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У виданні відображено основні етапи життя, наукову, виробничу та 
педагогічну діяльність доктора ветеринарних наук, професора 
Локеса П. І. Покажчик містить інформацію про науковий доробок 
вченого, а також перелік публікацій про нього. 

Видання рекомендовано науковим працівникам, аспірантам, 
здобувачам вищої освіти, спеціалістам ветеринарної галузі та всім 
зацікавленим розвитком вітчизняної ветеринарної науки. А також 
широкому загалу тих, хто знав Петра Івановича Локеса та береже у 
своєму серці світлу памʼять про нього. 
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Якщо після моєї смерті триватиме 
 життя, то чому мені вдаватися в тугу? 

 

Г. Тютюнник 

 

 

 

Присвячено пам’яті 
доктора ветеринарних наук, 

професора  
 

Локеса  

Петра Івановича 
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ВІД УКЛАДАЧІВ 
 

Даний біобібліографічний покажчик є 6-м випуском із серії 

видань, що розкривають науковий доробок вчених Полтавської 

державної аграрної академії. Він підготовлений на пошану памʼяті 

знаного науковця та ветеринарного лікаря, доктора ветеринарних 

наук, професора Петра Івановича Локеса працівниками бібліотеки у 

тісній співпраці з його родиною. 

Видання містить нарис про життєвий і професійний шлях 

вченого, а також покажчик друкованих наукових праць, який 

побудовано за хронологічним принципом. Матеріал у межах кожного 

року розміщено за видами документів: книги та брошури; статті з 

наукових журналів, збірників, газет, тези конференцій та семінарів. 

Окремими розділами виділені патенти, наукова школа професора та 

перелік публікацій про нього. Документи одного виду 

розташовуються в алфавітному порядку.  

Значне місце в книзі відведено спогадам колег, рідних, друзів 

Петра Івановича, які з великою любовʼю та теплотою розповідають 

про нього як про визначного фахівця своєї справи та непересічну, 

шляхетну Людину.  

Бібліографічний опис документів та скорочення слів і 

словосполучень здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання», ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления», ДСТУ 3582:2013 

«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 

українською мовою. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 

«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. 

Общие требования и правила». 

Видання ілюстроване та доповнене допоміжним іменним 

покажчиком. 
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СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ 
 

Навіть найдальша дорога  
починається з першого кроку… 

 

Олесь Гончар 

 

Петро Іванович Локес народився 15 червня 1958 року в с. Ракошино 

Закарпатської області у сім’ї робітників. У 1973 році закінчив 

Ракошинську 8-річну школу № 2. У тому ж році успішно склав вступні 

іспити і був зарахований до числа учнів Мукачівського радгоспу-

технікуму на ветеринарне відділення. У березні 1977 року він з 

відзнакою закінчив технікум та за направленням МСГ УРСР працював 

ветеринарним фельдшером радгоспу-заводу «Кальницький».  

У молодого хлопця виявилися «золоті руки» і професійна 

«чуйка». Пригадується випадок, про який Петро Іванович якось 

розповідав... Односелець запросив його подивитися хвору корову з 

дуже крученими венами, у які було складно, практично неможливо, 

потрапити шприцом. Як виявилося пізніше, це його так вирішили 

провчити старші товариші, яким не дуже подобався ентузіазм 

новенького. Доклавши певних зусиль, Петро пристосувався і весь 

курс лікування провів на одному диханні. Через деякий час прийшла 

пора щеплень, привели і проблемну «пацієнтку», та ось біда – ніхто з 

маститих ветеринарних лікарів не зміг їй потрапити шприцом у вену. 

Довелося звертатися до молодого фельдшера, який з першого ж разу 

блискуче зробив процедуру. Авторитет Петра виріс ще більше. 

Попри цікаву роботу молодий фахівець мав невгамовне бажання 

продовжувати навчання. Його мати – Терезія Іванівна – була жінкою 

з залізним характером. Маючи чоловіка-інваліда, вона практично 

сама виховувала двох синів, та все ж відпустила Петра навчатися до 

Львова. А хлопець, маючи в кишені 60 карбованців, різко змінює своє 

рішення і в загальному вагоні, на третій полиці, їде вступати до 

Ленінграда, де, за чутками, був найкращий ветеринарний інститут. 

