
«У праці я знаходжу насолоду і 
сенс життя»: 

до 120-річчя з дня народження
М. П. Савчука

(16.12.1899, с. Зубовщина Ізяславського повіту 
Волинської губ. – 16.02.1976, Одеса)





Співробітники кафедри безхребетних ОДУ 



 Двокласне початкове училище

 Короткострокові педагогічні курси

 Історичний факультет Харківського інституту народної освіти (1927–1928)

 Склав екстерном іспити за біологічний факультет Одеського ІНО (1931)

 Аспірантура Одеського Науково-дослідного інституту біології (1930–1935)

 Історичний факультет Одеського інституту народної освіти (1928–1930)



 Вчитель 4-х та 3-х річної школи Аннопольського р-ну Шепетівського округу (1918–1923).
 Вчитель 7-річної школи м. Аннопіль Шепетівського округу (1923–1925). 

 Завідувач 7-річної школи м. Бероздов Шепетівського округу (1925–1926). 

 Інспектор Шепетівського округу Народної освіти (1926–1927).

 Міністр освіти УРСР (1948–1949).

 Ректор Одеського державного університету (1939–1948).

 Завідувач кафедри зоології Одеського державного університету (з 1938 р.).

 Викладач філософії в одеських інститутах: медичному, технологічному ін-ті консервної
промисловості, сільськогосподарському (1930–1934).

 Завідувач кафедри філософії Одеського технологічному інституті консервної промисловості (1937–1939).

 З 1934 р. починає роботу в ОДУ спочатку асистентом, а після захисту канд. дис. (1935 р.) – доцентом 
кафедри зоології безхребетних. 

 Завідувач кафедри зоології безхребетних в ОДУ (з 1949 р.).



 1935 р. – кандидат біологічних наук

 1937 р. – доктор біологічних наук

 1937 р. – професор

 1948 р. – член-кореспондент АН України

 1965 р. – заслужений діяч науки УРСР



Закономірності регенерації 
тканини та органів 

безхребетних тварин

Вивчення проблем крайової 
паразитології

Зоологія 
безхребетних



Савчук М. П. До питання морфалаксиса / М. П. Савчук. –
Одеса, 1934. – 15 с. Шифр: б/10608

В роботі досліджуються регенераційні процеси
гідри. Автор робить висновок, що основним
моментом регенерації гідри є поділ клітин, а
переміщення ж їх та перегрупування виступає як
окрема сторона процесу. Констатує, що явищу
утворення регенераційної бруньки при епіморфозі
відповідає явище утворення недиференційованих
клітин через поділ старих в процесі регенерації
гідри. На основі всіх досліджень науковцем було
зроблено висновок: «для групи регенераційних
процесів, що відносяться до морфолаксиса для їх
визначення, потрібен інший термін або вкладення
в термін «морфолаксис» іншого змісту».



Савчук Н. П. О происхождении регенерационной бластемы у
хвостатых амфибий : дис. … д-ра біол. наук / Н. П. Савчук. –
1937. – 140 с. Шифр: Дисс/624

У дисертаційній роботі науковець зробив висновки про те,
що в утворенні регенераційної бластеми беруть участь різні
тканини. Утворення регенераційної бластеми та подальший
її розвиток залежить, в першу чергу, від тканини-залишка
органу, що є частиною цілого організму та знаходиться під
безпосереднім впливом останнього. Тим самими спростував
наукові гіпотези, які припускали те, що утворення
регенерату приписувалося одній якість тканині
предсуществуючого органу.



Третьяков Д. К. Сто років клітинної теорії : доповіді,
присвячені сторіччю клітинної теорії на пленумі
біологічних кафедр Одеського державного
університету / Д. К. Третьяков, М. П. Савчук ; Одес.
держ. ун-т. – Одеса, 1939. – 36 с. Шифр: б/37953

У книзі вміщені такі доповіді:
Третьякова Д. К. «Шлейден і Шванн, засновники
клітинної теорії»;
Савчука М. П. «До сторіччя клітинної теорії»
та ще одна робота Третьякова Д. К. «Філогенія
тканин». Зроблено акцент на важливості в галузі
природознавства – відкритті клітини та
дослідження й розвиток клітинної теорії за
столітній час свого існування.



