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Ювілеї

ДО 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДжЕННЯ А.О. ОМЕЛьЯНЕНКА 
(1931 – 1995)

Виповнилося 85 років від 
дня народження академіка 
УААН, доктора економічних 
наук, професора, заслуже-
ного діяча науки і техніки 
України Андрія Овксентійо-
вича Омельяненка.

Народився Андрій Овк-
сентійович 8 жовтня 1931 р. 
у с. Терни Криворізького 
р-ну Запорізької обл. у ро-
дині сільських службовців. 
Після закінчення у 1955 р. 
агрономічного факульте-
ту Харківського сільсько-
господарського інституту 
імені В.В. Докучаєва пра-
цював агрономом у бу-
рякорадгоспах Львівської 
і Черні вецької обл. У Нау-
ково-дослідному інститу-
ті тваринництва Лісостепу 
і Полісся УРСР (НДіТЛіП 
УРСР) (нині інститут тва-
ринництва НААН) Андрій 
Овксентійович почав пра-
цювати з 1959 р., де про-
йшов шлях від аспіранта 
до директора інституту. 

У 1962 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему 
«Економічна ефективність 
основних елементів системи 
відтворення стада великої 
рогатої худоби», у 1974 р. — 
докторську дисертацію на 
тему «Основні напрями ін-
тен сифікації молочного ско-
тарства (на матеріалах ово-
чево-молочних радгоспів)».  
У 1976 р. йому було прису-
джено вчений ступінь докто-
ра економічних наук.

А.О. Омельяненко прово-
див широкомасштабні дослі-
дження з питань економіки 
і організації тваринництва, 
особливо молочного ско-
тарства, а також кормови-
робництва, породоутворен-
ня в Україні. Він працював 

на межі наук — зоотехнії, 
агрономії, економіки.

Спільно зі своїми учнями 
та колегами вченим розро-
блено систему розширено-
го відтворення маточного 
поголів’я у молочному ско-
тарстві. За результатами 
досліджень підготовлено 
і опубліковано посібники: 
«Воспроизводство стада 
на молочных фермах инду-
стриального типа» (1978) та 
«Спецгоспи по вирощуван-
ню нетелей» (1976). 

Розроблено параметри 
інтенсивного виробництва 
молока у різних регіонах 
України, проведено економіч-
ну оцінку молочних порід. ці 
дослідження висвітлено у ко-
лективних монографіях «ін-
тенсифікація молочного ско-
тарства» (1977), «Улучшение 
породных и продуктивных 
качеств скота» (1979).

У 1976 р. Андрія Овксен-
тійовича призначають дирек-
тором НДіТЛіП УРСР, який 
він очолював майже 20 років.

Разом з колективами від-
ділів і лабораторій він зосе-
реджено працював над роз-
робкою системи інтенсивного 
виробництва кормів і одно-

типної годівлі худоби. За роз-
робку енергоощадної техно-
логії консервування зерна 
і качанів кукурудзи підвище-
ної вологості А.О. Омелья-
ненка спільно з колективом 
авторів-розробників удосто-
єно премії Ради Міністрів 
СРСР (1989). Учений брав 
участь у створенні україн-
ської червоно-рябої молоч-
ної породи (Державна премія 
України, 1993 р.), української 
м’ясної породи худоби.

У 1988 р. Андрія Овксен-
тійовича обирають членом- 
кореспондентом ВАСГНіЛ, 
йому було присвоєно зван-
ня професора; в 1990 р. він 
стає академіком УААН. 

А.О. Омельяненко є ав-
тором понад 200 наукових 
праць. Він підготував 2 док-
тори і 7 кандидатів наук. За 
наукові досягнення вченого 
нагороджено орденом Тру-
дового Червоного Прапора 
і орденом «Знак Пошани», 
медалями, грамотами.

Під керівництвом А.О. Оме-
льяненка науковці та вироб-
ничники проводили спільну 
роботу зі створення, відповід-
но до умов різних зон Украї-
ни, вітчизняних порід, ліній та 
гібридів. Виробництву запро-
поновано вітчизняні системи 
відтворення поголів’я, системи 
годівлі, технології утримання 
різних видів худоби та птиці. 

Потужний інтелект, нау-
ково-організаційний досвід 
та авторитет А.О. Омелья-
ненка дали змогу об’єдна-
ти колектив, розкрити мас-
штаб і міць його потенціалу 
у справі розбудови науки.

Колектив Інституту 
тваринництва нААн




