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ЖИВЕ ЩАСЛИВО І КРИЛАТО…  

(до 60-річчя з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора А. А. Поліщука) 

 
Чудової осінньої пори, а саме 1 жовтня 

2012 року, колеги, рідні й близькі вітали 
Анатолія Анатолійовича Поліщука, докто-
ра сільськогосподарських наук, професора, 
декана факультету технології виробництва 
і переробки продукції тваринництва з юві-
лейною датою – 60-річчям з дня народжен-
ня. Народився ювіляр в Іркутську в родині 
військовослужбовця.  

Свою трудову діяльність розпочав у 
1970 році робітником дослідного господар-
ства Українського головного науково-
дослідного інституту сільськогосподарсь-
кої мікробіології в місті Чернігові. Для на-
буття необхідних знань та фахової підго-
товки у цьому ж році вступив до Полтавсь-
кого сільськогосподарського інституту на 
денну форму навчання зоотехнічного фа-
культету, який успішно закінчив у 1975 
році. За час навчання в інституті був керів-
ником художньої самодіяльності студент-
ського активу та організатором студентсь-
ких концертів, за що колектив отримав від 
ректора М. Д. Добровольського премію – 
малу естрадну установку.  

Одержані знання і вміння зоотехніка 
втілював як фахівець у відділі птахівниц-
тва Чернігівського обласного міжколгосп-
ного об’єднання з виробництва продуктів 
тваринництва і комбікормів на промисло-
вій основі та Полтавській птахофабриці. 

У 1978 році ювіляр обійняв посаду 
старшого технолога відділу зоогігієни і 
технології виробництва свинини Полтавсь-
кого науково-дослідного інституту свинар-
ства і без відриву від виробництва закінчив 

аспірантуру за спеціальністю «Годівля сільськогосподарських 
тварин і технологія кормів». Після успішного захисту кандидат-
ської дисертації на тему «Склад та поживність кормів при висо-
коякісній відгодівлі свиней» наш колега переходить спочатку 
молодшим, а згодом старшим науковим співробітником відділу 
годівлі Полтавського НДІ свинарства. Бажання дослідити інші 
проблеми, окрім годівлі, стимулюють його на створення лабора-
торії радіоімунології, завідувачем якої був у 1988–1991 роках. Із 
1992 по 1999 рік Анатолій Анатолійович завідував відділом го-
дівлі та технології кормів вищезгаданої наукової установи. 

За результатами прилюдного захисту дисертації на тему  
«Наукове обґрунтування використання малокомпонентних ком-
бікормів при вирощуванні свиней на м’ясо» А. А. Поліщуку у 
1999 році рішенням спеціалізованої вченої ради Національного 
аграрного університету присвоюється науковий ступінь доктора 
сільськогосподарських наук за спеціальністю «Годівля сільсько-
господарських тварин і технологія кормів». 

Із 1999 року й донині Анатолій Анатолійович працює в Пол-
тавській державній аграрній академії на посаді декана факульте-
ту технології виробництва і переробки продукції тваринництва, 
а також завідувача кафедри годівлі та зоогігієни сільськогоспо-
дарських тварин. 

Наукові дослідження Анатолія Анатолійовича стосуються 
широкого кола питань, як то: кормовиробництво, інноваційні 
технології в тваринництві, годівля тварин, технологія їх утри-
мання тощо. Паралельно з навчанням студентів він проводить 
наукові дослідження й здійснює підготовку аспірантів із нагаль-
них проблем технології годівлі свиней, включаючи історичні 
аспекти розвитку даної проблеми; є членом спецради із захисту 
дисертацій та редакційної колегії журналу «Вісник Полтавської 
державної аграрної академії» тощо. 

Його характеру притаманні кращі людські якості: порядність, 
чуйність, доброта, терпіння, відвертість, професіоналізм, відда-
ність ідеям патріотичного виховання студентської молоді. 

Багаторічним хобі ювіляра є мисливство й рибалка, які  
з-поміж інших позитивних якостей забезпечують Анатолія Ана-
толійовича подвійною енерґією і творчим натхненням.  

За сумлінну працю Анатолія Анатолійовича Поліщука відмі-
чали обласні й міські адміністрації, керівництво академії, але 
найвища нагорода – це повага студентів, які звертаються до 
нього, як до рідного батька, за вирішенням будь-яких життєвих 
проблем. 

Зичимо ювіляру міцного здоров’я, бадьорості, щастя, енерґії, 
нових ідей, плідної праці на ниві освіти і науки та результативного 
і вдалого полювання й рибної ловлі та процвітання факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Двічі по 30 …. Хіба це багато? 
Нехай ще подвоїться цей ювілей, 
Водночас примножить в оселі достаток, 
Додасть і наснаги і нових ідей! 

З повагою, завідувачі кафедр факультету ТВППТ: 
Войтенко С. Л., Тендітник В. С., Нагаєвич В. М.,  
Якименко М. А. 

 




