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Некролог

худоби. Науковими інтере-
сами вченого було створен-
ня нових і вдоскона лення 
наявних порід великої ро-
гатої худоби, організація 
пле мінної роботи, розро-
блення і вдосконалення 
методів оцінки плідників та 
маточного поголі в’я, одер-
жання корів із рекордною 
про дуктивністю, розроблен-
ня та використання методів 
імуноге нетики в селекції мо-
лочної ху доби.

Михайлом Яковичем за-
сновано наукову школу з 
проблем селекції молочних 
порід, підготовлено 13 док-
торів і кандидатів наук. Він 
був членом спеціалізованої 
вченої ради.

За багаторічну сумлінну 
пра цю Михайла Яковича на-
го ро джено Орденом «За за-
слуги ііі ступеня», ювілейною 
медаллю «За трудову доб-
лесть», «Почесною відзна-
кою НААН»; йому прису джено 
премію НААН «За ви датні 
досягнення в аграрній науці». 
За цикл наукових праць з тео-
рії породоутворення в га лузі 
тваринництва вчений став 
лау реатом Державної премії 
України в галузі науки і техніки. 

Він був непересічною осо-
бистістю, доброзичливою, 
відвертою та життєлюбною 
людиною. Учні та колеги 
професора М.Я. Єфіменка 
продовжують його справу на 
науковій ниві. 

Світла пам’ять про Ми- 
хайла Яковича назавжди за-
лишиться у наших серцях. 

Президія національної 
академії аграрних  

наук України 
Відділення зоотехнії 

нААн

9 червня 2018 р. на 76-му ро- 
ці пішов із життя Михайло 
Якович Єфіменко, відомий 
учений у галузі тваринни-
цтва, заслужений працівник 
сільського господарства 
Украї ни, член-кореспондент 
НААН. 

Народився М.Я. Єфі мен-
ко 22 листопада 1942 р.  
у селищі Прогрес Красно-
горського р- ну Брянської 
обл. У 1966 р. закінчив 
Білоцерківський сільсько-
господарський інститут за 
спеціаль ністю зоотехнія.

 У 1966–1971 pp. працював 
головним зоотехніком рад-
госпу «Крас но колядинський» 
(Чер нігівщина). Після за-
кінчення аспі рантури в НДі 
Лісостепу і Полісся УРСР 
(1974 р.) захис тив кандидат-
ську дисертацію.

Наукову діяльність роз-
почав із 1973 р. у НДі Лісо-
степу і Полісся УРСР на 
посаді молодшого науково-
го співробітника; із 1978 р.  
Михайло Якович — заві-
дувач лабораторії розве-
дення чорно-рябої худоби 
інституту розведення і штуч-
ного осіменіння великої ро-
гатої худоби (нині — інститут 
розведення і генетики тва-
рин імені М.В.Зубця НААН), 
з 1992 р. — заступник дирек-
тора з наукової роботи цього 
самого інституту, а з 1996 
по 2002 р. — директор цієї 
наукової установи. У 2002 –  
2011 рр. обіймав посаду 
заступника директо ра з на-
укової роботи; з 2011 р. до 
останніх днів життя працю-
вав головним науковим спів-
робітником відділу селекції 
великої рогатої худоби.

У 1991 р. М.Я. Єфіменко 

захистив докторсь ку дисер-
тацію. 1983 p. Михайлу Яко  - 
вичу присвоєно вчене зван-
ня старшого наукового 
спів робіт ника, 1996 — про-
фесора; у 1995 р. його об-
рано членом-кореспонден-
том НААН.

М.Я. Єфіменко — провід-
ний учений із теорії і практи-
ки се лекції молочної худоби.  
У 1978 р. ним розроблено 
концепцію і програму ство-
рення нової мо лочної по-
роди чорно-рябої ху доби. 
Професор М.Я. Єфіменко — 
співавтор 5-ти внутрішньо-
породних і 5-ти заводських 
типів та 6-ти ліній, має 18 ав-
торських сві доцтв і патен-
тів на винаходи. Михайлом 
Яковичем опубліко вано по-
над 300 наукових праць, 
зокрема 10 монографій і 
спеціалізованих довідкових 
видань, 22 програми з пи-
тань селекції у тваринни-
цтві; у співавторстві підго-
товлено 25 рекомендацій, 
методичних розробок, ме-
тодик досліджень; за його 
редакцією опубліковано 
14 дер жавних книг племін-
них тварин великої рогатої 

пАМ’ЯТІ М.Я. ЄФІМЕНКА