Зовсім не володіючи російською мовою, але маючи прекрасні глибокі 

знання, він успішно складає іспити та стає студентом омріяного вузу. 
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У незабутні студентські роки щаслива доля звела Петра Івановича з 

його майбутньою коханою дружиною Наталією Володимирівною, з 

якою він створив міцну родину і прожив у любові та злагоді все життя, 

виростивши двох чудових доньок – Катерину та Терезію. Нині 

молодша Терезія Петрівна – кандидат ветеринарних наук, продовжує 

справу батька, працюючи на кафедрі терапії імені професора 

П. І. Локеса, та завідує навчально-науковою виробничою клінікою 

ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії. 

Старша, Катерина Петрівна, також обрала нелегкий шлях лікаря, 

присвятивши своє життя лікуванню людей. Вона – успішний 

стоматолог, кандидат медичних наук, доцент ВДНЗУ «Українська 

медична стоматологічна академія». 

Час навчання в інституті сплинув швидко. Навчався Петро 

Іванович легко: далася взнаки робота фельдшером на фермі, де навіть 

досвідчені лікарі відчували в ньому конкурента. Тож успішно 

закінчивши вуз у 1982 році, Петро Іванович повертається в рідне 

Закарпаття, де вже очолює ветеринарну службу Ракошинського 

міжгосподарського об’єднання по виробництву свинини і кормів. Цієї 

ж осені його призивають до лав Радянської армії. Тут у нього було 

кілька посад: сержант ППО, фельдшер і ветеринарний лікар на 

невеликій фермі своєї військової частини. До слова, в частині, де він 

служив, припинилася «дідівщина». Із деякими своїми товаришами по 

службі у Петра Івановича до останнього збереглися добрі відносини.  

Після демобілізації П. І. Локес працював головним ветеринарним 

лікарем господарства «Вартемягі» Ленінградського ОК КПРС. Та 

жага до знань, до самовдосконалення та пізнання нового не дає 

молодому спеціалісту спокою. З непереборною силою його 

приваблює до себе наука, і тому він вирішує продовжити навчання в 

аспірантурі при кафедрі фармакології та токсикології 

Ленінградського ветеринарного інституту, куди і вступає у 1985 році.  

На другому році навчання Петра Івановича в аспірантурі помирає 

його науковий керівник – професор Євдокімов П. Д. Проходить майже 

півроку, перш ніж керівництво над його дисертацією бере на себе 

зовсім молодий професор Соколов В. Д. Змінюється і направлення 

роботи, і назва, загалом все. Та, не дивлячись на це, менше ніж за 

півтора року нова наукова робота була завершена. Проводячи досліди, 
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Петро Іванович днював і ночував у лабораторії, навіть втратив вагу, 

незмінними залишались лише його чорні вуса та гумор. 

Після закінчення аспірантури Петро Іванович з родиною 

повернувся в Україну, а саме в м. Житомир. Працював асистентом 

кафедри загального тваринництва, а згодом старшим викладачем 

кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин 

сільськогосподарського інституту (нині Житомирський національний 

агроекологічний університет). У 1989 році молодий викладач 

захистив кандидатську дисертацію «Фарматоксикологічні властивості 

діоксидіну і СБА при гастроентеритах поросят».  

В 1991 році П. І. Локес за конкурсом обраний на посаду доцента 

кафедри терапії та клінічної діагностики Кримського 

сільськогосподарського інституту, де плідно працював під 

керівництвом професора І. П. Кондрахіна до 1995 року. Тут він 

відчув себе справжнім практикуючим лікарем. Зі своїми друзями-

колегами працював у маленькій ветеринарній клініці, яку разом 

відкрили в м. Севастополь. Їхали туди в пʼятницю ввечері, допізна 

надавали допомогу чотирилапим пацієнтам, а в понеділок рано-

вранці поверталися, щоб встигнути в інститут. Працювали майже без 

вихідних. Але це ж була молодість... 

