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ЗАСЛУЖЕНИЙ АВТОРИТЕТ І ПОВАГА ЮВІЛЯРА – ВЧЕНОГО, 
ПЕДАГОГА І КЕРІВНИКА 

 
 

Приємно і радісно на душі, коли свої ювілеї справляють гарні люди. 

Незабаром свої 60 зустріне Віктор Анатолійович Бурлака. Скупі рядки 

біографії говорять, що за більш ніж 40 років служіння науці й педагогіці ця 

людина досягла значних висот, внесла вагомий творчий внесок у розвиток 

аграрної та екологічної освіти. 

А почалось все з чудового буковинського села Котелева Новоселицького 

району Чернівецької області, де 26 липня 1948 року народився простий хлопець, 

який не тільки мріяв, а й крок за кроком творив свою біографію. 

В.А. Бурлака свою трудову діяльність розпочав у 1966 році старшим 

піонервожатим Новоселицької СШ №3. Після закінчення служби в армії у 1970 

році вступив до Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, 

який закінчив у 1975 році і отримав спеціальність „Зоотехнік”. Почав 

працювати головним зоотехніком Новоселицької держплемстанції, згодом – на 

посаді директора Котелевського свинокомплексу. 

Та жага до наукової роботи спонукала його вступити до аспірантури 

Національного аграрного університету в м. Києві. У 1982-му він захистив 

кандидатську дисертацію. Потім працював старшим науковим співробітником 

НАУ, а з 1985 року – асистентом кафедри гігієни тварин, а також упродовж 
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п’яти років виконував обов’язки заступника декана з виховної роботи і три роки 

– заступника декана з господарської роботи. 

У 1991-му році став доцентом і успішно захистив докторську дисертацію. З 

1995-го року два роки за сумісництвом виконував обов’язки заступника 

директора з наукової роботи в Українському науково-дослідному інституті 

аквакультур. Того ж таки 1995-го поїхав на стажування до Ієрусалимського 

університету (Ізраїль). 

Наступною віхою у насиченій науковій діяльності Віктора Бурлаки стала 

робота у Тверській сільськогосподарській академії на посаді завідувача кафедри 

годівлі тварин та заступника декана зооінженерного факультету з навчально-

методичної роботи. Та хотілося повернутися на Батьківщину, отож із 2001-го 

року і дотепер Віктор Бурлака живе і працює в Житомирі. 

За період такої наполегливої та насиченої викладацької і наукової діяльності 

у вищій школі Віктор Бурлака брав участь у підготовці понад 19 тисяч 

висококваліфікованих спеціалістів для тваринництва, рослинництва й інших 

галузей сільського господарства України, Росії й навіть навчав спеціалістів для 

далекого зарубіжжя. 

В.А. Бурлака є автором біля 270 навчально-методичних та наукових праць, з 

них: 12 навчальних посібників для вузів з грифом Міністерства освіти і науки 

України, 4 наукові монографії.  

По натурі він – оптиміст, якому не страшні ніякі негаразди. А оптимізму 

йому надають заняття з студентами, проведення семінарів та „круглих столів”, 

консультацій, навчання для фермерів та спеціалістів у галузі тваринництва й 

переробної промисловості. Це людина, яка вірить у власні сили та уповає на 

Бога. 

Бурлака В.А. веде велику громадську роботу, є членом Вченої ради 

університету та технологічного факультету, членом редколегії науково-

теоретичного збірника ДАУ. 

На посаді завідувача кафедри годівлі тварин та технології кормів 

В.А. Бурлака робить вагомий внесок у справу підготовки кадрів для сільського 

господарства, активно сприяє впровадженню в навчальний процес сучасних 

технологій, оновленню та зміцненню навчально-матеріальної бази. 

Професійно грамотний і ерудований спеціаліст. Має глибокі знання щодо 

теоретичних і наукових засад тваринництва: ініціативний, вимогливий до себе і 

співробітників кафедри, чуйний і доброзичливий до студентів і колег. 

За плідну і творчу працю, вагомий внесок у справу виховання студентської 

молоді Бурлаку В.А. нагороджували грамотами Державного агроекологічного 

університету, Житомирської обласної державної адміністрації. 

Колектив ДАЕУ 


