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ВОЛОДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ СЛАВОВУ -  60
5 липня 1998 року виповнилося 60 років з дня народження і 42 роки науково - виробничої, 

педагогічної і громадської діяльності Володимира Петровича Славова, провідного вченого в галузі годівлі 
сільськогосподарських тварин, технології заготівлі і використання кормів та сільськогосподарської 
радіології, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента УААН, заслуженого 
діяча науки і техніки України, ректора Державної агроекологічної академії України (м.Житомир).

Володимир Петрович народився в с. Шуріно Миколаївської області в родині селян. Свою трудову 
діяльність розпочав у  1955 році робітником радгоспу.

У 1956 - 1961 р.р. навчався у Херсонському сільськогосподарському інституті ім.А.Д.Цюрупи за 
спеціальністю «зоотехнія». Після закінчення інституту В.П.Славов продовжує свою трудову діяльність 
старшим, головним зоотехніком в одному з радгоспів Запорізької області, другим секретарем райкому 
комсомолу, інспектором-організатором Оріхівського виробничого колгоспно-радгоспного управління цієї 
області, де спрямовує свої зусилля і знання на поліпшення виробництва. Вже в 1964 році він публікує 
перші наукові праці , які розглядають проблеми ефективності ведення молочного скотарства. Протягом 
1966 - 1969 років він навчається в аспірантурі Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і 
Полісся УРСР (м.Харьків), де після її закінчення працював молодшим, старшим науковим співробітником 
, звільненим секретарем парткому.

У 1975 році його затверджено інструктором ЦК компартії України. Педагогічну діяльність 
В.П.Славов почав у 1982 році, працюючи на посаді ректора Житомирського сільськогосподарського 
інституту (з 1994 року Державної агроекологічної академії України) та завідувачем кафедри годівлі 
сільськогосподарських тварин та кормовиробництва. Він вдало поєднує науково - дослідну діяльність з 
активною працею у сфері навчання, виховання і підготовки кадрів для підприємств агропромислового 
комплексу.

У 1992 році він успішно захищає докторську дисертацію. В цей же рік йому присвоєно Почесне 
звання « Заслужений діяч науки і техніки України »

Свої творчі інтереси В.П. Славов зосереджує на розвитку фундаментальних і прикладних 
досліджених з актуальних проблем годівлі сільськогосподарських тварин, кормовиробництва, одержання 
екологічно чистої продукції в умовах радіоактивного забруднення. Він вперше на основі регресивно- 
кореляційного аналізу встановив лімітуючі фактори годівлі молочних корів в зоні Полісся України, 
розробив і науково обгрунтував прийоми інтенсифікації виробництва, покращення якості і ефективності 
використання кормів.

На основі системи досліджень він сформулював нові теоретичні напрями вивчення особливостей 
міграції радіонуклідів в організмі жуйних тварин, трансформації їх  у  продукцію тваринництва, що дало 
можливість, використовуючи закономірності процесів обміну та умов годівлі, закласти принципово нову 
основу для моделювання метаболізму радіонуклідів в організмі тварин. Його розробки мають як наукове, 
так і народногосподарське значення, знаходять широке застосування у  сільськогосподарському 
виробництві.

В.П. Славов - автор та співавтор понад 200 наукових праць. Серед них 8 монографій та 
навчальних посібників, 5 винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами та патентами.

Володимир Петрович активно працює над підготовкою наухово-педагогічних кадрів. Він створив 
власну школу зооекологів. Під його керівництвом підготовлено 12 кандидатів наук.
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За видатні наукові досягнення і заслуги перед державою В.П. Славова нагороджено орденом «За 
заслуги» III ступеня, трьома медалями «За трудовую доблесть» та медалями «За трудовое отличие» і «За 
доблесный труд».

Вшановуючи ювіляра, бажаємо йому міцного здоров'я, особистого щастя, творчої наснаги і нових 
успіхів в розвитку аграрної науки та освіти.

Його уч н і:
М.І.Дідух 

М.М. Кривий 
А.З.Абукаров

ДОЛИНСЬКОМУ 
ОЛЕКСІЮ  сергшовичу-50

11 червня 1998 року виповнилося 50 років від дня народження Долинському Олексію Сергійовичу 
- заслуженому працівнику освіти України, кандидату біологічних наук, проректору з навчальної роботи.

Свій трудовий шлях Олексій Сергійович розпочав у 1966 році робітником. Після закінчення з 
відзнакою у 1973 році Львівського зооветеринарного інституту працював ветеринарним лікарем. У 1976 
році закінчив аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті фізіології та біохімії 
сільськогосподарських тварин. Працював молодшим науковим співробітником в цьому ж інституті.

В Житомирському сільськогосподарському інституті (нині Державна агроекологічна академія), 
Долинський О.С. працює з 1980 року на посадах старшого викладача кафедри загального тваринництва, 
доцента кафедри зоогігієни та ветеренарії, завідувача кафедри анатомії та гістології, декана факультету 
ветеринарної медицини, проректора з навчальної роботи.

Долинський О.С. багато уваги приділяє впровадженню ступеневої освіти, модульно-рейтингової 
системи оцінки знань студентів, очолює навчально-методичний центр академії.

Він є автором 50 наукових праць, в яких відображаються сучасні проблеми ветеренарії.
Має велекий досвід викладання дисциплін з морфології свійських тварин. Веде наукові 

дослідження проблем впливу радіфційного опромінення на органи імунного захисту тварин. Керівник 
науково-дослідної теми «Оцінка природної резистентності та відтворювальної здатності і розробка методів 
корекції імуного статусу та функції статевого апарату великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу 
іонізуючого випромінювання».

Колектив Державної агроекологічної академії України щиро вітає шановного Олексія Сергійовича 
Долинського зі славним ювілеєм і бажає йому міцного здоров’я, творчого натхнення, благополуччя, щастя 
на довгі літа.

Колектив ДААУ
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