
Хоменко Вірі Семенівні – 100 років з дня народження. 

 

Доктор ветеринарних наук, Почесний професор, відмінник 

народної освіти, Заслужений працівник народної освіти, ветеран Великої 

Вітчизняної війни, учасник бойових дій, орденоносець. 

Народилася 14 вересня 1921 року у с. Костянтинівка Смілянського 

району Черкаської області, в багатодітній родині робітника-залізничника. .  У 

1934 році закінчила сім класів Бобринської залізничної школи  У 1937 році з 

відзнакою закінчила Черкаський ветеринарний технікум і вступила до 

Київського ветеринарного інституту. Диплом ветеринарного лікаря отримала 

у 1941 р. 

З вересня 1941 по 1944 рік брала участь в II світовій війні. За доблесть і 

мужність нагороджена орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня, Орденом 

Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медаллю «За перемогу над 

Німеччиною у Великій Вітчизняній війні». 

Шлях у науку почався у 1944 році, коли вона вступила до аспірантури 

за спеціальністю “Фармакологія” при Всесоюзному інституті 

експериментальної ветеринарії (керівник – професор Казанцева І.І.). ЇЇ 

дослідження були присвячені вивченню механізму дії, обґрунтуванню 

методики застосування сульфаніламідних препаратів. За результатами цих 

досліджень В.С. Хоменко у 1948 р. захистила кандидатську дисертацію. З 

1948 року кандидат ветеринарних наук. 



Педагогічну діяльність у вищій школі розпочала з вересня 1948 р. на 

посаді асистента кафедри фармакології Узбецького сільськогосподарського 

інституту (м. Самарканд) , а у жовтні 1950 р. вона була обрана завідуючою 

кафедрою фармакології Новочеркаського зооветеринарного інституту, у 

якому працювала протягом 11 років. Вчене звання доцента їй було присвоєне 

у 1951 році. 

У новочеркаському зооветеренарному інституті виконувала обов’язки 

вченого секретаря, керувала науковим товариством. 

З жовтня 1961 р. життєвий і науковий шлях Віри Семенівни Хоменко 

тісно пов’язаний з Білоцерківським сільськогосподарським інститутом – нині 

національний університетом. Вона працювала доцентом кафедри терапії та 

клінічної діагностики, а з 1964 року по січень 2007 р.– доцентом кафедри 

паразитології і фармакології (вела курс фармакології). ЇЇ лекції завжди 

користувались великою популярністю, оскільки вони були глибокі за змістом 

і прекрасні за формою: дохідливі, прості, цікаві, завжди підкріплювалися 

демонстраційними дослідами.   

Тут Віра Семенівна почала вивчати новий клас антимікробних 

препаратів – похідних 5-нітрофурану. В.С. Хоменко вперше у ветеринарній 

медицині з’ясувала фармакодинаміку нітрофуранів; вивчала видову, порідну 

та вікову чутливість до них, характер їхньої дії на основі клініко-фізіологічні 

і біохімічні параметри функціонування життєво важливих органів та систем 

здорових і хворих тварин; обґрунтувала раціональні схеми застосування з 

лікувальною метою телятам, поросятам і курям різного віку основних 

препаратів нітрофуранового ряду, що мають широкий спектр антимікробної 

активності.  

На основі проведених досліджень В.С. Хоменко у 1971 році захистила 

докторську дисертацію. Головне управління ветеринарної медицини  

Міністерства сільського господарства СРСР затвердило 5 настанов, 

розроблених В.С. Хоменко, щодо застосування препаратів нітрофуранового 

ряду. 

19 жовтня 1971 року рішенням ВАКу їй була присуджена ступінь 

доктора ветеринарних наук, 14 жовтня 1973 р. – вчене звання професора по 

кафедрі паразитології і фармакології. 

Упродовж 15 років вона входила до складу спеціалізованої вченої 

ради із захисту докторських дисертацій при Московській ветеринарній 

академії і до Фармакологічного комітету при Головному управлінні 



ветеринарії Міністерства сільського господарства СРСР, де гідно 

представляла Україну. 

Віра Хоменко автор понад 250 наукових праць. Крім наукової 

діяльності значну увагу приділяла методичній роботі. Разом з провідними 

фахівцями України (академік УААН Хмельницький Г.О., професор Канюка 

О.І.) видано: підручник з ветеринарної фармакології (1995 р.), програму для 

вищих навчальних закладів з ветеринарної фармакології (2001 р.). Понад 10 

років очолювала студентське наукове товариство інституту. 

За її керівництва підготовлено і захищено 2 кандидатські дисертації – 

Н.В. Авраменко і О.С. Погорілий, які нині працюють доцентами кафедри 

паразитології і фармакології Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

Віра Хоменко була офіційним опонентом кількох десятків робіт на 

здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів ветеринарних та 

біологічних наук. 

До 1 січня 2008 року була членом вітчизняних наукових рад із захисту 

дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора 

ветеринарних та біологічних наук, Вченої ради факультету ветеринарної 

медицини. 

Науково-педагогічна діяльність Віри Хоменко відмічена орденом №1 

Білоцерківського національного аграрного університету «За мудрість, 

вірність, і самовідданість» (2001 р.), галузевим Знаком пошани I ступеня 

(2001 р.), почесним знаком «Відмінник вищої школи СРСР» (1990 р.), 

почесним званням «Заслужений працівник народної освіти України» (1991), 

орденом княгині Ольги III ступеня (2001 р.). 

В 1998 році за заслуги перед містом Біла Церква занесена до її 

«Золотого фонду». 

Високий рівень професійної компетентності, широкий науковий 

кругозір, обізнаність у різних галузях знань, педагогічний хист, відмінна 

пам’ять  та неабиякий ораторський талант Віри Семенівни – такою вона 

залишиться у пам’яті колег, студентів та співробітників.  

 

Поліщук О.В. співробітник музею БНАУ 
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