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сільськогосподарських наук та 
очолює кафедру годівлі сіль-
ськогосподарських тварин 
і технології кормів. У 1995 р.  
ільдусу ібатулловичу при-
своєно вчене звання профе-
сора кафедри годівлі сіль-
ськогосподарських тварин 
і технології кормів. У 1999 р.  
і.і. ібатулліна обирають чле- 
ном-кореспондентом Україн-
ської академії аграрних наук, 
а через 3 роки — дійсним 
членом, академіком УААН.

і.і. ібатуллін — відомий 
учений з питань годівлі сіль-
ськогосподарських тварин. 
Основні його роботи спря-
мовані на обґрунтування 
теоретичних і практичних 
принципів організації годів-
лі сільськогосподарських 
тварин; вивчення хімічно-
го складу та поживності 
кормів, відходів перероб-
ки промислової сировини, 
а також ефективності ме-
тодів їх використання; роз-
робку прийомів забезпе-
чення повноцінної годівлі 
сільськогосподарських тва-
рин для Лісостепу і Полісся 
України з використанням 
кормових добавок та біо-
логічно активних речовин; 
теоретичне обґрунтування 
впливу оптимізації годівлі 
на продуктивні якості тварин 
та економічність використан-
ня кормів. 

У 1996 р. ільдуса ібатул-
ловича обрано проректо ром 
з наукової роботи Націо наль-
ного аграрного університету, 
а з 2000 р. його призначають 
на посаду першого прорек-
тора — проректора з органі-
заційної та наукової роботи 
університету. Поряд з науко-
вою та організаційною діяль-
ністю академік і.і. ібатуллін 
виконує і великий обсяг гро-
мадської роботи. З 1997 р. 

22 березня 2016 р. ви-
повнилося 70 років докто-
ру сільськогосподарських 
наук, професору, академіку 
НААН, першому проректору 
Національного університету 
біоресурсів і природокорис-
тування України Ібатулліну 
Ільдусу Ібатулловичу.

Народився він 1946 р. у с. 
Каюки Куйбишевського р-ну 
Татарської АРСР Росії. Після 
закінчення в 1960 р. семи-
річки і.і. ібатуллін розпочав 
свій робочий шлях у радгоспі 
«Пічкасський», одночасно на-
вчаючись у школі робітничої 
молоді, закінчивши яку ви-
рішив вчитися на спеціаліс-
та сільського господарства.  
У 1965 р. і.і. ібатуллін вступає  
до Казанського дер жавно-
го ветеринарного інституту 
ім. М. Баумана на ветери-
нарний факультет, у 1966 р.  
він переводиться на зоотех-
нічний факультет. У 1970 р.  
ільдус ібатуллович здобуває 
спеціальність вче но го зоо-
техніка і розпочинає свою 
педагогічну діяльність. Після 
закінчення інституту він пра-
цює на посаді асистента ка-
федри годівлі сільськогоспо-
дарських тварин і технології 
кормів Казанського держав-
ного ветеринарного інститу-
ту ім. М. Баумана. У 1971 р.  
ільдус ібатуллович успішно 
здав вступні іспити і був за-
рахований до аспірантури 
Української сільськогоспо-
дарської академії (УСГА), 
але був призваний до армії 
і лише у 1972 р. зміг продо-
вжити навчання в аспіранту-
рі. У 1975 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему: 
«Перетравність, баланс ре-
човин, хімічний склад м’яса 
і печінки каченят при трива-
лому згодовуванні вуглевод-
невих дріжджів». 

У 1975–1986 рр. ільдус 
ібатуллович — старший 
науковий співробітник, заві-
дувач лабораторії хімізації 
годівлі тварин Агрономічної 
дослідної станції Української 
сільськогосподарської ака-
демії (УСГА). Працюючи 
в лабораторії, і.і. ібатуллін 
проводить ґрунтовні наукові 
досліджен ня з раціональ-
ного використання у годівлі 
тварин відходів пере робки 
сільськогосподарської сиро-
вини різного походження — 
олійно-жирової, харчової та 
шкіряної промисловості. 

1986 р. ільдуса ібатул ло-
вича переводять на кафедру 
годівлі сільськогосподарських 
тварин і технології кормів 
на посаду доцента кафедри. 
Враховуючи знання та до-
свід управлінської роботи, 
у 1991 р. і.і. ібатулліна було 
призначено заступником 
про ректора з наукової робо-
ти УСГА. У 1993 р. він захи-
щає докторську дисер тацію 
на тему: «Експериментальне 
обґрунтування раціонально-
го використання нетра ди-
ційних кормових ре сур сів  
у годівлі сільськогосподар-
ських тварин», у 1994 р. 
отримує диплом док тора 
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він очолював раду із захис-
ту докторських дисертацій, 
у 1997–1999 рр. — його обра-
но віце-президентом асоціації 
«Украгронауксервіс», у 1998–
2002 рр. — головою експерт-
ної ради Вищої атестаційної 
комісії України із зоотехнії та 
ветеринарної медицини.

З листопада 2010 р. і.і. іба-
тулліна призначено акаде мі - 
ком-секретарем Відділення 
нау кового забезпечення транс-
феру інновацій НААН, а з квіт-
ня 2013 р. — віце-президентом 
НААН.

З липня 2014 р. ільдуса 
ібатулловича переводять 
у Національний університет 
біоресурсів і природокорис-
тування України на посаду 
першого проректора.

За період роботи в уні-
верситеті і.і. ібатулліним 
зроблено вагомий внесок 
у реформування освіти та 
науки в Україні. За його 

безпосередньої участі сфор-
мована і вдосконалюєть-
ся структура університету. 
Подальший розвиток отри-
мала система підготовки 
кадрів вищої кваліфікації — 
кандидатів та докторів наук. 

Пріоритетність і акту-
альність наукових розробок 
і.і. ібатулліна підтверджу-
ється понад 40 авторськими 
свідоцтвами та патентами 
України на винаходи. Ним під-
готовлено 7 докторів і 26 кан-
дидатів наук. Список праць 
і.і. ібатулліна налічує понад 
370 найменувань, серед яких 
10 монографій, 4 підручники 
та 13 навчальних посібників 
для студентів.

У 1998 р. за багаторічну 
плідну працю, високий про-
фесіоналізм та вагомий вне-
сок у розвиток аграрної науки 
і.і. ібатулліну присвоєно по-
чесне звання «Заслу жений 
діяч науки і техніки України». 

ільдус ібатуллович нагоро-
джений трудовою відзнакою 
«Знак пошани» МАП України 
(2001 р.), знаком «Знак 
Пошани» КМГ (2005 р.), по-
чесною відзнакою УААН 
(2006 р.), Почесною грамотою 
КМУ (2006  р.) та Почесною 
грамотою Верховної Ради 
України (2006 р.).

Бажаємо і.і. ібатулліну 
здоров’я, широкого науково-
го та освітянського шляху, 
високих творчих злетів і но-
вих досягнень на сьогодні, 
завтра і набагато років у до-
бре, мудре та світле май-
бутнє на благо нашої рідної 
України!

Президія Національної 
академії аграрних наук 
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біоресурсів і природо
користування України 


