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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Н ародився 10 жовтня 1905 р. у м. Короча 
Білгородської області. Закінчив Харків-
ський ветеринарний інститут за спеці-

альністю «ветеринарія» у 1926 р. 
Після закінчення Інституту працював ве-

теринарним лікарем у Харківській області. 
У 1929-1932 рр. – аспірант Харківського ветери-
нарного інституту. З 1941 р. по 1945 рр. – на фрон-
тах Великої Вітчизняної війни. 

У 1936р. В. І. Ротов захистив кандидатську ди-
сертацію, а у 1958 р. – докторську на тему «Діа-
гностика туберкульозу птахів і заходи боротьби 
з ним». За результатами досліджень написав мо-
нографію «Туберкульоз птахів». У 1960 р. ВАК 
СРСР присвоїла В. І. Ротову вчене звання профе-
сора кафедри епізоотології. 

Упродовж 1946-1960 рр. – доцент, потім про-
фесор кафедри епізоотології Харківського вете-
ринарного інституту. У 1961 р. його призначено 
завідувачем кафедри мікробіології Харківського 
зооветеринарного інституту. 

З червня 1964 р. по вересень 1969 р. Вячеслав 
Іванович працює завідувачем Відділу сільсько-
господарської мікробіології, вірусології і імуно-
логії Українського НДІ землеробства, з вересня 

1969 р. – заступником директора з наукової роботи 
Українського НДІ сільськогосподарської мікробіо-
логії і одночасно очолює лабораторію. З 1971 р. – за-
відувач лабораторії мікробіології зоонозів, яка була 
перетворена у відділ експериментальної мікробіо-
логії і імунології тварин (у 1978 р.); з 1982 р. – нау-
ковий консультант цього відділу.

Його наукова робота присвячена розробці 
методів діагностики, боротьби і профілактики 
ящуру, туберкульозу, бруцельозу сільськогоспо-
дарських тварин, чуми свиней та птахів, віспи 
свиней. П’ять монографій автора присвячені уза-
гальненню результатів наукових досліджень ав-
тора щодо туберкульозу ВРХ та птиці. 

Ним запропоновано новий метод боротьби 
з туберкульозом тварин, в основу якого покла-
дено попередження зараження шляхом застосу-
вання тубазиду. Вченим опубліковано 165 науко-
вих праць, у т. ч. 5 монографій.

За час науково-педагогічної роботи В. І. Ротов 
підготував 5 докторів і 10 кандидатів наук.

Нагороджений бойовими орденами: Черво-
ної Зірки (1943), Вітчизняної війни І і ІІ степенів 
(1944-1945), Трудового Червоного Прапора та ме-
далями.
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