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ЮВІЛЕЙ ВЧЕНОГО, ПЕДАГОГА І КЕРІВНИКА 

 

 
 
Славов Володимир Петрович народився 5 липня 1938 р. на х. Чумаки 

Варварівського району Миколаївської області. Трудову діяльність розпочав у 

1955 р. – різноробочим радгоспу ім. Петровського Березанського району 

Миколаївської області. 

Після закінчення в 1961 р. Херсонського сільськогосподарського інституту 

ім. А.Д. Цюрупи працював на виробництві, займався громадською роботою. З 

1966 р. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту тваринництва 

Лісостепу і Полісся УРСР (м. Харків), після якої його залишили на науковій 

роботі в інституті. У 1970 р. захистив кандидатську, а в 1991-му – докторську 

дисертації. За результатами науково-методичної роботи у 1989 р. йому 

присвоєно вчене звання професора. У 1993 р. обрано членом-кореспондентом 

УААН у Відділенні агроекологія і природокористування. Він – заслужений діяч 

науки і техніки України. 

Володимир Петрович Славов з 1982 по 1998 рік очолював Державну 

агроекологічну академію України, м. Житомир (на той час таку назву носив 
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університет).
 

Нині працює головним науковим співробітником НДІ 

продуктивності АПК Мінагрополітики України. 

Наукова компетенція вченого має досить широкий діапазон. Це – 

годівля тварин, технологія кормів, фізіологія людини і тварин, і економіка, 

і природокористування, сільськогосподарська радіоекологія. 

Погляди вченого на ці проблеми викладено у 278 наукових та 

навчально-методичних працях, з яких 21 – монографії, підручники і 

навчальні посібники. В.П. Славов – досвідчений теоретик і практик. Він 

зробив 14 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами та патентами, 

створив наукову школу, для якої підготував 21 кандидата наук. 

Наукові праці В.П. Славова відомі не лише в Україні, а й в  інших 

країнах. Вони дістали високу оцінку серед наукової громадськості Швеції, 

Німеччини, Італії, Польщі. 

В.П. Славову притаманне почуття новаторства, працелюбності, 

високої ерудиції. Вагомий внесок зроблено ним у процеси інтеграції науки 

і виробництва, перетворення наукових досягнень у вирішальний фактор 

прогресу агропромислового виробництва. 

У справі підготовки і вихованні кадрів він виходить з принципу, що 

головне в нинішній екологічній ситуації – це підвищення рівня екологічної 

освіти, формування екологічної свідомості студентської молоді, населення 

в цілому, орієнтації їх на раціональне і комплексне природокористування 

на основі оволодіння знаннями в галузі збереження довкілля. 

Заслуги В.П. Славова в розвитку аграрної науки та науково-

педагогічної діяльності відзначені високими державними нагородами – 

орденом "За заслуги" III ступеня, трьома медалями "За трудову доблесть" 

та медалями "За трудову відзнаку" і "За доблесний труд", присвоєно 

почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України та нагороджено 

знаком "Відмінник освіти". 

В.П. Славов у розквіті творчих сил. Як і раніше, він бере активну 

участь у розв'язанні актуальних проблем аграрної науки, у підготовці 

наукових кадрів, зростанні ефективності аграрного виробництва. 

Ректорат університету, колектив технологічного факультету, учні та 

студенти вітають Володимира Славова з ювілеєм, щиро вдячні йому за 

плідну наукову, виховну роботу, бажають міцного здоров'я, довгих років 

життя та творчих здобутків. 

 

Ректорат ДАЕУ 

 


