Звіт (доповідь)
віце-президента АН ВО України С. К. Рудика
За 2015 рік:
 Відділення аграрне;
 Відділення біології;
 Відділення ветеринарної медицини;
 Відділення медицини;
 Відділення хімії та хімічної технології.
У п´яти відділеннях налічується 153 академіки. Не всі працюють згідно
з вимогами нашого статуту, а дехто навіть втратив зв´язок з Президією
Академії. Прикладом цього може слугувати Відділення хімії та хімічної
технології, де нараховується 25 членів і лише два академіки надіслали звіти.
Коментарі

тут

зайві.

Прикладом

для

відділення

повинен

бути

В. К. Яцимірський, який завжди задавав темп в роботі відділення та академії.
Надзвичайно

плідно

працюють

Відділення

медицини

(акад. Р. Г. Процюк) та Відділення біології (акад. В. Т. Хомич).
За звітний період академіками відділень видано:
 20 підручників, з них 4 іноземною мовою;
 78 посібників, з них 7 іноземною мовою;
 121 методичну рекомендацію;
 35 монографій;
 800 наукових статей.
Отримано 94 патенти.
За свою працю академіки відділень були відзначені державними,
церковними та іншими нагородами.
Н. Г. Гойда (лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
України), О. О. Біляєва (орден князя Ярослава Мудрого III ст., Почесна
грамота ВР України), П. М. Боднар (заслужений діяч науки і техніки
України), В. В. Бойко (лауреат Премії Міжнародної асоціації відкриттів,

почесний громадянин Харкова), С. К. Євтушенко (статуя Оскар за внесок в
дитячу неврологію), С. К. Рудик (орден Андрія Первозванного II ст., медаль
«За жертовність і любов до України»), В. К. Костюк (орден Володимира I
ст.), О.П. Мельник (орден Володимира III ст., медаль «За заслуги перед
Вроцлавським університетом»), Г. І. Демидась (заслужений працівник
сільського господарства України), З. М. Грицаєнко (орден Патріот України)
тощо.
Складовою в роботі професора-академіка навчального закладу є
навчальна, наукова та виховна робота.
Навчальна робота сучасного професора спрямована на написання
підручника згідно з навчальним планом, який, на жаль, не відповідає
міжнародним вимогам. Жодне відділення не виступило з пропозиціями
провести зміни в навчальних програмах. Сучасні навчальні програми не
лише не відповідають міжнародним вимогам, але значно слабші за ті, які
були в радянський період. Жоден підручник не перекладений іншою мовою,
як і немає пропозицій щодо написання підручників спільно з міжнародними
колегами. Нині широкого поширення набувають підручники, які укладаються
професорами різних країн. Прикладом може слугувати моя спеціальність –
ветеринарія, де підручник «Veterinary Anatomy» написаний англійською
мовою трьома професорами DYCE (Шотландія), SACK (США) і WENSING
(Нідерланди).

Книга

нині

перекладена

німецькою,

іспанською,

португальською, японською та польською мовами.
Чи готові ми до подібних видань? Ні. Наші програми (кількість годин)
не відповідають міжнародним. Проте наші академіки все ж активно пишуть
підручники і часто видають за свої кошти. Серед таких слід назвати: медиків
(Ю.В. Вороненко, І.С. Зозуля, В. М. Морозов, В. А. Туманов, В. В. Лісовий,
Ю. В. Думанський, В. В. Бойко, В.І. Сіпітний), біологів (В. Т. Хомич),
ветеринарів

(С.А.

Ткачук,

І.В.

З.М. Грицаєнко, А.Ф. Головчук).

Яценко),

агрономів

(Г.І.

Демидась,

Слід зазначити, що академіки-медики, при написанні своїх підручників,
використовують надзвичайно цінні матеріали клінік, де вони працюють
безпосередньо з хворими. Лише за 2015 рік академіками відділення було
здійснено

20 688

консультацій

хворих,

1726

хірургічних

втручань.

Впроваджено в практику 136 нових методів діагностики та лікувань.
Наукова робота академіків у більшості здійснюється на ентузіазмі та
завдяки співпраці із зарубіжними колегами.
Академік-медик В. В. Бойко зробив відкриття «П´єзосинтетичний
ефект в біологічних тканинах».
Академік Ю. В. Вороненко підписав Меморандуми про співпрацю в
галузі перинатальної медицини з Швейцарською Конфедерацією та в галузі
репродуктивного здоров´я – з Альянсом міжнародного розвитку США.
Академік Т. Д. Никула співпрацює з Європейськими асоціаціями ERAEDTA, а академік В. Є. Заремба підтримує зв´язки з коледжами сімейнихлікарів Великої Британії, Польщі, Білорусі. Академіки М. А. Андрейчин,
В. Л. Новак, В. В. Бойко співпрацюють з колегами Польщі, а В. М. Коваленко
– Німеччини.
Академік-секретар Відділення ветеринарної медицини О. П. Мельник
налагодив

тісні

зв´язки

з

вченими

Вроцлавського

природничого

університету, Головною школою сільського господарства у Варшаві,
Люблінським

природничим

університетом

(Польща),

Університеттом

ветеринарної медицини і фармації (Чехія) та Тель-Авівським університетом.
Академік-біолог Б.Є. Якубенко вивів новий сорт рослини. Активно
працює з науковцями США та Польщі академік А. В. Магльований, а з
вченими Білорусі – академік В. Ф Галат.
Надзвичайно плідні зв´язки з зарубіжними вченима мають академікиаграрії: В.П. Карпенко (Польща, Франція, Німеччина, Японія, Чехія, Тайланд,
Болгарія), М. Г. Повозніков (Грузія, Білорусь), В.П. Бородай (США,
Німеччина), З. М. Грицаєнко (Китай).

Академік аграрного відділення А. Ю Токар є автором патентів на нові
сорти вин – лікерне «Горобинове», десертне «Софіївські зорі», десертне
«Суничне».
Виховна робота нині є особливо важливою складовою для виховання
молоді.
Минулий рік я акцентував увагу на цей розділ праці професорівакадеміків. Лише два відділення висвітили цю роботу. Це Відділення біології
– академік В. І. Карповський, який щорічно проводить великі конференції, до
яких залучаються студенти факультету ветеринарної медицини НУБіП
України.
Та особливо виховні конференції для студентства провів академіксекретар Відділення ветеринарної медицини О.П. Мельник. Він провів
круглий стіл з Київським Патріархатом «Патріотизм і духовність у сучасній
Україні». Подібна конференція була вперше проведена у стінах НУБіП.
Особливий

резонанс

у

світі

викликала

Міжнародна

наукова

конференція «Мофрологія на межі тисячоліть», присвячена 95-річчю
кафедри анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка НУБіП України. На це
свято відгукнулися і прислали поздоровлення (їх 70) з усіх континентів світу.
В межах України привітання надіслали: Патріарх Філарет, президент НАН
України Б. Є. Патон, Президент НААН України Я. М. Гадзало, президент АН
ВО України М. І. Дубина, заступник міністра оборони України Юрій Гусєв,
мер Віталій Кличко тощо.
І це не випадково. Адже успіхи кафедри (Київська школа ветеринарних
морфологів) відома світовому загалу. 95-річчя кафедри святкували у
контексті 1015-річниці ветеринарної освіти у м. Києві (Школа ковальської
майстерності, Києво-Могилянська академія, Київський університет Святого
Володимира, Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут (факультет).

