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ЧИГРИНОВА ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА

Чигринов Є. І. народився 6 жовтня 1937 року, закінчив у 1959 р. Харківський зоотехнічний інститут за спеціальністю «вчений зоотехнік».
Свою трудову діяльність розпочав у радгоспі «Приморський» Новоазовського району Донецької області на посаді зоотехніка відділення, потім
зоотехніка- селекціонера ( 1959- 1960 рр.)
У 1960 – 1961 рр. працював на Бєлгородській станції з племсправи і
штучного осіменіння с.-г. тварин старшим, потім головним зоотехнікомселекціонером, у 1961-1963 рр. директор Красногвардійської станції з
племсправи і штучного осіменіння с.-г. тварин Бєлгородської області, у
1963-1965рр. старший зоотехнік Харківського цукробурякотресту.
Трудову діяльність продовжив у Харківському облуправлінні сільського господарства, групі спецгоспів - головним технологом, заступником
голови (1965 -1975 рр.); у Харківській філії проектно-технологічного інституту

«Укрсільгосптех-проект» -

головним технологом (1975-1986

рр.); Інституті тваринництва УААН - старшим науковим співробітником,
завідувачем лабораторії, головним науковим співробітником ( 1986-2009
рр.). З 2009 року і до теперішнього часу працює завідувачем кафедри інформаційних систем, проектування та технологій у тваринництві Харківської державної зооветеринарної академії.
Наукову роботу розпочав у 1971р., навчався в аспірантурі без відриву
від виробництва в Інституті тваринництва УААН ( 1971-1974 рр.)
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних
наук захистив у 1979 році в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В.В. Докучаєва. Дисертацію на здобуття доктора сільськогосподарських наук захистив у 1994 році в Інституті тваринництва УААН. У

1990 році ВАК присвоїв вчене звання старшого наукового співробітника,
в 2002 р. Міністерство освіти і науки України - вчене звання професора.
З 1997 року - доктор філософії в економічних науках. Стаж науковопедагогічної роботи -47 років.
У 1965-1975 роках за участі Чигринова Є. І. була розроблена програма спеціалізації і концентрації крупнотоварного виробництва продуктів
тваринництва Харківської області. Брав безпосередню участь у створенні і
нарощуванні потужностей 25 спеціалізованих господарств з виробництва
яловичини, 22 – з виробництва свинини і 25- з вирощування нетелей. У
цих підприємствах, у порівнянні з неспеціалізованими, продуктивність
тварин була вищою на 60,0%, собівартість виробництва м’яса нижчою на
25,8%.
За участі Чигринова Є.І. була розроблена проектно-кошторисна документація нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення більше 200 тваринницьких ферм і комплексів великої рогатої худоби,
свиней, овець, птиці, кролів і звірів, в яких впроваджені наукові розробки
з новітніх ресурсозберігаючих технологій виробництва.
Розроблена поопераційна технологія виробництва молока, яловичини
і свинини для особистих, фермерських і крупно товарних підприємств різних зон України, які гарантовано забезпечують інтенсивне виробництво
високоякісного конкурентоздатного м’яса і молока.
Розроблена система схрещування маточного поголів’я новостворених
вітчизняних молочних порід великої рогатої худоби з бугаями новостворених українських м’ясних порід, яка підвищила ефект гетерозису для
отримання високопродуктивних тварин.

Чигринов Є. І. був відповідальним виконавцем 12 Національних стандартів України ( ДСТУ) і 12 стандартів Мінагрополітики України (СОУ),
які гармонізовані до Європейських стандартів, що сприяло вступу України до Світової Організації Торгівлі (СОТ). Занесений до списку видатних
учених у галузі тваринництва ХХ століття, входить до реєстру національних експертів-консультантів із питань сільського господарства, зокрема, з
утримання м’ясної худоби. Заступник голови спеціалізованої вченої ради
з захисту докторських та кандидатських дисертацій в Інституті тваринництва УААН (1995-2008 рр.), член двох спеціалізованих рад з захисту кандидатських дисертацій в ХДЗВА ( 2009-2012 рр., 2016-2018 рр.). Керівник
науково-технічної програми Української академії аграрних наук »Розробити ефективні технології виробництва молока і яловичини в господарствах різних

форм власності, підпрограми « Технології виробництва яло-

вичини» ( 2000-2005 рр.). Член технічного комітету стандартизації ТК-158
«Тваринництво: технології, племінна справа і відтворення» Держспоживстандарту України при Інституті тваринництва УААН (з 2007р.); редакційної ради збірника наукових праць ХДЗВА «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини».
Чигринов Є. І. успішно проводить роботу щодо підготовки наукових
кадрів. Під його керівництвом підготовлено 13 кандидатів наук, нині керує дослідженнями 4-х аспірантів. Є автором (співавтором) 287 друкованих праць, з них 8 монографій, 70 посібників, 43 брошури, 80 статей у фахових виданнях, 24 ДСТУ і СОУ, 53 тези і доповіді, 11 авторських свідоцтв на винаходи.
Чигринова Є.І. обрано дійсним членом (академіком) Української академії наук (2017 р.).
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