
 
Ювілеї

78 березень 2016 р.Вісник аграрної науки

Відомому вченому в галузі тваринництва, 
доктору сільськогосподарських наук, професо-
ру, члену-кореспонденту НААН, завіду вачу ка-
федри прикладної екології Харківської держав-
ної зооветеринарної академії (ХДЗВА) Олексію 
Михайловичу Маменку виповнилося 75 років.

Народився Олексій Ми хайлович 25 бе-
резня 1941 р. у с. Топилівка Чигиринського 
району Черкаської облас ті. Після закінчен-
ня Златопіль сь кого зоотехнічного технікуму 
працював старшим, потім головним зоотехні-
ком (1959 – 1960, 1965 – 1966) у господарствах 
Чигиринсь кого району. З 1963 по 1968 р. на-
вчався в Українській сільсь когосподарській ака-
демії (нині — НУБіП України), у 1968 – 1970 рр. 
О.М. Маменко — стажист кафедри спеціальної 
зоотехнії, 1970 – 1971 рр. — аспірант цієї кафе-
дри, 1971 – 1975 рр. — науковий співробітник, 
завідувач лабораторії годівлі жуйних тварин і зо-
охіманалізу Дослідної станції м’ясного скотарства 
УСГА, 1976 – 1994 рр. — завідувач Київської ла-
бораторії НДі тваринництва Лісостепу і Полісся 
УРСР (Харків). У 1973 р. він захистив кандидат-
ську, у 1993 р. — докторську дисертації. 

У 1995 р. О.М. Маменка обирають академі-
ком-секретарем Відділення тваринництва і чле-
ном-кореспондентом УААН. З 1995 по 1998 р. 
він працює директором інституту тваринництва 
УААН, а з 2000 р. і донині — завіду вачем ка-
федри прикладної екології ім. О.А. Колєсова 
ХДЗВА. У 2001 р. Олексію Ми хайловичу при-
своєно вчене звання професора.

О.М. Маменко брав активну участь у ство-
ренні і був першим директором Харківського 
регіонального центру наукового забезпечення 
АПВ. Олексій Ми хайлович досліджував особли-
вості росту і розвитку великої рогатої худоби та її 
продуктивності за умов промислової інтенсивної 

технології та в екстремальних ситуаціях.
У перші дні після аварії на ЧАЕС учений 

з повним складом очолюваної ним лабораторії 
взяв активну участь у ліквідації наслідків ава-
рії, у вивезенні поголів’я тварин, кормів, техні-
ки, обладнання, у розробці та застосуванні за-
ходів з врятування тварин, їх безпечній годівлі 
та утриманні, у виконанні оперативних дослі-
джень глибини радіаційних уражень, прогно-
зуванні їх впливу, з вироб ництва і переробки 
радіаційно безпечної продукції тваринництва. 

ідеї вченого покладено в основу розробки те-
орії і практики нормованої годівлі великої рога-
тої худоби, ефективних енергоресурсоощадних 
екологічно безпечних технологій виробництва 
продукції тваринництва.

Він є членом кількох спеціалізованих вчених 
рад із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій. О.М. Ма менко — автор понад 
600 нау кових і навчально-методичних праць, 
серед яких 50 монографій, підручників і по-
сібників, 19 патентів.

З 2000 р. і донині О.М. Маменко є активним 
членом Відділення наукового забезпечення ін-
новаційного розвитку НААН.

О.М. Маменко нагороджений медалями, 
Почесною відзнакою УААН, Почесними грамо-
тами, відзнакою УААН «За творчі здобутки» ііі, 
іі і і ступенів, «Відмінник аг рарної освіти і науки» 
ііі і іі сту пенів, Знаком Пошани.

Щиросердечно вітаємо ювіляра та бажаємо 
йому міцного здоров’я, творчої наснаги і неви-
черпної життєвої енергії.
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