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УРІВНОВАЖЕНІСТЬ ВИСОКОЇ ДУШІ… 

 (відомому вченому, доктору сільськогосподарських наук, професору, 
члену-кореспонденту НААНУ М. Д.  Березовському – 75 років) 

 

 

5 січня 2012 року виповнилося 75 років від 
дня народження відомого вченого-селекціонера, 
члена-кореспондента НААН України Миколи 
Давидовича Березовського. 
Після закінчення середньої школи в се-

лі Перегонівці Голованівського району Кірово-
градської області М. Березовський продовжив 
навчання в Тальянівському зоотехнічному техні-
кумі, що на Черкащині. Після цього навчався  на 
зоотехнічному факультеті  Одеського сільсько-
господарського інституту, по  закінченню якого 
одержав направлення на посаду зоотехніка рад-
госпу імені 13-річчя Жовтня Маньківського ра-
йону Черкаської області. 
Із 1963 по 1965 рр. працював на посаді зоо-

техніка-селекціонера, згодом –  директором  
Первомайської держплемстанції, що на Микола-
ївщині. 
Із 1965 р. М. Д. Березовський навчався в аспі-

рантурі Полтавського науково-дослідного інсти-
туту свинарства, а в 1968 р. захистив кандидат-
ську дисертацію за темою: «М’ясні якості та де-
які біологічні особливості помісей від маток ве-
ликої білої породи з кнурами п’єтрен і ландрас». 

Його науковим керівником був відомий вчений, 
зоотехнік-селекціонер, кандидат сільськогоспо-
дарських наук М. І. Матієць. Саме ця робота й 
визначила напрям майбутніх наукових дослі-
джень, а саме вдосконалення вітчизняних порід 
свиней за відгодівельними і м’ясними якостями.  
По закінченні аспірантури й до сьогодні жит-

тєвий і творчий шлях Миколи Давидовича тісно 
пов’язаний з Інститутом свинарства (НААНУ), в 
якому він працює з 1968 р., пройшовши шлях від 
молодшого наукового співробітника до завіду-
вача відділом розведення та генетики.  
У 1990 р. М. Д. Березовський успішно захис-

тив докторську дисертацію на тему: «Створення 
спеціалізованих типів свиней методом внутріш-
ньопородної селекції». 
Основним напрямом його наукових дослі-

джень є селекція з найбільш поширеною поро-
дою свиней в Україні – великою білою. Під його 
методичним керівництвом створено три внутрі-
породних типи у великій білій породі – УВБ-1 
(1985 р.), УВБ-2 (1994 р.), УВБ-3 (2010 р.), за-
водські лінії кнурів-плідників та родин свинома-
ток, у процесі створення яких використовували 
метод переважаючої селекції, спрямований на 
формування генеалогічних структур у межах 
однієї породи. У ході створення внутріпородних 
типів, ліній та родин використовувалися сучасні  
методи популяційної генетики. 
При Інституті свинарства та агропромислово-

го виробництва УААН ще з 1999 р. функціонує 
Рада з великої білої породи, яку очолює профе-
сор М. Д. Березовський.  
Першим із вчених інституту свинарства Ми-

кола Давидович започаткував імуногенетичні 
дослідження, наукові доробки яких були осно-
вою створення лабораторії генетики відділу роз-
ведення. 
Професор М. Д. Березовський плідно працює 

в напрямі підготовки молодих спеціалістів. Під 
його методичним керівництвом підготовлено й 
захищено 12 кандидатських дисертацій, ще 5 
здобувачів нині закінчують підготовку канди-
датських і докторських дисертацій.  
У 1995 р.  М. Д.  Березовському присвоєно 

вчене звання професора, в цьому ж році його 
обрано членом-кореспондентом УААН по відді-
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ленню «Зоотехнія». 
Зазначені вище результати його наукових до-

сліджень відображені більше ніж у 400 наукових 
статтях, монографіях, підручниках, навчальних 
посібниках і методичних рекомендаціях. 
У 1987 р. Указом Президії Верховної Ради 

УРСР професору  М. Д. Березовському присвоє-
но почесне звання «Заслужений зоотехнік Укра-
їни». 
Микола Давидович впродовж багатьох років є 

членом науково-технічної ради Міністерства АП 
та продовольства України, членом редколегій 
журналів: «Свинарство України», «Вісник Пол-
тавської державної аграрної академії», міжвідо-
мчого наукового збірника «Свинарство» та ін.  

За значний науково-виробничий внесок у роз-
виток зоотехнічної науки і практики М. Д. Бере-
зовський нагороджений орденом «Знак Пошани» 
(1976), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів 
України (2005 р.), орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня (2007 р.), Трудовою відзнакою Міністерст-
ва аграрної політики України «Знак Пошани» 
(2006 р.), багатьма Почесними Грамотами Мініс-
терства аграрної політики й продовольства Укра-
їни та Національної Академії аграрних наук. 
Щиро вітаємо Миколу Давидовича зі знамен-

ною датою! Зичимо міцного здоров’я,  
імейного затишку, плідної праці й нових здобут-
ків на науковій ниві! 

 
Рибалко В. П., академік НААНУ, 
Нагаєвич В. М., професор Полтавської держа-
вної аграрної академії  

 




