреторного епітелію 
вимені, методів штучного виклику (індукції) лактації 
у телиць і корів.

Заслуговують уваги його праці, присвячені вивчен-
ню амінокислотного живлення тварин, з’ясуванню 
можливості поповнення певного дефіциту сірковміс-
них амінокислот мінеральною сіркою. Розроблено 
практичні рекомендації з питань ефективного вико-
ристання кормового концентрату лізину і сульфату 
натрію в годівлі свиней та птиці.

Вперше експериментально встановлено, що сірка 
мінеральних сполук використовується для синтезу 
білків яйця і тканин у птиці.

Результати досліджень, виконаних під керівни-
цтвом Петра Захаровича, висвітлені у найавторитет-
ніших журналах біохімічного та сільськогосподарського 
профілю. Він є автором і співавтором 420 наукових 
праць, п’яти книг, 15 науково-методичних і практичних 
рекомендацій, 10 авторських свідоцтв.

Як директор Інституту, Петро Захарович усвідом-
лював, що наукова діяльність — це творчість, яка за-
безпечує перехід ідей у вічність, а вирішення конкрет-
них завдань вимагає максимально ефективного ви-
користання наукового потенціалу, що реалізується за 
наявності відповідних матеріально-технічних засобів. 
Тому для успішного виконання програми наукових до-
Сліджень було придбано два амінокислотні аналізато-
ри, два газорідинні хроматографи, мас-спектрометр, 
атомно-абсорбційний спектрометр, створено радіо-
ізотопну лабораторію, збудовано віварій для прове-
дення досліджень in vivo з використанням радіо-
активних ізотопів на птиці та дрібних тваринах.

За час каденції на посаді директора інституту 
Петро Захарович приділив велику увагу підготовці 
наукових кадрів. Співробітниками інституту за цей 
період захищено 11 докторських і 112 кандидатських 
дисертацій. Під його особистим керівництвом захи-
щено чотири докторські дисертації. Двох його учнів 
обрано членами-кореспондентами НААН, одного — 
дійсним членом НААН.

Необхідно також відзначити, що Петро Захарович 
дбайливо ставився до співробітників і своїх учнів. 
Він ніколи не робив перешкод для тих, хто хотів здо-
бувати вершини науки, давав свободу дій у плану-
ванні наукових досліджень і вміло їх корегував.

З ініціативи і за безпосередньої участі Петра Заха-
ровича були налагоджені тісні зв’язки з профільними 
науково-дослідними інститутами Чехії і Словаччини. 
Проведено спільні дослідження, наукові конференції, 
симпозіуми.

Як директор інституту, він приділяв особливу увагу 
налагодженню тісних зв’язків з виробництвом. Досвід 
роботи інституту з впровадження наукових розробок 
у виробництво був схвалений Міністерством сіль-
ського господарства України та Південним відділен-
ням Всесоюзної академії сільськогосподарських 
наук. За досягнуті успіхи Інститут у 1982–1985 рр. 
отримував урядові нагороди.

Петро Захарович Лагодюк був активним у громад-
ському житті: очолював Львівський біотехнологічний 
центр, був депутатом Львівської обласної ради, 
заступником голови правління Львівської обласної 
організації товариства «Знання», членом сільськогос-
подарської секції з державних премій Комітету з науки 
і техніки при Раді Міністрів УРСР, членом Центральної 
ради Українського біохімічного товариства, членом 
Ради фізіологічного товариства України та Всесоюзного 
біохімічного і фізіологічного товариства.

Петро Захарович був прикладом доброго, дбайли-
вого і безкорисливого ставлення до людей, проводив 
величезну роботу з вирішення соціальних питань для 
співробітників інституту. Він добився виділення близь-
ко 100 квартир для співробітників інституту, хоч сам до 
кінця своїх днів жив у двокімнатній «хрущовці».

Академік П. З. Лагодюк відзначався оптимізмом, 
внутрішньою стійкістю, мав чітку громадянську по-
зицію, побудовану на фундаментальних духовних 
цінностях за непростих життєвих обставин. Він жив 
у гармонії зі своєю совістю.

Петро Захарович Лагодюк був великим патріотом 
України. Його любов до Батьківщини починалася 
з любові до отчого порога, з любові до своєї малої 
Батьківщини — синьоокої Волині з її неповторної краси 
дзеркально-чистими озерами і пролісками, з любові 
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до славного містечка Берестечка, до Пляшевої і Ко-
зацьких могил, де провів свої дитячі та юнацькі роки. 
Вихований на переказах про героїчні звитяги козаків, 
мріяв про те, щоб «Козацькі могили» — духовна свя-
тиня нашого народу —стали національним пантео-
ном, бо розумів, що якщо наше і грядущі покоління не 
знатимуть, за що «триста козаків тут, як скло, полягло 
і земля не приймає», від чого почорніло зеленеє поле 
під Берестечком у далекому 1651 р. у найбільшій 
битві XVII ст., що відбулася у Європі, доти не ста-
немо народом, ім’я якого —Українці.

Кожна людина повинна творити світ не тільки для 
себе, але й для інших. Тому для гостей Інституту ста-
рався організовувати екскурсії у Пляшеву на «Козацькі 
могили», тому все робив для утвердження національ-
ної гідності, української мови, виховання патріотичних 
почуттів. Коли влада забороняла проводити Шевчен-
ківські вечори, у нашому Інституті вони відбувалися. 
Був ініціатором зустрічей співробітників інституту 
з письменниками, поетами, акторами, співаками. 
Петро Захарович підтримав створення в Інституті 
первинного осередку «Народного руху України за пере-
будову», а також акції, які проводив осередок Руху.

Вже після припинення ним повноважень дирек-
тора інституту Петро Захарович Лагодюк мав багато 
наукових ідей, які прагнув реалізувати. Однак не суди-
лося. 17 лютого 1994 р. його земне життя несподівано 
для всіх обірвалося. Академік Лагодюк Петро Захаро-
вич похований у Львові на Личаківському цвинтарі.

Біографічна довідка

Народився 8 червня 1924 р. в м. Берестечко Горо-
хівського р-ну Волинської обл. У 1939 р. — закінчив 
середню школу. З 1944 до 1947 рр. — служив у Радян-
ській Армії. Воював у складі 1-го і 2-го Прибалтійских 
фронтів. З 1947 до 1952 рр. — студент Львівського 
зооветеринарного інституту. З 1952 до 1959 рр. — 
працював на виробництві у Чернівецькій обл. ветери-
нарним лікарем ветвідділу, викладачем і директором 
Петричанської зооветшколи, лікарем-епізотологом 
Чернівецького обласного управління сільського гос-
подарства. 1959–1961 рр. — аспірант відділу біохімії 
сільськогосподарських тварин НДІ землеробства і тва-
ринництва західних районів УРСР. 1962–1968 рр. — 

старший науковий співробітник лабораторії фізіології 
лактації НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських 
тварин. У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію 
на тему «Хімічний склад молока і деякі показники біл-
кового обміну при згодовуванні сечовини і сульфату 
натрію». У 1969–1972 рр. — заступник директора з на-
укової роботи, а в період 1972–1993 рр. — директор 
Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподар-
ських тварин. У цей же час — завідувач лабораторії 
білків і амінокислот. У 1975 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Дослідження процесів молоко-
утворення у корів». У 1982 р. присвоєно звання про-
фесора, у 1984 р. — почесне звання Заслуженого ді-
яча науки і техніки України. У 1992 р. обраний дійсним 
членом УААН. Помер 17 лютого 1994 р. Похований 
у Львові на Личаківському цвинтарі.
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