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МУДРИЙ  УЧИТЕЛЬ  І  ОРГАНІЗАТОР  НАУКИ 

(до 85-річчя з дня народження В. С. Козиря) 

 

В. Ю. Черчель, доктор с.-г. наук, директор  

Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського, 14, 

 м. Дніпро, 49009, Україна  

 

Третього березня 2022 р. відсвят-

кував 85-річний ювілей академік Націо-

нальної академії аграрних наук, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, 

заслужений зоотехнік України Козир Во-

лодимир Семенович, який пройшов склад-

ний життєвий шлях від колгоспника до 

директора радгоспу і дослідного господ-

дарства, керівника науково-дослідного 

Інституту тваринництва центральних ра-

йонів НААН України. 

Він талановитий вчений з широким 

кругозором і знаний науковець в державі і 

за її межами з питань створення нових 

високопродуктивних порід, типів, ліній, 

родин, селекції та розведення сільськогос-

подарських тварин, їх відтворення і го-

дівлі, технології і організації виробництва 

якісної продукції ферм та комплексів. 

            Професор В. С. Козир є співав-

тором першої Національної української 

м’ясної породи великої рогатої худоби, 

двох молочних типів, чотирьох ліній, чис-

ленних високопродуктивних родин худоби 

і свиней. Володимир Семенович розробив  
 

 

і впровадив маловитратну технологію вирощування поголів’я, систему гарантованого 

одержання приплоду, методологію складання рецептур преміксів і кормових добавок, які 

підвищують конверсію раціонів та багато інших оригінальних, інноваційних розробок, які 

носять передові ідеї у розв’язанні складних теоретичних і прикладних проблем тварин-

ництва. 

Його творчі здобутки відображені у 857 наукових працях, які опубліковані у 84 

вітчизняних та 23 зарубіжних виданнях, 24 патентах на корисну модель, 52 монографіях, 118 

рекомендаціях, 97 брошурах, безлічі методик, 36 навчальних посібниках і словниках, 

підручнику «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин». 
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Природні здатності педагога дозволили Володимиру Семеновичу створити наукову 

 школу, витоки якої закладені особистим прикладом чуйності досвідченого наставника. 

Під його науковим керівництвом учнями захищено 7 докторських і 4 кандидатських 

дисертації, підготовлено тисячі професіоналів-тваринників, серед яких є Герой України і 

орденоносці. Багато з них стали видатними вченими і керівниками агропромислового 

комплексу. 

Академік В. С. Козир велику увагу приділяє педагогічній діяльності,  він керував 

кафедрою «Технологія переробки продуктів тваринництва» ДДАЕУ і  очолював державну 

екзаменаційну комісію із захисту дипломів кваліфікації «Бакалавр» і «Магістр». За 

активну роботу у вихованні фахівців з тваринництва та їх введення у практичну 

діяльність він набув звання «Почесний професор» Дніпровського державного аграрно -

економічного університету.  

Ювіляр входить до складу науково-методичної ради селекційного центру, а також 

спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Інституті сви -

нарства і агропромислового виробництва НААН України та Миколаївському 

Національному аграрному університеті МОН.  

За плідний науковий та виробничий життєвий шлях, багаторічну сумлінну працю 

Володимир Семенович нагороджений орденами «Трудового червоного прапора» і «За 

заслуги ІІІ ступеня», 5 медалями, Почесними грамотами Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики і продовольства України, 

Дніпропетровської обласної ради, нагрудними знаками «Знак Пошани» Міністерства 

аграрної політики і продовольства України і Національної академії аграрних наук, 

«Відмінник аграрної науки і освіти» Міністерства освіти і науки України,  «За розвиток 

регіону» Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

Нині Володимир Семенович працює головним науковим співробітником лабо-

раторії тваринництва Державної установи «Інститут зернових культур НААН» та є 

відповідальним виконавцем фундаментальних і прикладних державних наукових програм 

і завдань Відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук України. Він створює 

виключно позитивну атмосферу та цікавий науковий осередок, творчу складову й 

літературну обізнаність для працівників Інституту, за що має великий авторитет не тільки 

серед наукової спільноти, а і спеціалістів та робітників аграрного сектору.   

Професор В. С. Козир багато зусиль приділяє пропаганді прогресивних науково-

технічних досягнень, надає науково-виробничі поради на курсах підвищення кваліфікації,  

Міжнародних і Всеукраїнських конференціях, семінарах, на радіо і телебаченні.  

Колектив наукових співробітників Інституту зернових культур сердечно вітає 

Ювіляра і щиро бажає йому міцного здоров’я, подальших творчих успіхів та довгих років 

життя! Хай джерело його дослідницької енергії щороку зростає на  користь суверенної 

України. Все буде Україна! 

 

 