Новим цікавим етапом у професійному та науковому становленні 

Петра Івановича Локеса стало запрошення адміністрації 

Полтавського сільськогосподарського інституту (нині Полтавська 

державна аграрна академія) очолити кафедру терапії недавно 

створеного ветеринарного факультету. Петру Івановичу вдалося 

зібрати однодумців, чудових спеціалістів, викладачів, друзів. 

Колектив кафедри став єдиним багатогранним організмом, який 

самовіддано працював і продовжує працювати задля блага рідного 

вишу та розвитку ветеринарної науки. Завідувачем кафедри, що зараз 

заслужено носить його імʼя, П. І. Локес був понад 20-ть років – з 

1 серпня 1995-го і до останніх днів свого життя. 

Загальний стаж педагогічної роботи П. І. Локеса у вищих закладах 

освіти III-IV рівня акредитації – 28 років. 

Понад 30 років Петро Іванович Локес плідно працював на 

науковій ниві. Під його керівництвом успішно захищено чотири 

кандидатських дисертації та понад 150 дипломних робіт. Було 
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опубліковано понад 190 наукових та навчально-методичних праць, з 

яких понад 40 – у виданнях, що внесені до переліку ВАК України. 

П. І. Локес є співавтором підручника «Лікарські рослини», 

затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України, 3-х навчальних посібників, що рекомендовані 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, одного 

посібника, рекомендованого Міністерством аграрної політики та 

продовольства України, 8-ми патентів України. 

За багаторічну плідну працю у 2012 році рішенням Атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Петру 

Івановичу було присвоєно вчене звання професора кафедри терапії. 

Та він не зупинився на досягнутому і вже в 2013 році успішно 

захистив докторську дисертацію на тему: «Патологія печінки та 

органів сечової системи у свійських собак і котів (клініко-біохімічний 

статус, патогенез, діагностика, лікування)», яка стала підсумком 

постійної практичної діяльності науковця. 

Також у 2012 році рішенням вченої ради Санкт-Петербурзької 

державної академії ветеринарної медицини Петру Івановичу Локесу 

присвоєне звання почесного професора цієї ж академії. 

За сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, значну 

науково-практичну роботу і вагомі досягнення у 2001 році він 

нагороджений знаком «Відмінник освіти України», у 2008 – знаком 

«Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня, мав грамоти від 

Міністерства аграрної політики України, обласної державної 

адміністрації, виконавчого комітету міської ради. 

Петро Іванович Локес – завжди був справжнім професіоналом 

своєї справи, мудрим наставником для багатьох поколінь 

ветеринарних лікарів, прекрасним сімʼянином та вірним другом і 

колегою. На жаль, внаслідок тяжкої невиліковної хвороби 14 липня 

2016 року Петра Івановича не стало. Він занадто рано пішов із життя, 

але назавжди залишиться в серцях усіх як прекрасна Людина, 

надійний Лікар та мудрий Вчитель. 

Світла йому памʼять! 
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СЛОВО РІДНИХ, КОЛЕГ ТА ДРУЗІВ  
У ВІНОК ПОШАНИ  

ПРОФЕСОРУ ПЕТРУ ІВАНОВИЧУ ЛОКЕСУ 
 

ВІН БУВ, Є І БУДЕ –  
КОХАНИМ ЧОЛОВІКОМ ТА ВІРНИМ ДРУГОМ 

 
 

 

 

 

 

Локес Наталія Володимирівна,  

завідувач музею та завідувач 

підготовчих курсів для вступників 

Полтавської державної аграрної 

академії 

 

1980-й – олімпійський рік. Вересень. Ленінград.  

Я тільки-но почала працювати в гардеробі Ленінградського 

драматичного театру ім. В. Комісаржевської (майже всі студенти того 

часу намагалися підробити у вільний від навчання час). Дівчата 

відразу ж мені розповіли про якогось Петра, який був у 

студентському загоні з обслуговування іноземних гостей: «Але коли 

ти його побачиш...»  

Минуло два тижні, і в «нашому» гардеробі зʼявився високий 

брюнет з глузливими очима. «Новенька?» – це було його перше 

звернення до мене. А моя перша думка: «Я б вийшла за нього заміж». 

Уже набагато пізніше, коли у нас народилася донечка Катюшка, мій 

чоловік мені сказав: «Знаєш, коли я тебе побачив, відразу вирішив – 

вона буде моєю дружиною». 

