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Коваленко Григорій Самійлович народився 5 жовтня
1946 року в с. Федорівка Іванківського району Київської області в сім'ї селян. З 1961 року навчався в Козелецькому зооветеринарному технікумі Чернігівської області, який закінчив у 1965 році за спеціальністю «зоотехнія». У 1973 році
закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора
сільськогосподарську академію за спеціальністю «зоотехнія».
Трудову діяльність розпочав з 19 січня 1966 року на
Центральній дослідній станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (м. Бровари). Працював техніком штучного осіменіння корів і телиць,
техніком зі взяття сперми бугаїв, бригадиром МТФ, старшим зоотехніком з випробування бугаїв-плідників, старшим зоотехніком відділу племінної роботи.
З січня 1976 року працював в Українському науково-дослідному інституті розведення і
штучного осіменіння великої рогатої худоби на посадах молодшого наукового співробітника,
наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача сектору оцінки плідників.
У 1999 році захистив кандидатську дисертацію «Порівняльна оцінка тварин української
чорно-рябої молочної породи з аналогами зарубіжних порід» зі спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, а
також вчене звання старшого наукового співробітника. Працює в Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України провідним науковим
співробітником відділу селекції великої рогатої худоби.
Головний напрям досліджень ученого – теорія і практика породоутворювального процесу,
формування структурних одиниць молочних порід (внутрішньопородних і заводських типів, ліній, родин, стад). Працює над удосконаленням українських чорно-рябої, червоно-рябої молочних і симентальської порід та створенням високопродуктивних стад.
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Опублікував 106 наукових праць, у тому числі 10 методичних рекомендацій. Г. С. Коваленко – співавтор дев’яти структурних одиниць української чорно-рябої молочної породи, зокрема центрально-східного внутрішньопородного і київського заводського типів, заводських
ліній М. Монтфреча, С. С. Суддина, Астронавта і Ельбруса (наказ № 127 Мінсільгосппроду
України від 26.04.96 р.), а також південного внутрішньопородного, придністровського і придніпровського заводських типів (наказ № 519/89 Мінагрополітики України від 29.09.2005 р.).
Учений є співавтором 22 селекційних програм і планів по Львівській і Київській областях, Бориспільському і Бердичівському районах та господарствах різних регіонів України та ін. Активно впроваджує у практику загальнодержавні програми удосконалення порід, зокрема, «Програми селекції по українській чорно-рябій молочній породі на 2003–2012 роки», «Програми
селекції української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби на 2013–2020 роки».
Активно пропагує наукові знання серед фахівців молочного скотарства.
Колектив відділу щиро вітає ювіляра, зичить йому міцного здоров’я і творчого
довголіття.
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