Савчук М. П. Розвиток тваринних організмів (динаміка
розвитку) : посіб. для студентів пед. вишів / М. П. Савчук.
– Одеса : ОДУ, 1940. – 211 с. Шифр: б/39154

У посібнику висвітлений розвиток тваринних організмів.
Видання містить такі 10 розділів: 1. одноклітинні і
багатоклітинні організми; 2. розмноження тваринних
організмів; 3. ембріональний розвиток; 4. детермінація;
5. ораногенез; 6. постембріональний розвиток;
7. регенерація; 8. трансплантація та експлантація; 9. ріст
та 10. тривалість життя, старіння і смерть. В останньому
розділі вчений досліджує маловивчене питання
тривалості життя та робить висновки, що «в боротьбі за
продовження життя людини потрібно мати на увазі дві
сторони: боротьбу з передчасним старінням і
передчасною смертю, за продовження молодості і віку
кожної окремої людини і боротьбу за збільшення
середнього віку людства взагалі».



Савчук М. П. Походження життя на землі / М. П. Савчук. –
Одеса : Чорномор. комуна, 1945. – 30 с. Шифр: 131/651

Савчук М. П. Походження людини / М. П. Савчук. – Одеса :
Одес. обл. кн.-газ. вид-во, 1946. – 20 с. Шифр: 125-б/434

Савчук Н. А. Наука и религия о жизни, старости и смерти
/ Н. А. Савчук. – Одесса : Одес. обл. изд-во, 1955. – 40 с.
Шифр: 3-а/1677



Савчук М. П. Фізіологія розвитку тваринних організмів /
М. П. Савчук. – Київ : Рад. шк., 1950. – 320 с.
Шифр: 133/732

Ця книга є спробою дати для студентів-біологів
(того часу) посібник, який побудований з позиції
діалектичного матеріалу, з позиції мічурінської
біології. Складаючи книжку, автор прагнув
критично переробити деякі дані
експериментальної зоології, а також використав
низку досліджень радянських біологів, у тому
числі й свої власні. Автор до цієї книги включив,
крім ембріонального розвитку, найважливіші
питання, що стосуються постембріонального
розвитку.



Савчук М. П. Зоологія безхребетних / М. П. Савчук. – Київ : Рад. шк.,
1954. – 430 с. Шифр: 130/2643

Савчук М. П. Зоологія безхребетних / М. П. Савчук. – Вид. 2-е. – Київ :
Рад. шк., 1965. – 503 с. Шифр: 130/4186

У підручнику з зоології безхребетних
подано загальні риси найпростіших,
губок, кишечнопорожнинних, плоских,
круглих та кільчастих червів, немертин,
щупальцевих, молюсків, членистоногих і
голкошкірих, наведено основні відомості
з їх біології, систематики, філогенії. У
книгах вміщено матеріал про
мікроскопічну будову клітини та її
розмноження, про найновіші досягнення
науки в боротьбі з безхребетними –
паразитами людини та тварин.



Савчук М. П. Ембріологія : курс лекцій / М. П. Савчук. – Одеса, 1959.
– Ч. 1. – 117 с. Шифр: 130/3672

Савчук М. П. Ембріологія : курс лекцій / М. П. Савчук. – Одеса, 1959.
– Ч. 2. – 83 с. Шифр: 130/3672

Савчук М. П. Курс лекцій з ембріології
/ М. П. Савчук. – Одеса, 1964. – 218 с.
Шифр: 130/4061