У студентські роки Петро Іванович був старостою групи і 

улюбленцем курсу. Вже тоді його вирізняло бажання допомогти 

іншим, доброзичливість, внутрішня інтелігентність і, звичайно ж, 
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особливе почуття гумору, притаманне тільки гуцулам, які виросли в 

привільному Закарпатті. І ці чудові риси характеру він проніс через 

усе своє життя. 

Ми прожили разом нелегке, але дуже цікаве життя. І зараз, 

згадуючи прожиті роки (майже 35), я відчуваю радість, що Господь 

подарував мені такого чоловіка, і гіркоту, що його вже немає поруч.  

Ми були одним цілим і завжди відчували одне одного. Спільно 

долали всі труднощі. Нас не лякали переїзди з Ленінграда в Житомир, 

потім – Сімферополь, Полтаву з двома маленькими дітьми. Усе життя 

Петро Іванович був надійним та люблячим чоловіком, турботливим 

батьком і чудовим дідусем. 

Коли стало відомо про його хворобу, нас підтримали всі наші 

друзі. Я не буду називати прізвищ, їх дуже багато, і я боюсь когось не 

згадати. Друзі пізнаються і в радості, і в горі. Ми це відчули на собі 

сповна. Мій чоловік до останнього подиху тримався, як справжній 

чоловік. І, наперекір усьому, всі ми вірили, що він одужає і все буде 

добре. Але, на жаль, дива не сталося... 

Я висловлюю велику подяку всім, хто написав спогади про Петра 

Івановича Локеса. Це наші вірні, надійні друзі, про котрих можна 

сказати: «Я піду з ним у розвідку». 

Петра Івановича не стало, але він залишився з нами назавжди: у 

своїх доньках Катерині та Терезії, онуках Іринці та Антонові, друзях, 

учнях! 

А для мене він завжди живий, просто у відрядженні і чекає, як і я, 

зустрічі, щоб сказати: «Маманька, я поруч, все буде добре!» 
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ЛИСТ ДО НАЙКРАЩОГО У СВІТІ БАТЬКА 

 

 

 

 

 

 
 

Локес Катерина Петрівна,  

доцент кафедри хірургічної 

стоматології Вищого державного 

навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна 

академія», кандидат медичних наук, 

доцент. 
 

Усе твоє життя – «Per aspera ad astra». Який точний вираз. Ти 

йшов через терени до своєї зірки та засяяв на небосхилі яскраво, 

незабутньо, щиро. Такі люди, як ти, ніколи не з’являються випадково: 

для них завжди є особливе призначення, та шлях переважно 

тернистий. Можливо, в іншому світі для них є ще більш важливі 

задачі, там потрібні такі світлі, теплі зірки, як ти. 

Нічого у світі не буває випадково. Світло, яким ти осявав усіх, 

залишилося з нами. Твоя підтримка дотепер допомагає мені, твої 

слова завжди зі мною. 

До останнього дня я не завжди могла вгадати, коли ти жартував, а 

коли ні. Але все ж таки іноді мені вдавалося прочитати за твоїми вусами 

приховану посмішку до того, як ставало зрозумілим, що то був жарт.  

Усьому, що ти робив, ти віддавався усім серцем, усією душею. Чи 

то була родина, чи кафедра, чи твої учні та студенти, чи чотирилапі 

пацієнти. Ніколи ти не робив нічого без творчого пориву, натхнення, 

інтересу.  

Я пам’ятаю, яка атмосфера панувала у нас вдома, як ти любив 

маму, мене, мою сестру, з якою любов’ю ти ставився до своїх онуків. 

Плюшевий собака, якого ти привіз для моєї доньки з одного з 

останніх відряджень, дотепер її найулюбленіша іграшка. 
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Ти назавжди залишив незабутній слід у житті людей, що були 

поруч з тобою. Для мене ти найкращий у світі батько, я вдячна тобі за 

кожен день та час, коли ти був поруч. 

