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ШЛЯХ ПОШУКІВ І ПЕРЕМОГ 

Старшому науковому співробітнику Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААНУ, 
 кандидату сільськогосподарських наук О.О. Висланьку – 60 років 

 

 
Тернистим, але цілеспрямованим і цікавим ви-

дався життєвий шлях старшого наукового співро-
бітника Інституту свинарства ім. О.В. Квасниць-
кого НААНУ, кандидата сільськогосподарських 
наук Олександра Олександровича Висланька. 
Аналізуючи його життєві кроки, мимоволі при-
ходять на згадку відомі слова Т.Г. Шевченка: „ У 
кожного своя доля і свій шлях широкий”... 
Народився О.О. Висланько 17 травня 1950 ро-

ку в селі Любомирка Олександрівського району 
Кіровоградської області в сім’ї колгоспників. 
Раннє дитинство та перші роки шкільного на-
вчання проходили при гасовому каганці. Основ-
ними радощами дитинства пам’ятаються факти 
електрифікації села та власноруч виготовлені з 
цукру найсмачніші (як здавалося тоді) солодо-
щі… 
Після закінчення в 1967 р. середньої школи 

Олександр Висланько два роки працював у міс-
цевому колгоспі імені Шевченка. 
З осені 1968 року проходив дійсну військову 

службу в танковій частині на території Німеччи-
ни. Танкіст, старший лейтенант запасу, після 

звільнення з армії в 1971 році О.О. Висланько 
поступає на зоотехнічний факультет Української 
сільськогосподарської академії (нині – Національ-
ний університет біоресурсів і природокористуван-
ня), після закінчення якого за рекомендацією відо-
мих науковців М.А. Кравченка і М.В. Зубця був 
направлений головним зоотехніком на Кірово-
градщину (колгосп „Зоря Комунізму” Новоарха-
нгельського району) в одне із десяти госпо-
дарств України, де проводилася тоді робота зі 
створення української м’ясної породи ВРХ. У 
цьому господарстві  він пропрацював 13 років, а 
очолював господарство на той час двічі Герой 
Соціалістичної праці Л.Й. Шліфер. 
Господарство мало понад 10 тис. гектарів зем-

лі, 8 ферм, 12 тис. голів ВРХ, із яких 1500 корів, 
утримали також овець і птицю. Саме тут в Олек-
сандра Олександровича, як головного технолога 
галузі тваринництва, формувалися організатор-
ські здібності й відповідний характер майбут-
нього науковця. Важливим є і те, що саме в цьо-
му господарстві тоді  шляхом схрещування з  
голштинофрізами проводилася робота зі ство-
рення двох молочних порід ВРХ в Україні – чер-
воної та чорнорябої. Саме в цей період у науко-
вій та періодичній пресі вийшли перші його пуб-
лікації, виконані ним як здобувачем під керівни-
цтвом професора В.Ю. Недави. 
У 1989 році О.О. Висланько з родиною пере-

їздить до Полтави і поступає на роботу в Інсти-
тут свинарства: спочатку на посаду зоотехніка, а 
невдовзі – молодшого наукового співробітника. 
З 1990 року понад 10 років він очолював експе-
риментальну базу інституту, де проводилися до-
слідження з вирощування та оцінки кнурів в 
умовах „Елеверу”, оцінки плідників та маток за 
якістю нащадків, ставились експерименти з 
трансплантації ембріонів, а також досліди з про-
блем фізіології та годівлі тварин. За сприяння 
О.О. Висланька на експериментальній базі про-
водили свої дослідження понад двадцять аспіра-
нтів і докторантів. Він був одним із організато-
рів і безпосереднім виконавцем першого в Укра-
їні  породовипробування свиней. 
Із 2000 року О.О. Висланько працює в лабора-

торії годівлі Інституту свинарства. У 2003 році 
під керівництвом доктора сільськогосподарських 
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наук, академіка НААНУ і РАСГН В.П. Рибалка 
підготував і захистив кандидатську дисертацію з 
питань порівняльної оцінки порід різного на-
пряму продуктивності, а в 2006 році отримав 
атестат старшого наукового співробітника. Ним 
опубліковано понад 30 робіт, серед яких – моно-
графії, практичні посібники та відповідні реко-
мендації. 
Багаторічна виробнича і наукова діяльність 

О.О. Висланька високо оцінена: він нагородже-

ний орденом „Знак Пошани”, чотирма медалями 
ВДНГ СРСР та України, Почесними грамотами і 
відзнаками державних установ та НААНУ. 
Свою ювілейну дату Олександр Олександро-

вич Висланько зустрічає повним енерґії й твор-
чих планів. 
Сердечно вітаємо ювіляра, бажаємо йому доб-

рого здоров’я, родинного благополуччя і пода-
льших творчих успіхів у науковій діяльності. 

О.Ф. Сагло, завідувач лабораторії наукових досліджень із питань  
інтелектуальної власності та маркетинґгу інновацій  
Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького НААНУ 




