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НЕВГАМОВНА ЕНЕРГІЯ ВЕЛИКОЇ ДУШІ 

З нагоди 60-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора  
Миколи Янаєвича Шевнікова 

 

 
Директор аграрно-економічного коледжу 

Полтавської державної аграрної академії, Голова 
Полтавської обласної ради директорів ВНЗ I–II 
рівнів акредитації, професор кафедри рослинни-
цтва Полтавської державної аграрної академії 
Микола Янаєвич Шевніков 22 травня 2018 року 
відзначив свій славний ювілей – 60-річчя з дня 
народження. 
Микола Янаєвич – це особистість, яка має уні-

кальну здатність об’єднувати на роки навколо 
себе всіх оточуючих. А ще він людина, яка від-
дана своїй справі, колективу. Як би не було важ-
ко у житті, він ніколи не скаржиться на пробле-
ми.  
Ювіляр завжди позитивно налаштований і хо-

рошим настроєм заряджає оточуючих.  

Це мудра, але водночас скромна і порядна 
людина, яка багатьом викладачам коледжу і ака-
демії, спеціалістам аграрного профілю дала путі-
вку в життя. 
Як науковець, М. Я. Шевніков знаний не тіль-

ки в Полтавській області, але і далеко за її ме-
жами. В його доробку 105 наукових праць, з них 
2 монографії, 6 навчальних посібників, 5 патен-
тів України на корисну модель; під його керів-
ництвом захищено 3 кандидатських дисертації. 
Микола Янаєвич – це надзвичайно відкрита, 

добра, широкої душі, інтелігентна та комуніка-
бельна людина. Він завжди готовий простягнути 
свою руку допомоги і підтримати, а в хвилини 
поганого настрою розрадити.  
Незважаючи на те, що тривалий час займає 

керівну посаду, він усе одно залишається прос-
тою людиною.  
Зовсім не віриться, що він є ювіляром, адже 

молодий душею.  
Колективи кафедри, факультету, коледжу, 

академії його дуже люблять і поважають: поряд 
із ним і ми стаємо добрішими. 
А як його люблять студенти! Дай Бог молоді, 

яка сьогодні обирає свій життєвий шлях, щоб 
доля зводила з такими прекрасними, порядними, 
відкритими, демократичними людьми як  
М. Я. Шевніков. 
А тому з нагоди ювілею, шановний Миколо 

Янаєвичу, прийміть сердечні вітання і побажан-
ня міцного здоров’я, щасливого сімейного жит-
тя, родинного благополуччя, миру, добра й теп-
ла, творчих і трудових успіхів у всіх сферах Ва-
шої діяльності, а також щоб Ви ще довгі роки 
радували нас своєю сонячною посмішкою, світ-
лим та добрим поглядом.  
Тож, дай Боже Вам многая літа, лишатися в 

душі таким же молодим, відкритим до життя та 
людей, нехай оберігає Вас Господь від усіх нега-
раздів і тривог.  
Щасти Вам доле! 

 
Колективи  кафедри рослинництва і  

факультету агротехнологій та екології,  
редакції журналу «Вісник ПДАА» 
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