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ЖИТТЯ, СПОВНЕНЕ НАУКОВОГО ПОШУКУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 квітня 2014 року пішла з життя  Алевтина 

Федорівна Каришева, доктор ветеринарних наук, 
професор кафедри інфекційної патології Полтав-
ської державної аграрної академії.  

Каришева Алевтина Федорівна народилася  
10 серпня 1935 року у м. Путивль Сумської об-
ласті. У 1958 р. з відзнакою закінчила Українсь-
ку сільськогосподарську академію і за направ-
ленням працювала ветеринарним лікарем, а зго-
дом – завідуючим діагностичного відділу Черні-
гівської обласної лікарні. У 1964 р., після закін-
чення аспірантури в Українському науково-
дослідному інституті землеробства, успішно за-
хистила кандидатську дисертацію. У 1966 р. пе-
реведена в Білоруський науково-дослідний вете-
ринарний інститут, де, працюючи завідуючим 
відділом боротьби з особливо небезпечними 
хворобами тварин, у 1972 році захистила док-
торську дисертацію, пов’язану з розробкою 
принципово нових технологій промислового ви-
робництва біопрепаратів. За наукові розробки з 
виготовлення вакцин із використанням вперше у 
світовій практиці лазерного опромінювання, 
електроімпульсних розрядів, прискорених елек-
тронів у 1977 р. А. Ф. Каришева була нагоро-
джена спеціальним дипломом і Срібною медал-
лю інституту Л. Пастера (Франція). У 1976 р. 
Алевтина Федорівна Каришева була запрошена на 
педагогічну роботу до Кишинівського сільськогос-
подарського інституту, де  очолювала кафедру епі-
зоотології до 1991 року. З 1977 по 1990 рр.  вона – 
член Експертної Ради ВАК СРСР. Неодноразово 
призначалася Головою ДЕК у різні вузи України. 
У 1978 р. її обрано Почесним Членом Празької 
Академії Наук (Чехословакія), в 1986 р. – профе-

сором Вищої ветеринарної школи у Брно.  
У 1982–1986 рр. вона стає Головою Комісії з ко-
ординації наукових досліджень з інфекційної 
патології РЕВ. За активну роботу нагороджена 
Золотою медаллю і спеціальним «Знаком Чести» 
РЕВ. На запрошення Вільного Університету  Бе-
рліна в 1989 р. та 1994 р. читала курс лекцій з 
інфекційної патології тварин для студентів і ви-
кладачів. У 1991 р. професор Каришева А. Ф. 
запрошена на роботу завідувача кафедри мікро-
біології до Полтавського сільськогосподарського 
інституту. З її ініціативи й за її активної участі 
тут був створений факультет ветеринарної ме-
дицини і кафедра інфекційної патології, яку вона 
очолювала з 1992 по 2011 роки, майже до остан-
нього дня життя працювала професором кафед-
ри. За результатами науково-дослідної діяльнос-
ті опубліковано 278 робіт, у тому числі 4 моно-
графії, 9 навчальних посібників, одержано 17 
авторських свідоцтв і 4 патенти. Вона – науко-
вий керівник 27-ми кандидатських і 2-х доктор-
ських дисертацій. Розроблений А. Ф. Кари-
шевою «Спосіб одержання сухого білкового 
концентрату» (Патенти України № 2067 і Росій-
ської Федерації № 2015673) дає змогу із відходів 
м’ясокомбінатів одержувати новий білковий 
продукт із 98 % білку. Його використання на 
Сумській біофабриці дало можливість повністю 
замінити м’ясо у виробництві вакцин, знизивши 
їх собівартість учетверо. Введення до складу 
комбікормів для свиней СБК дозволяє одержати 
збільшення живої маси тварин, зменшити затра-
ти кормів і домогтися підвищення ефективності 
виробництва свинини. Промисловий випуск СБК 
налагоджено на Полтавському м’ясокомбінаті. 
Професор Каришева Алефтина Федорівна неод-
норазово відзначалася на різних рівнях Почес-
ними грамотами, подяками і преміями. У 2001 
році була нагороджена «Знаком Пошани» Мініс-
терства аграрної політики України. Факультет 
ветеринарної медицини ПДАА, Головне управління 
ветеринарної медицини у Полтавській області, асо-
ціація спеціалістів ветеринарної медицини вислов-
люють глибоке співчуття родині. 

Викладацький і студентський колективи ПДАА 
глибоко сумують із приводу цієї непоправної втра-
ти, висловлюють слова співчуття і підтримки рід-
ним Алефтини Федорівни й довго пам’ятатимуть її 
як справжнього вченого і наставника. 
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