 

 

ЛЮБИМОМУ ОТЦУ ПОСВЯЩАЕТСЯ: 
 

 

 
Локес-Крупка Терезія Петрівна, 

кандидат ветеринарних наук, 

старший викладач кафедри терапії 

ім. професора П. І. Локеса, завідувач 

навчально-наукової виробничої 

клініки ветеринарної медицини 

Полтавської державної аграрної 

академії 
 

Горит на небе много звёзд, 

Но лишь одна согреть сумела. 

Горела гордо, ярко, смело 

Своей судьбе наперекрест. 
 

Теплом делясь, попутным ветром, 

И мыслью, и душой, и всем, 

Вселенной был благословен 

Уйти на пике заповедном. 
 

Звезда горела – создавала 

Так много разных новых сфер. 

Мой мир как будто овдовел, 

Когда она в цвет ночи стала. 
 

Звезды не стало, ну и что же – 

Ночь светит множеством огней. 

Как быть нам, если свет тускней? 

Один такой и нет похожих. 
 

P. S. Твой свет навсегда в наших сердцах. 
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ПИСЬМО ДРУГУ 
 

Светлой памяти Петра Ивановича Локеса посвящается 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Тимошенко Ольга Павлівна,  
професор кафедри клінічної діагностики 
та клінічної біохімії Харківської 
державної зооветеринарної академії, 
доктор біологічних наук, професор. 

 

Привет тебе, сердечный друже мой! 

Спешит душа с тобою на свиданье. 

Я в гости еду снова, как домой. 

И вы с Наташей ждете поезд ранний. 
 

Перон, Полтава, утренний туман… 

Ты проявляешься, в тумане возникая, 

Высокий, стройный, джентльмен и пан. 

И начинается она – неделя рая. 
 

Поет мотор, мелькают за стеклом 

Дома, прохожие, деревья и цветы. 

И вот меня встречает теплый дом, 

Наполненный уютом доброты. 
 

Царишь ты в окружении семьи. 

Мы пьем вина домашнего нектар, 

И знаменитые вареники свои 

Несет Наташа, как Полтавы дар. 
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Потом с тобой мы курим на балконе, 

Плывет дымок в синеющую даль, 

А по квартире всюду кони, кони… 

Гарцуют, скачут, унося печаль. 
 

Как счастлив ты! Есть у тебя Наташа, 

И нежная, и строгая она, 

Надежный тыл, и Берегиня ваша, 

Твой верный друг – любимая жена. 
 

Есть доченьки – Тереза и Катюша, 

Внучата есть – Ириша и Антон. 

Какое счастье голоса их слушать, 

Как будто птиц веселый перезвон! 
 

А, помнишь, приезжали вы с Наташей 

Ко мне в Луганск, квартиру обживать? 

И помощь вашу, и поддержку вашу, 

Пока живу, я буду вспоминать. 
 

А Кротенки над Ворcклою – рекою? 

И запах трав, цветов, и детский смех? 

Здесь столько лет с Наташей и с тобою 

Мы провожали и встречали всех! 
 

А ваша дача – сердца утешенье? 

Шашлык, качели, гномы и цветы, 

И аистов прилет порой весенней, 

Фонтанчик, мостик, виноград и Ты! 
 

Но есть работа – радости и муки, 

Есть боль души за кафедру и вуз, 

Есть радость творчества и сказочные руки 

Врача, хирурга, и сомнений груз. 
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Ты – как Атлант, что держит наше небо, 

Людей, животных, близких и друзей. 

Ты был для них всегда вином и хлебом, 

Как щедрый дом распахнутых дверей. 
 

Ты нашу жизнь собою украшал, 

В себя влюбляя женщин и студентов. 

Ты – Человек, хоть пусть не идеал. 

Но светлых жизнь твоя полна моментов. 
 

«Незаменимых в нашей жизни нет!» 

Ты этот миф опровергал собою. 

Ты навсегда оставил яркий след 

И путеводною всегда нам был звездою. 
 

Красивый, умный, щедрый и надежный. 

Таким ты был. Нет, не могу…Ты есть! 

Мир без тебя представить невозможно, 

Пока в цене порядочность и честь. 
 

Не лгут ушедшим. Это – аксиома. 

И я не лгу, Бог видит, я не лгу. 

Молюсь и верю. Пусть ты – не икона, 

В жизнь без тебя поверить не могу. 
 

Ты обессмертил имя «Локес». Это верно! 