Савчук Н. А. О влиянии гликоколла на развитие и продуктивность
шелкопрядов / Н. А. Савчук // Научный ежегодник, 1956. – Одесса, 1957.
– С. 238-239. – Отд. отт. Шифр: 147/7614
Савчук Н. А. О характере эпителизации раневой поверхности у
кроликов/ Н. А. Савчук // Научный ежегодник, 1956. – Одесса, 1957. –
С. 239-240. – Отд. отт. Шифр: 147/7614



Савчук М. П. Механіка розвитку тваринних
організмів : підруч. для студентів біол. ф-тів /
М. П. Савчук. – [Б. м.], [б. р.]. – Ч. 1. – 370 с. –
Рукопис. Шифр: 131/568

Савчук М. П. Праця з мікроскопом : підруч. 
для студентів біол. ф-тів / М. П. Савчук. –
[Б. м.], [б. р.]. – 214 с. – Рукопис.
Шифр: 131/570





«У червні–липні 1941 року М. П. Савчук організував єдину в СРСР
позапланову евакуацію майна університету в м. Майкоп, де університет під
його керівництвом плідно працював рік. З серпня 1942 по вересень 1944 року
ОДУ був у другій евакуації: через Сухумі, Баку, Красноводськ, Ашхабад – в
Байрам-Алі, Туркменія, де М. П. Савчук знову проявив величезний
організаторський талант і високий рівень адміністратора-ректора.

21 квітня 1944 року університет відновив заняття в Одесі. Тобто, через 11
(!) днів після звільнення міста. Микола Опанасович активно відновлював
зруйноване-розкрадене окупантами університетське господарство. Він
сумлінно і плідно працював з керівництвом Одеси над розширенням території
ОДУ, його навчальних корпусів та наукової бази, створивши спеціальне
містечко в межах Французького бульвару, Шампанського провулку, проспекту
Шевченка та вулиці Довженка».

Богачик Т. Савчук Николай Афанасьевич (1899-1976) / Т. Богачик,
И. Комаровский, Л. Рясиков// Они оставили свой след в истории Одессы :
одес. биогр. справ. – Электрон. дан. – Украина. – Режим доступа:
https://bit.ly/2rHWfan (дата обращения: 13.12.19). – Загл. с экрана

Наказом Наркомпроста від 14.12.1937 р. М. П. Савчука призначено в. о. ректора ОДУ, а
в 1939 р. – ректором, проявивши себе як мудрий і талановитий керівник. Особливу
увагу привертає його діяльність у роки війни.

https://bit.ly/2rHWfan








Відбудовані корпуси

Вже у 1946 р. в
університеті було
відкрито три нові
факультети: геолого-
грунтовий, юридичний та
економічний







Савчук Микола Панасович // Букач В. М. Історія
Південноукраїнського державного педагогічного
університету ім. К. Д. Ушинського в особах : біогр. довід. /
В. М. Букач. – Одеса, 2005. – С. 60. Шифр: 15/10885

Севастьянов В. Д. Савчук Микола Панасович / В. Д. Севастьянов,
В. О. Кузнецов // Професори Одеського (Новоросійського) університету :
біогр. слов. / МОН України, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса :
Астропринт, 2000. – Т. 1 : Ректори. – С. 78-81. Шифр: 15/10452



Преемственность ученичества

Дьяков В. А. О Д. К. Третьякове и его научной школе /
В. А. Дьяков // Академик Д. К. Третьяков и его научная
школа : сб. воспоминаний и науч. трудов. – Одесса :
Астропринт, 1999. – С. 3–5. Шифр: Фельдман/742





Шаповал А. І. Архівна спадщина видатних вчених-зоологів /
А. І. Шаповал // Пам'ятки. – 2013. – Т. 14. – С. 202–211.
Шифр: Ректор/141

Урсу Д. П. Генетика в Одессе: сто лет борьбы, побед
и поражений / Д. П. Урсу // Юго-Запад. Одессика :
ист.-краевед. науч. альм. – Одесса, 2007. – Вып. 14. –
С. 210–257. Шифр: 81/1356
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