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ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААН

Народився 19 вересня 1971 р. в с. Чемер Ко-
зелецького району Чернігівської області. 
У 1994 р. закінчив Чернігівський дер-

жавний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка; 
у 2007 р. Інститут вищої кваліфікації Київського 
національного торгівельно-економічного універ-
ситету. В Інституті сільськогосподарської мікро-
біології УААН С. В. Дерев’янко розпочав працю-
вати на посаді мікробіолога відділу вірусології та 
імунології тварин з 1994 р. З 1996 р. по 1999 р. на-
вчався в аспірантурі Інституту експерименталь-
ної і клінічної ветеринарної медицини УААН; з 
1999 р. – науковий співробітник, з 2001 р. – стар-
ший науковий співробітник лабораторії вірусоло-
гії тварин Інституту сільськогосподарської мікро-
біології УААН. З 2002 р. С. В. Дерев’янко очолював 
відділ мікробіології і вірусології тварин, а з бе-
резня 2003 р. – заступник директора з впрова-
дження наукових розробок і маркетингу. З 2006 
по 2009 рр. – директор Чернігівського Інституту 
агропромислового виробництва УААН, з квітня 
2009 р. по листопад 2011 р. – заступник директора 
з наукової роботи Інституту сільськогосподар-
ської мікробіології УААН. У 2012-2013 рр. – дирек-
тор з розвитку ТОВ «Торговий дім «Ензим-Агро». 

З 2013 р. – старший науковий співробітник лабо-
раторії вірусології.

Основні наукові інтереси С. В. Дерев’янка зосе-
реджені на вивченні вірусних інфекцій свиней. За 
його участі створено унікальну колекцію, яка на-
раховує близько 100 еталонних, виробничих та ла-
бораторних штамів Teschovirus А, Enterovirus G та 
Sapelovirus A. Проведено серологічну та генетичну 
рекласифікацію штамів ентеровірусів свиней, ви-
ділених на території України. У співавторстві 
зі співробітниками лабораторії вірусології ним 
уперше культивовано вірус скручування листя 
картоплі в культурах клітин ссавців; розроблено 
спосіб оздоровлення рослин картоплі. У співав-
торстві зі співробітниками сектору мікробіології 
кормів проведено селекцію пробіотичних штамів 
бактерій; розроблено технологію виробництва 
нового пробіотичного препарату БПС-Л.

Є автором 217 наукових та науково-методич-
них праць, серед яких 4 колективні монографії та 
20 патентів на винаходи і корисні моделі. Є ініці-
атором створення та засновником науково-по-
пулярного журналу «Чернігівщина аграрна» 
(2006 р.). Нагороджений медаллю ВДНГ СРСР 
(1985 р.) та Почесною грамотою НААН (2011 р.).
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