Ты будешь жить и в правнуках своих. 

Любовь к тебе семьи твоей безмерна, 

Ведь жизнь, как в песне, это только миг. 
 

Хотя тебя сама я провожала, 

Но все равно ты с нами, ты – живой! 

Ты победил, ты вырвал смерти жало 

Своей душой и всей своей судьбой. 
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СПОГАДИ ПРО КОЛЕГУ 
 

 

 

 

 

 

Писаренко Віктор Микитович, 

завідувач кафедри екології, охорони 

навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування 

Полтавської державної аграрної 

академії, доктор сільськогосподарських 

наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України  
 

Починаючи спогади про Петра Івановича Локеса, хочу відмітити, 

перш за все, його людяність, повагу до людей, колег і студентів. Він 

був завжди привітний, врівноважений, з усмішкою, оптиміст. 

Петро Іванович був людиною новаторського мислення, 

реформатором, талановитим керівником. Він у розмовах часто 

повторював крилату фразу ветеринарних лікарів: «Медицина лікує 

людину, а ветеринарія – людство», і якраз терапія є одним із головних 

чинників цього процесу. 

Добре пам’ятаю, як ми перевели кафедру у новий старий корпус 

на території нашого Аграрно-економічного коледжу. Корпус був 

занедбаний, але Петро Іванович з ентузіазмом взявся за ремонт 

приміщень, щоб навчальний процес відбувався на високому рівні. Як 

правило, у той час він декілька разів на тиждень зранку вже чекав 

мене біля адміністративного корпусу, і ми вирішували питання 

капітального ремонту і добудови навчальних приміщень кафедри. 

Упевнений, якби ми не перевели туди кафедру терапії, і не був би там 

завідувачем Петро Іванович, у цього корпусу не було б майбутнього. 

У зв’язку з цим вважаю, що одна із рис Локеса, яка свідчила про 

мудрість людини, – вміння вислухати, підтримати цікаві ідеї, які здатні 

покращити роботу. Вважаю, що якраз ця риса визначила створення ним 

(разом з колективом) сучасної кафедри терапії в нашій академії. 
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Пристрасть до нового і любов до експерименту – це також 

визначальні риси його характеру. Він брав активну участь у створенні 

нових оригінальних пристроїв для якісного проведення практичних 

занять зі студентами. Це значно удосконалило і наблизило 

навчальний процес до розвʼязання практичних проблем виробництва. 

Із перших днів реорганізації кафедри на новому місці Петро 

Іванович створив наукову лабораторію, бо без науки, як він вважав, 

неможливо підготувати висококваліфікованого спеціаліста. 

Життя людини завжди визначають дві дати, але між ними постає 

особистість, яка внесла свій внесок у розвиток суспільства, залишила 

добрі спогади, дітей, онуків, учнів і послідовників його шляхетної справи. 

Справді, Петром Івановичем недаремно прожиті роки… Зроблено 

чимало. Це і вдячні випускники факультету, написані книги і статті, 

виховані діти, добрі спогади колег. Це добра пам’ять людей, які 

шанували і шанують цю шляхетну Людину. Людину з великої літери, 

Людину щирої душі й великого серця. 

 

 
НА ХВИЛЯХ ПАМʼЯТІ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Горб Олег Олександрович,  

проректор з науково-педагогічної, 

наукової роботи Полтавської державної 

аграрної академії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

 
Існує така теорія, що все в нашому світі існує завдяки вібраціям, 

які посилають хвилі у простір. Різні вібрації посилають різні хвилі. 

https://www.pdaa.edu.ua/people/gorb-oleg-oleksandrovych
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На мою думку, також і кожна людина (а може душа людини) має 

свою вібрацію, свою довжину хвилі. 

Коли людям комфортно спілкуватися одне з одним, у народі 

кажуть, що вони перебувають «на одній хвилі». Ці люди можуть мати 

різний фах, різні хобі, але коли вони зустрічаються – вони відчувають 

цю, так звану, «одну хвилю». 

Саме такою людиною для мене був і Петро Іванович Локес. 

