
До 120-річчя доцента Шерстобоєва Клавдія Миколайовича. 

 

Доктор ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри мікробіології  

БЦСГІ 1947–1967 рр., заступник декана ветеринарного факультету  

БЦСГІ 1952–1955 рр. 

 

 Народився у м. Барнаул Алтайського краю 28 листопада 1901р. Батько 

Микола працював гірничим техніком по землеустрою в Алтайському гірничому 

окрузі. Після цього також працював статистом-економістом в Алтайському 

губернському земвідділі, в Новосибірській текстильній фабриці та на культбазі 

Іркутського Потребсоюзу.  В 1938р. батько помер від раку. Мати працювала на 

посаді коректора в різних газетах «Вост. Сибирская правда», «Ленинская вахта» 

до 1946р.  

Молодша сестра А.М. Карева працювала старшим лаборантом в 

Іркутському фінансово-економічному інституті. Брат В.М.Шерстобоєв працював 

доцентом, завідувачем кафедри організації сільського господарства Іркутського 

фінансово-економічного інституту. Старша сестра Т.М. Шерстобоєва  – викладач 

Іркутської музичної школи. 



В 1909 році поступив в початкову школу, після закінчення з 1912 по 1919 р. 

навчався в Барнаульському реальному училищі. Потім служба в армії спочатку в 

колчаківській армії на посаді рядового 2-го кадрового томського 

артилерійського дивізіону, а з 1920 р. в Червоній  армії. Демобілізувався на 

посаді писаря.  

З 1924 року працював секретарем в Губернській раді фізкультури, 

рахівником Радпартшколи в м. Барнаул.   

1927–1931 рр. – навчався на ветеринарному факультеті Омського 

зооветеринарного інституту. Отримав спеціальність ветлікар. 

1931–1933 рр. – викладач, завуч Новосибірського зооветеринарного 

технікуму (пізніше: Ачинський зооветеринарний технікум). 

1933–1936  рр. –  ветлікар Чукотської культбази Головпівнічморшляху.  

1937–1947 рр. – науковий співробітник, зам. директора по науковій роботі в 

Іркутській науково-дослідницькій ветеринарній станції. 

1946 р. – захистив кандидатську дисертацію в Іркутському медичному 

інституті на тему: «Применение бактериофага против колипаратифозных 

заболеваний телят и поросят» та отримав науковий ступінь кандидат біологічних 

наук.  

1947–1967 рр. – доцент та завідувач кафедри мікробіології БЦСГІ. Завдяки 

його зусиллям значно поліпшилася матеріальна база кафедри. Була придбана 

достатня кількість мікроскопів, стерилізувальної апаратури, термостатів, 

центрифуг, меблів.  

1948 р. – отримав вчене звання доцент. 

1952–1955  рр. – заступник декана ветеринарного факультету БЦСГІ.  

В 1964 році було закуплено електронний мікроскоп та ультрамікротом. Усе 

це сприяло вдосконаленню навчального процесу та розширенню обсягів 

проведення науково-дослідної роботи в нашому інституті. 

У 1965 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 

ветеринарних наук на тему: «Эндоспоры бактерий», яка була затверджена лише 

через два роки, коли він перебував на пенсії. К.М. Шерстобоєв – автор 47 

наукових праць.  

К.М. Шерстобоєв за час роботи на кафедрі опублікував 17 наукових праць  з 

питань бактеріальної культури та ендоспор. Для практичних занять зі 

студентами були розроблені методичні рекомендації, введені нові теми.  



 

Шерстобоєва (Рудь) Марія Абрамівна, доцент кафедри неорганічної хімії 

БЦСГІ 1950–1979 рр. 

Працюючи у Білій Церкві Клавдій Миколайович проживав із сім’єю:  

дружиною Рудь Марією Абрамівною, 1915 року народження, яка працювала 

асистентом, потім доцентом кафедри неорганічної хімії БЦСГІ, дочкою 

Галиною, 1940 року народження та сином Миколою, 1946 року народження. 

Родина Шерстобоєвих мешкала у будинку по вулиці Мічуріна, 26.  

Студенти поважали Клавдія Миколайовича за глибину знань, логічність 

викладу матеріалу, а лабораторно-практичні заняття, які він проводив з 

О.К.Савельєвою, завжди були цікавими, на них панував особливий дух теплоти і 

поваги до студентів, які відповідали тим же своїм учителям. 

Листопад 2021р. 

Поліщук О.В., старший лаборант музею БНАУ 

Мартиненко О.В., історик, краєзнавець 

 

 



НАУКОВІ  ПРАЦІ ДОЦЕНТА ШЕРСТОБОЄВА К.М. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


