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ародилася 2 квітня 1963 р. в м. Дніпропетровську в сім’ї Віктора Ілліча та Валентини Іллівни
Яценків. Батько — енергетик, а мати — вчителька російської мови та літератури.
В. В. Мельник з дитинства мріяла обрати професію, що б надала можливість працювати з тваринами,
яких любить усім серцем і душею. Вищу освіту здобувала в 1980–1985 рр. в Одеському сільськогосподарському інституті, після закінчення якого отримала
диплом зооінженера з відзнакою.
З теплотою згадує всіх педагогів альма-матер. Велику
подяку висловлює: декану зооінженерного факультету
В. К. Чепур, викладачам Є. М. Агаповій, І. С. Самойленку,
Л. І. Чемісовій, А. І. Свєженцову, В. К. Іванову, Б. П. Осіпову, Є. М. Савченко, А. С. Головку, Н. К. Рєзнік, Т. Я. Залєвській, Г. І. Алдоніній, Є. С. Мелідіс, Є. Ф. Крючковій,
В. В. Карножицькому, А. П. Китаєвій, В. І. Гужві, О. Ф. Барабашу, М. А. Жабалієву, Ю. Г. Нехаєнку, М. К. Богдану,
Ж. В. Бичковій, куратору групи О. І. Кузьміній.
Фаховий шлях розпочала в 1985 р. зоотехніком по племінній справі у колгоспі «Перемога» Черкаської області.
У 1986–1990 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі фізіології
і біохімії сільськогосподарських тварин рідного інституту.
Особливо вдячна керівнику своєї кандидатської дисертації на тему «Газоенергетичний обмін і метаболічна
активність печінки у яєчних курей у постембріогенезі»
(2003), проф. І. С. Самойленку та всім, хто допомагав під
час навчання в аспірантурі: В. О. Найді, В. К. Осадчій,
С. Я. Сапункову. Також щиро вдячна другому керівнику
своєї кандидатської дисертації, проф. Б. В. Смолянінову.
У Національному університету біоресурсів і природокористування України працює з 1992 р., на кафедрі птахівництва — з 1995 р. (з 2013 р. — птахівництва та дрібного
тваринництва, а з 2015 р. — технологій у птахівництві,
свинарстві та вівчарстві).
За період науково-педагогічної діяльності під керівництвом В. В. Мельник студенти різних ОС («Бакалавр»,
«Спеціаліст» і «Магістр») підготували 148 випускних робіт.
У НУБіП України виконувала науково-дослідну роботу за такими темами: «Вивчення дії різних сорбентів
на зниження надходження радіонуклідів в продукти тваринництва» (1992–1993); «Створення спеціалізованої
материнської лінії батьківської форми м’ясних курей»

(1996–2000); «Дослідити вплив паратипових факторів на
ембріогенез та якість м’яса курей різних кросів» (2001–
2005); «Обґрунтувати та розробити методи підвищення
реалізації генетичного потенціалу курей яєчних кросів» (2006–2008); «Дослідити показники якості і безпеки
продукції, отриманої від курей різного напряму продуктивності, і встановити їх відповідність стандартам ЄС»
(2004–2006); «Розробити систему комплексної оцінки
технологій виробництва і контролю якості продукції птахівництва» (2007–2009); «Розробити технологічні прийоми підвищення продуктивності перепелів різних порід»
(2009–2011); «Вивчити генетичну структуру популяцій
курей яєчного напряму продуктивності із застосуванням
мікросателітних маркерів» (2010–2012).
Автор і співавтор 215 наукових і методичних робіт. Зокрема, співавтор 2 монографій, підручника («Технологія
виробництва продукції птахівництва», виданий у 2006 р.
із грифом Міністерства аграрної політики України) і навчального посібника (практикум «Технологія виробництва
продукції птахівництва», виданий у 2013 р. із грифом Міністерства освіти і науки України).
Є членом профкому НУБіП України і головою профбюро факультету тваринництва та водних біоресурсів,
заступником головного редактора науково-виробничого журналу «Сучасне птахівництво», який входить до
переліку фахових видань, затверджених Атестаційною
колегією Міністерства освіти і науки України за сільськогосподарськими і ветеринарними науками.
Експерт-дорадник, надає консультаційну допомогу
фахівцям птахівничих підприємств, а також читає лекції
і проводить практичні та лабораторні заняття для слухачів,
які підвищують свій професійний рівень у Навчально-науковому інституті післядипломної освіти НУБіП України.
Нагороджена Почесною грамотою НУБіП України
(2013), Почесною грамотою ВО «Київптахопром» (2014),
Подякою Київського міського голови (2016), медалями
«20 років АНВОУ» (2013) і «Чарівна сила України» (2013).
Щаслива у шлюбі. Чоловік, Сергій Васильович, працює у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Подружжя виховало сина Олександра, який працює
у Державному управлінні справами.
Життєве кредо: «Жити з любов’ю до людей і радістю
в серці!»

219

4--

_.indd 219

04.07.2018 16:06:03