Коли ми з ним поспілкувались вперше, обоє це відчули. У 

подальшому ми спілкувались, як добрі друзі, і, чим могли, 

допомагали один одному по життю, тим більше, що жили в сусідніх 

під’їздах викладацького будинку нашої академії. Що мені найбільше 

імпонувало, то це те, що Петро Іванович завжди вирішував всі 

питання з гумором та нестандартним підходом. 

Так, наприклад, моя донька Ксенія з раннього дитинства любила 

всіх тваринок і мріяла стати ветеринаром. Але я, як батько, хотів 

пересвідчитися, чи це вірний її вибір майбутньої професії, бо одна 

справа – любити тваринок, а зовсім інша – лікувати їх. 

Коли я поділився своїми думками з Петром Івановичем, то він 

відразу ж запропонував, щоб вона (ще школярка 9-го класу) прийшла 

до нього в клініку і, так би мовити, попрацювала пару тижнів. Я так і 

зробив. Після цього підійшов до Петра Івановича і запитав: «Ну що? 

Який результат?» На що він мені відповів так: «Все нормально. 

Дитина крові не боїться і екскрементів тварин теж. Діло буде». І він 

справді не помилився. Ксенія із задоволенням вивчилася на 

ветеринарного лікаря, і Петро Іванович був керівником її дипломної 

роботи. На жаль, захищала вона свою дипломну роботу вже без Петра 

Івановича, бо він на той час уже пішов із життя. 

Я часто думав над питанням: «Чому хороші, світлі люди ідуть із 

життя так швидко?» І в мене на це є тільки одна відповідь: «Бо вони 

виконали свою місію на Землі, і Бог призиває їх до себе для виконання 

інших, більш важливих місій у Всесвіті». Можливо, вони стають 

ангелами-охоронцями для інших хороших і світлих людей. 

Упевнений, що мій друг Петро Іванович Локес також зараз є 

чиїмось ангелом-охоронцем. 

А у нас усіх, хто його знав за життя, збережеться про нього світла 

пам’ять. 
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ЗГАДУЄМО ІЗ ВДЯЧНІСТЮ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Кулинич Сергій Миколайович,  

декан факультету ветеринарної 

медицини Полтавської державної 

аграрної академії, доктор ветеринарних 

наук, професор. 

 

Вшановуючи памʼять завідувача кафедри терапії, професора 

Локеса Петра Івановича, хотілось би сказати, що він був 

багатогранною людиною. Він був справжнім лікарем ветеринарної 

медицини. Зазначене підтверджується його авторитетом як лікаря. 

Люди, які приносили своїх хворих улюбленців до нього на прийом, 

говорили про нього, як про професіонала своєї справи. Крім того, 

Петро Іванович був добрим організатором. Так, за той період, що він 

працював у Полтавській державній аграрній академії, ним була 

організована ветеринарна клініка для лікування 

сільськогосподарських і дрібних тварин та майже з нуля – кафедра 

терапії. Практично в пустому приміщенні за його мудрого 

керівництва з’явилися навчальні класи та лабораторії. Не можна не 

відмітити його талант як гарного викладача, який, незважаючи на 

свою вимогливість, користувався повагою не тільки серед студентів, 

а й серед своїх колег. Петро Іванович постійно працював над собою і 

в науковому плані. Результати його праці були узагальнені ним в 

докторській дисертаційній роботі, яку він з успіхом захистив та в 

подальшому отримав вчене звання професора. Незважаючи на свою 

значну завантаженість, професор Локес П. І. знаходив час для своїх 
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учнів. Під його керівництвом було захищено 4 кандидатські 

дисертації. 

Про його високу працездатність свідчить написаний ним 

підручник «Лікарські рослини» з грифом МОН України, а також 

значна кількість посібників.  

Згадуючи завідувача кафедри терапії Локеса П. І., хочу зазначити, 

що він був прикладом для наслідування як для студентів, так і для колег. 

 

 
ПРОФЕСОР ЛОКЕС П. І. –  

ОРГАНІЗАТОР, НАУКОВЕЦЬ, ЛЮДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шатохін Павло Прохорович, 

завідувач кафедри терапії імені 

професора П. І. Локеса Полтавської 

державної аграрної академії, кандидат 

ветеринарних наук, доцент. 

