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Ювілеї

оцінки плідників та маточного 
поголів’я, внутрішньопород-
ної структури в молочному 
скотарстві та ін.

Михайло Якович є про-
довжувачем наукової шко-
ли Ф.Ф. Ейснера, підготував 
13 кандидатів і докторів наук. 
Він — член спеціалізованої 
вченої ради із захисту дисер-
тацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) 
сільськогосподарських наук.

Учений зробив вагомий 
внесок у розвиток тварин-
ницької галузі на посадах го-
лови Республіканської ради 
із селекції чорно-рябої по-
роди, члена Координаційно-
методичної ради з проблем 
розведення і генетики сіль-
ськогосподарських тварин, 
члена Національної ради з 
питань науки та технологій. 
із 1992 по 1996 р. був чле-
ном експертної ради Вищої 
атестаційної комісії України.

За багаторічну сумлінну 
працю Михайла Яковича наго-
роджено орденом «За заслуги 
ііі ступеня», ювілейною медал-
лю «За трудову доблесть», 
«Почесною відзнакою УААН», 
присуджено премію УААН «За 
видатні досягнення в аграрній 
науці». 1999 р. за цикл науко-
вих праць з теорії породоутво-
рення у тваринництві вчений 
став лауреатом Державної 
премії України в галузі науки 
і техніки.

Щиро вітаємо ювіляра 
та бажаємо йому активного 
дов голіття, міцного здоров’я, 
щастя й нових творчих успіхів 
на теренах аграрної науки!
Відділення зоотехнії НААН

Інститут розведення і 
генетики тварин  

імені М.В. Зубця НААН

Відомому вченому в га-
лузі тваринництва, доктору 
сільськогосподарських наук, 
професору, члену-кореспон-
денту НААН, заслуженому 
працівнику сільського гос-
подарства України Михайлу 
Яковичу Єфіменку виповни-
лося 75 років.

Народився Михайло Яко-
вич 22 листопада 1942 р. 
у селищі Прогрес Красно-
горсь кого р-ну Брянської 
обл. (Росія). У 1966 р. за-
кінчив Білоцерківський сіль-
ськогосподарський інститут 
за спеціальністю зоотехнія. 
У 1966 – 1971 pp. працював 
голов ним зоотехніком рад-
госпу «Красноколядинський» 
(Чер нігівщина). Після закін-
чення аспірантури в інституті 
тваринництва Лісостепу і 
Полісся УРСР у 1974 р. за-
хистив кандидатську дисер-
тацію.

Наукову діяльність розпо-
чав у 1973 р. з посади мо-
лодшого наукового співро-
бітника Науково-дослідного 
інституту тваринництва 
Лісостепу і Полісся УРСР; 
потім працював старшим 
науковим співробітником 
інституту розведення і штуч-
ного осіменіння великої ро-
гатої худоби, завідувачем 
лабораторії розведення чор-
но-рябої худоби. З 1992 р. 
М.Я. Єфіменко — заступник 
директора з наукової робо-
ти цього самого інституту 
(нині інститут розведен-
ня і генетики тварин імені 
М.В. Зубця НААН), директор 
(1996 – 2002), з 2002 р. — за-
ступник директора з науко-
вої роботи, з 2011 р. й до-
нині — головний науковий 
співробітник.

У 1991 р. захистив доктор-
ську дисертацію, у 1995 р.  
його обрано членом-кореспон-
дентом НААН, у 1996 р. при-
своєно звання професора.

 М.Я. Єфіменко — провід-
ний учений з теорії і практи-
ки селекції молочної худоби. 
У 1978 р. ним розроблено 
концепцію і програму ство-
рення нової молочної поро-
ди чорно-рябої худоби. Він є 
співавтором цієї породи, 5-ти 
внутрішньопородних і 5-ти 
заводських типів і 6-ти ліній, 
має 18 авторських свідоцтв 
та патентів на винаходи. 
Михайлом Яковичем опублі-
ковано понад 300 наукових 
праць, зокрема 10 моногра-
фій та спеціалізованих довід-
кових видань, 22 програми  
з питань селекції у тваринни-
цтві, 25 рекомендацій, мето-
дичних розробок. За редак-
цією вченого опубліковано 
14 дер жавних книг племін-
них тварин великої рогатої 
худоби. Коло його наукових 
інтересів — це створення но-
вих і вдосконалення наявних 
порід великої рогатої худоби, 
організація племінної робо-
ти, вдосконалення методів 

М.Я. ЄФіМеНКУ — 75


