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Ювілеї

15 вересня 2018 р. випов-
нилося 115 років від дня на ро - 
дження академіка ВАСГНіЛ  
Йосипа Абрамовича Данилен-
ка (15.09.1903 – 05.01.1980) — 
видатного вченого в галузі 
кормовиробництва, годівлі, 
утримання сільськогосподар-
ських тварин та технології 
виробництва продуктів тва-
ринництва.

Народився Й.А. Дани-
лен ко у с. Новий Бурлук на 
Хар ківщині. Трудовий шлях 
Йосип Абрамович розпочав 
у 1921 р. Згодом, працюючи 
на посаді агронома-інспек-
тора Харківського тресту 
при міських радгоспів, поєд-
нував роботу з навчанням 
на агрономічному факуль-
теті інституту зернових 
куль тур (нині Харківський 
націо нальний аграрний уні-
верситет ім. В.В. Докучаєва).  
У 1930 – 1939 рр. Й.А. Дани-
ленко — старший агроном-
інспектор «Укррадгоспоб’єд-
нання», з 1931 по 1939 рр. 
виконував обов’язки голов-
ного агронома та очільника 
сільгоспвідділу радгоспів 
НКВС України. 

Наукова та керівна діяль - 
ність Й.А. Даниленка роз-
почалася у 1939 р. на по-
саді заcтупника директора 
з виробництва (пізніше ди-
ректора) Українського ін-
ституту тваринництва (нині 
інститут тваринництва НААН).
За період його очільництва 
(1941 – 1973) колектив інс ти-
туту здійснив низку важливих 
фундаментальних та при-
кладних досліджень. У 1973 –  
1979 рр. Йосип Аб ра мо-
вич працював науковим 

консультантом установи, по-
єднуючи обов’язки заступни-
ка голови Ради з технології 
виробництва продуктів тва-
ринництва на промисловій 
основі при Президії ВАСГНіЛ. 

із самого початку своєї 
наукової діяльності Йосип 
Абрамович проводив велику 
роботу з розв’язання проблем 
силосування, сінажування та 
зберігання кормів. Одночасно 
вивчали питання нормуван-
ня та згодовування силосу, 
сінажу й інших видів кормів 
за умов табірного і зимового 
стійлового утримання тварин. 
ці розробки увійшли до реко-
мендацій урядових та дирек-
тивних органів для масового 
впровадження у виробництво. 
Низку видань було рекомен-
довано колишньому МСГ 
СРСР як навчальні посібники 
для вишів аграрного профілю.

Перша кваліфікаційна 
робота молодого науковця 
була присвячена літньому 
утриманню великої рогатої 
худоби, свиней та овець, піс-
ля захисту якої у 1951 р. рі-
шенням ВАК Й.А. Дани ленку 

було присуджено науковий 
ступінь кандидата сільсько-
господарських наук. У 1956 р.  
його було обрано членом-ко-
респондентом ВАСГНіЛ. 

Наступною темою науко-
вого пошуку стала докторська 
дисертація «Ефективність ви-
користання кукурудзи, цукро-
вого буряку та зернобобових 
у годівлі великої рогатої ху-
доби та свиней», яку вчений 
захистив у 1965 р. У 1966 р. 
Й.А. Даниленка затверджено 
в ученому званні професора 
за спеціальністю «годівля 
сільськогосподарських тва-
рин» та обрано дійсним чле-
ном (академіком) ВАСГНіЛ. 

У 1970 р. за участю Й.А. Да - 
ниленка в Харківському зоо-
ветеринарному інституту 
створено першу кафедру 
промислового тваринництва. 

Академіком Й.А. Данилен-
ком створено велику наукову 
школу фахівців вищої квалі-
фікації з питань годівлі та 
тех нології утримання тварин, 
яка нараховує 78 кан дидатів 
і докторів наук. У здобутках 
ученого близько 390 опублі-
кованих наукових праць.

За вагомий внесок у роз-
виток зоотехнічної науки та 
впровадження у виробництво 
її результатів Й.А. Даниленка 
нагороджено орденом Леніна, 
трьома орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом 
«Знак Пошани», 6-ма медаля-
ми Президії Верховної Ради 
СРСР, 10-ма медалями (з них 
3 золоті) та Дипломами ВДНГ 
СРСР та УРСР.

Колектив інституту  
тваринництва НААН
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