Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації

Підпала Тетяна Василівна
Народилася 24 лютого 1955 р. в с. Нова Збур’ївка
Голопристанського району Херсонської області. У 1977 р. з відзнакою закінчила зооінженерний факультет Херсонського сільськогосподарського інституту. Трудову діяльність розпочала
в 1977 р. зоотехніком-селекціонером у колгоспі «Перше травня»
Херсонської області.
Протягом 1979–1990 рр. працювала в Інституті тваринництва степових районів «Асканія-Нова» Херсонської області:
з 1979 р. — молодшим, а з 1986 р. — старшим науковим співробітником. У 1977–1980 рр. заочно навчалася в аспірантурі
вищезазначеного закладу. В 1985 р. Т. В. Підпала захистила кандидатську дисертацію на тему «Методи підбору при чистопорідному розведенні червоної степової породи на півдні України»
в Естонському НДІ тваринництва і ветеринарії ім. А. Мельдера
(м. Тарту). У 1988 р. їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Розведення, селекція і відтворення сільськогосподарських тварин».
У 1990–2002 р. працювала у Кримському державному аграрному університеті на посаді доцента кафедри тваринництва.
В 1995 р. їй присвоєно вчене звання доцента цієї кафедри.
У жовтні 2000 р. захистила дисертацію на тему «Генезис процесу породного перетворення в популяції червоної степової
худоби» в Інституті розведення і генетики тварин НААН України
(с. Чубинське Київської області).
З вересня 2002 р. дотепер Тетяна Василівна працює
в Миколаївському національному аграрному університеті: спочатку — професором кафедри спеціальної зоотехнії,
а з 2003 р. — завідувачем кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва. У 2002 р. здобула науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук,
а в 2004 р. їй присвоєно вчене звання професора за кафедрою
спеціальної зоотехнії.
Основна наукова та науково-педагогічна робота Т. В. Підпалої
пов’язана з вирішенням проблемних питань щодо поліпшення
вітчизняних молочних порід ВРХ і створення на їх основі, із залученням світового генофонду, спеціалізованих молочних порід,
пристосованих до інтенсивних технологій ведення галузі скотарства. Обґрунтувала доцільність використання надійного способу
контролю за процесом породного перетворення в популяціях
ВРХ, який дозволяє досліджувати результативність спільної дії селекції та природного відбору і виявляти можливості корегування
методів племінної роботи; ефективність застосування внутрішньопородного та міжпородного розведення при виведенні нових
порід молочної худоби, а також дію внутрішньолінійних спаровувань, міжлінійних кросів та спорідненого розведення і визначення
взаємозалежності підвищення рівня молочності корів й змінюваності їхньої пристосованості до умов середовища.
Цикл наукових робіт Тетяни Василівни з методології та оцінки
породоперетворювальних процесів, технології виробництва
реалізовано у скотарстві при селекції молочних порід худоби.
Опублікувала понад 255 наукових і навчально-методичних праць,
зокрема 1 монографію, 7 планів племінної роботи, 2 каталоги,
3 програми селекції, 4 методичні рекомендації, 32 методичні
вказівки, 2 довідники, 3 курси лекцій, 3 навчальні посібники;
одержала 5 авторських свідоцтв на селекційне досягнення
у тваринництві та 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права.
Серед нових наукових розробок Т. В. Підпалої — вперше на
прикладі популяції червоної молочної породи розкрито сутність
тандемної селекції, створення високопродуктивних стад, ліній, типів молочних порід ВРХ. Співавтор заводської лінії «Дуная
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485 ХСН-1246» червоної степової породи ВРХ; української червоної молочної породи; жирномолочного внутрішньопородного
типу; таврійського зонального заводського типу і заводської лінії
«Ганнібала 25833». Основні наукові розробки впроваджені у племінних стадах молочної худоби півдня України.
Надає всебічну допомогу господарствам Південного регіону
України з питань селекції та технології виробництва продукції
тваринництва. Є науковим керівником дипломних робіт студентів, а також дисертаційних робіт аспірантів. Під її керівництвом кандидатські дисертації захистили: Л. О. Стріха (2009),
О. К. Цхвітава (2011), С. Є. Ясевін (2012), О. В. Дровняк
(2013), О. С. Марикіна (2015), Н. В. Гребенюк (2015)
і С. О. Бондар (2017).
Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 38.806.02 із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Миколаївському
НАУ і Херсонському ДАУ, редколегії наукового збірника «Вісник
аграрної науки Причорномор’я», член експертної комісії МОН
України за фаховим напрямом «Агропромисловий комплекс,
лісове і садово-паркове господарство та ветеринарія»; регіональної дегустаційної комісії харчової продукції, яка діє з 2007 р.
на базі ДП «Миколаївстандартметрологія».
За плідну роботу занесена до книг «Пріоритети та наукова спадщина» — Інститут тваринництва степових районів
ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» і «Золоті сторінки», що започаткована Інститутом розведення і генетики тварин НААН України.
За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців
для аграрного виробництва, плідну наукову і педагогічну діяльність у 2010 р. нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти
та науки» ІІІ ступеня.
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