
77серпень 2015 р. Вісник аграрної науки

 
Ювілеї

дидатських дисертацій. Він 
брав участь у відкритті спеці-
альності «Водні біоресурси» 
у Національному універси-
теті водного господарства 
та природокористування 
(м. Рівне), де протягом 6-ти 
років очолював за сумісни-
цтвом кафедру.

Результати роботи вче-
ного узагальнено у понад 
400 наукових працях, з яких 
7 колективних монографій 
та 30 патентів. Він співавтор 
26  рекомендацій, 10 інструк-
цій з боротьби з інфекційни-
ми та паразитарними хворо-
бами, 25 комплектів технічних 
умов.

Микола Станіславович є 
членом науково-методичної 
ради Державного департа-
менту ветеринарної і фіто-
санітарної служби України, 
координаційної ради у галузі 
ветеринарної медицини країн  
СНД, Державної фармаколо-
гічної комісії ветеринарної ме-
дицини, редколегії журналу 
«Ветеринарна медицина» та 
європейської організації з біо-
безпеки. Нагороджений трудо-
вою відзнакою «Знак пошани» 
Мінагрополітики України, гра-
мотами різних рівнів, у 2004 р.  
йому присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений діяч науки 
і техніки України».

Уся наукова ветеринарна 
громадськість України, ке-
рівники господарств, яким 
Микола Станіславович допо-
міг в оздоровленні поголів’я 
від лейкозу і туберкульозу, 
вітають ювіляра та щиро 
бажають йому миру, добра, 
здоров’я, творчої наснаги та 
успіхів у науковій роботі. 

Президія
Національної академії 

аграрних наук
України

Відомому вченому в галузі 
інфекційної патології тварин, 
доктору ветеринарних наук, 
професору, члену-корес-
понденту НААН, академіку-
секретарю відділення вете-
ринарної медицини НААН 
Миколі Станіславовичу Ман-
дигрі виповнилося 70 років.

Народився М.С. Мандигра 
23 серпня 1945 р. у с. Чеме-
риси-Барські Барського райо-
ну Вінницької області у сім’ї 
робітників. Закінчивши з від-
знакою Білоцерківський сіль-
ськогосподарський інститут 
(ветеринарний факультет), 
працював на виробництві лі-
карем-гематологом. У 1972 р.  
вступив до аспірантури Біло-
церківського сільськогосподар-
ського інституту до професора 
М.Н. Дороніна. За хистивши 
кандидатську дисертацію 
у 1975 р., залишився на ка-
федрі епізоотології асистен-
том, а згодом отримав вчене 
звання доцента. 

Понад 30 років Микола 
Станіславович займається 
науково-педагогічною робо-
тою. Основним напрямом 
його наукової діяльності є 
вивчення епізоотичного та ін-
фекційного процесів за лей-
козу великої рогатої худоби. 
Ним обґрунтовано та засто-
совано широкомас штабні про-
тилейкозні заходи. У 1987 р. 
під його керівництвом ство-
рено відділення Науково-ви-
робничої системи «Оріон» 
для боротьби з лейкозом. 

У 1989 р. М.С. Мандигру 
призначено директором Рів-
ненської науково-дослідної 
ветеринарної станції, на базі 
якої у 1990 р. організовано 
західний філіал Інституту екс-
периментальної і клінічної 
ветеринарної медицини, а в 
1994 р. — Інститут епізоотоло-
гії НААН, яким він керує впро-

довж майже 25 років. У 2000 р.  
М.С. Мандигра захистив док-
торську дисертацію, у 2002 р. 
був обраний членом-корес-
пондентом НААН.

Упродовж 1989 –1990 рр. 
очолював лабораторію з ви-
вчення туберкульозу. Вивчав 
вплив малих доз радіонуклі-
дів на імунний статус тварин 
і розвиток епізоотичного та 
інфекційного процесів, а та-
кож на якість і безпеку тва-
ринницької продукції. 

М.С. Мандигрою вперше 
в Україні започатковано вико-
ристання мас-спектрометрії. 
Під його керівництвом розро-
блені та впроваджені у прак-
тику лабораторій імунофлуо-
ресцентні діагностикуми, 
роз роблені нові та вдоскона-
лені наявні бактеріальні вакци-
ни. Учений брав участь у ба-
гатьох міжнародних проектах. 

М.С. Мандигрі притаман-
ні високий професіоналізм, 
творча активність, високі 
людські якості, що стало ви-
рішальним критерієм його 
обрання на посаду академі-
ка-секретаря відділення вете-
ринарної медицини НААН, яке 
він очолює з 2013 р. 

 Під його керівництвом за-
хищено 2 докторські, 9 кан-

М.С. Мандигрі — 70


