
 

 
 
 

 
 

Юрію Івановичу Савченку – 75 
 

 
 

Відомому вченому в галузі годівлі сільськогосподарських тварин, технології 
виробництва продуктів тваринництва, радіоекології, доктору 
сільськогосподарських наук, професору, академіку НААН, заслуженому 
працівнику сільського господарства України Савченку Юрію Івановичу 
виповнилося 75 років. 

Народився ювіляр 15 лютого 1939 р. в с. Березова Гать Новгород-
Сіверського району Чернігівської області. Після закінчення у 1962 р. Української 
ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії працював 
старшим науковим співробітником Хмельницької державної обласної 
сільськогосподарської дослідної станції. З 1964 року – завідувач лабораторії 
годівлі сільськогосподарських тварин, з 1970 року – завідувач відділу 
тваринництва, а з 1971 року – заступник директора з наукової роботи цієї станції. 
Із 1977 р. наукова робота вченого пов'язана з Науково-дослідним інститутом 
сільського господарства Нечорноземної зони України (нині – Інститут сільського 
господарства Полісся НААН): спочатку працював завідувачем відділу технології 
виробництва продуктів тваринництва, з 1980 року – заступником директора з 
наукової роботи, а з 1982 по 2011 рік - директор Інституту сільського господарства 
Полісся, в даний час працює радником дирекції Інституту та головним науковим 
співробітником відділу тваринництва. 

 



 
 
 

У 1995 році обраний дійсним членом Української академії аграрних наук.  
З 1994 по 2011 роки, за сумісництвом з основною роботою, він очолював 

кафедру в Житомирському національному агроекологічному університеті. Під його 
керівництвом готуються наукові кадри – кандидати і доктори наук, магістри та 
спеціалісти, інженери-технологи. 

Він є відповідальним редактором журналу "Агропромислове виробництво 
Полісся", член редколегії "Вісника Житомирського національного агроекологічного 
університету", член спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій за спеціальністю "Годівля тварин і технологія кормів" Харківської 
державної зооветеринарної академії та Національного університету біоресурсів і 
природокористування. 

Академік Юрій Іванович Савченко – відомий вчений-зооінженер у галузі годівлі 
тварин, автор багатьох наукових праць, монографій. Науково-практична діяльність 
Ю.Савченка має цілий ряд напрямків –  годівля тварин і технологія кормів,  
технологія виробництва продукції тваринництва, радіоекологія. 

Він вніс істотний вклад у розробку теоретичних основ і впровадження в 
практику інтенсивних технологій виробництва молока і яловичини, вирощування 
молочної худоби; розвинув вчення про збалансовану годівлю сільськогосподарських 
тварин, зокрема, про оптимізацію вуглеводного та протеїнового живлення великої 
рогатої худоби; експериментально встановив потребу у цукрі різних вікових і 
фізіологічних груп великої рогатої худоби; вивчив вплив рівня цукру і виду 
цукристих кормів на обмін речовин і продуктивність корів, бугаїв, молодняку чорно-
рябої худоби. Ним вперше вивчено вплив рівня цукру за рахунок різних 
вуглеводистих кормів у раціонах на спермопродуктивність і обмін речовин у бугаїв-
плідників в умовах великих промислових комплексів. 

Ю. І. Савченко – автор поліського типу української чорно-рябої молочної 
породи, ряду технологій заготівлі високоякісних кормів і приготування їх до 
згодовування, про що свідчать ряд свідоцтв на винаходів. 

Результати досліджень з питань годівлі сільськогосподарських тварин, 
технології виробництва продукції тваринництва та радіоекології Ю. І. Савченка 
відображено у більш ніж 300 наукових працях, у тому числі ряді монографій, 
рекомендацій, підручників. 

За вагомий внесок у наукове забезпечення агропромислового виробництва 
Савченко Ю. І. нагороджений ювілейною медаллю «За доблестный труд» (1970), 
медаллю «За трудовое отличие» (1971), срібною медаллю ВДНГ СРСР (1985), 
орденом "Трудового Красного Знамени" (1986), медаллю «Ветеран праці» (1987), 
Почесною відзнакою Української академії аграрних наук (2009), трудовою 
відзнакою «Знак Пошани» Міністерства аграрної політики України (2009), йому 
присвоєно високе звання "Заслужений працівник сільського господарства України". 

Щиро вітаємо шановного ювіляра, бажаємо йому міцного здоров’я, нових 
наукових звершень, сімейного благополуччя, довгих років життя.  


