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Ювілеї

стад, методика випробуван-
ня молочних і м’ясних порід, 
ефективні методи формування 
високопродуктивних стад для 
молочних комплексів, спосіб 
генетичної схожості між гру-
пами великої рогатої худоби 
за поліморфними системами 
крові й молока, основи органі-
зації племінного обліку з вико-
ристанням ЕОМ, метод оцінки 
родин у скотарстві, принципи 
добору корів для одержан-
ня ремонтних бугайців та ін. 
Учений є співавтором україн-
ської чорно-рябої молочної та 
м’ясної порід великої рогатої 
худоби.

З новою силою розкрився 
його науковий і організатор-
ський талант у статусі го лови 
секції розведення сільсько-
господарських тварин і пти-
ці ПВ ВАСГНІЛ, керівника 
Селекційного центру з м’ясного 
скотарства, засновника науко-
вого центру з розведення та 
селекції сільськогосподарських 
тварин. 

Плідну наукову діяльність 
Ф.Ф. Ейснера відзначено дер-
жавними нагородами: орде-
нами «Знак Пошани» (1958, 
1971), Трудового Червоного 
Прапора (1967).

Глибина та оригінальність 
мислення, потужний інтелект, 
наполегливість у досягненні 
поставленої мети, надзвичай-
но чуйне ставлення до людей, 
принциповість, ретельність, 
чесність і доброзичливість — 
головні риси характеру Федора 
Федоровича Ейснера, життя 
і діяльність якого є яскравим 
прикладом самовідданого слу-
жіння науці.

Інститут  
тваринництва НААН

Виповнилося 100 років від 
дня народження члена-корес-
пондента ВАСГНІЛ, професора, 
доктора сільськогосподарських 
наук Ф.Ф. Ейс нера  —  методо-
лога вітчизняної зоотехнічної 
науки. 

Народився Федір Федо-
ро вич 13 лютого 1916 р. у 
Мос кві. У 1931 – 1932 рр. пра-
цював техніком Всесоюзного 
НДІ сільгоспбудівництва НКЗ 
СРСР. У 1933 р. вступив до 
Московського м`ясо-молочного 
інституту (з 1935 р. зоотехніч-
ний факультет Московської 
СГА ім. К.А. Тимірязєва). Отри-
мавши вищу освіту, Федір 
Федорович виконував обов’я з  - 
 ки старшого наукового співро-
бітника відділу розведення, ге-
нетики і селекції Всесоюзного 
НДІ конярства. Ф.Ф. Ейснера 
переводять до Узбецького НДІ 
тваринництва, де з 1940 р. уче-
ний виконував обов`язки стар-
шого наукового співробітника 
відділу розведення. У 1944 р.  
він вступив до аспірантури  
Все союзного НДІ тваринни-
цтва, у 1947 р. захистив канди-
датську дисертацію і отримав 
посаду старшого наукового 
співробітника відділу великої 
рогатої худоби цього самого 
інституту. Подальша діяль-
ність ученого з 1949 по 1986 р.  
пов’язана з Українським НДІ 
тваринництва, де він пройшов 
шлях від старшого наукового 
співробітника відділу великої 
рогатої худоби до заступника 
директора. 

Значною віхою цього періоду 
був захист докторської дисер-
тації за темою «Методи оцінки 
і добору бугаїв» (1967), при-
судження вченого звання про-
фесора за спеціальністю «роз-
ведення сільськогосподарських 

тварин» (1967), обрання чле-
ном-кореспондентом ВАСГНІЛ 
відділення тваринництва (1970).

Ф.Ф. Ейснер є автором ба-
гатьох теоретичних розробок, 
які знайшли широке застосу-
вання у галузі тваринництва. 
Він розвинув теорію вдоско-
налення порід великої рогатої 
худоби за умов внутрішньопо-
родної селекції та міжпород-
ного схрещування; актуалізу-
вав вчення про конституцію, 
екстер’єр та інтер’єр; роз-
ширив поняття про бажаний 
конституціональний тип сіль-
ськогосподарських тварин; 
розробив і запровадив осно-
ви оцінки плідників за якістю 
потомства, принципи велико-
масштабної селекції та моде-
лювання селекційних процесів 
у скотарстві, теоретичні та ме-
тодичні засади перспективного 
планування племінної справи.

Багаторічну науково-до-
слідну роботу Ф.Ф. Ейснера 
наведено у понад 320 науко-
вих працях. Ученим запропо-
новано ряд методів і способів 
ведення селекційно-племінної 
роботи у скотарстві: система 
генетичної характеристики 

До 100-річчя віД Дня нароДження Ф.Ф. ейснера  

(1916 – 1986)