 

Науково-педагогічну діяльність на ветеринарному факультеті 

Полтавського державного сільськогосподарського інституту (нині 

факультет ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної 

академії) доктор ветеринарних наук, професор Петро Іванович Локес 

розпочав 1 серпня 1995 року на посаді завідувача кафедри терапії.  

Петро Іванович був людиною-організатором як у житті, так і в 

роботі. Він приходив на кафедру раніше за всіх і йшов останнім. Під 

його керівництвом створена кафедра у тому вигляді, якою вона є на 

сьогодні. Він зумів зібрати під своїм керівництвом злагоджений та 

https://www.pdaa.edu.ua/people/shatohin-pavlo-prohorovych
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талановитий колектив. Петро Іванович брав участь у всіх процесах 

будівництва кафедри та її облаштування. До всього, що є на кафедрі, 

він доклав свої знання, вміння та вклав частинку душі, чи то 

обладнання аудиторій та лабораторій, чи створення стендів і наочних 

матеріалів. Саме його руками навколо кафедри висаджені граційні 

берізки, що ростуть і понині. 

Як викладача, його дуже любили та поважали студенти. Він умів 

донести знання вичерпно, але доступно й не рутинно. Заняття завжди 

проходили легко, а іноді навіть весело. Він завжди намагався 

показати студентам трохи більше, ніж вимагала програма 

дисципліни. 

Петро Іванович був дуже працелюбною людиною, чого завжди 

вимагав і від колективу кафедри. Але поряд з цим, із ним було дуже 

легко знайти спільну мову. Він умів радіти успіхам співробітників 

кафедри та щиро співчував їхнім негараздам. До нього завжди можна 

було звернутися зі своїми проблемами, і Петро Іванович завжди радо 

допомагав вирішити як робочі питання, так і ті, що не входили в його 

посадові обов’язки, але були важливі для співробітника. 

Не можна не згадати про його лікувальну діяльність. Петро 

Іванович був талановитим фахівцем, до якого люди зверталися, як до 

останньої надії на порятунок своєї тварини. І він допомагав, а коли це 

було неможливо, від усієї душі співчував власникам. 

Будучи дуже відданим своїй роботі, Петро Іванович завжди на 

перше місце ставив родину. Він був відповідальним і уважним 

чоловіком для своєї дружини, прикладом для доньок та дбайливим 

дідусем. Улюбленим місцем відпочинку родини була дача, що влітку 

потопала у кронах плодових дерев і наповнювалась ароматом квітів. 

У холодну пору року було традицією раз на тиждень відвідувати 

баню з друзями. Час перебування у бані проходив швидко і зі 

значною кількістю гумору, тому, повертаючись додому, Петро 

Іванович завжди дякував усім присутнім за чудовий настрій та 

відпочинок. 

Ми запам’ятали Петра Івановича життєлюбною, працьовитою та 

чуйною людиною, до якої завжди можна було звернутися за порадою, 
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підказкою, поділитись своїми думками. З ним було комфортно 

працювати, бо він завжди вислуховував та враховував думку 

колективу з будь-якого питання, що виникало у робочому процесі. 

Петра Івановича немає з нами, але він продовжує життя у серцях 

та душах своїх учнів та колег. 

 

 

СЛОВО ПРО КОЛЕГУ ТА ДРУГА 

 
 

 

 
 

Передера Сергій Борисович,  

завідувач кафедри інфекційної 

патології, гігієни, санітарії та 

біобезпеки Полтавської 

державної аграрної академії, 

кандидат ветеринарних наук, 

доцент. 

 

Влітку 1995 року в приймальні Куценка Олександра Михайловича, 

ректора Полтавського ордена Трудового Червоного Прапора 

сільськогосподарського інституту, я познайомився з молодим 

симпатичним, інтелігентним викладачем Локесом Петром Івановичем. 

Нас запросили працювати на нововідкритому зооветеринарному 

факультеті. Тоді я ще не знав, що ми будемо друзями і будемо 

дружити сімʼями. Приїхав він з Криму. 

1995 рік був цікавий у плані перебудови. Затримки зарплат були 

до 4-5 місяців. Але ми не впадали у відчай і працювали над 

створенням факультету із підготовки ветеринарних лікарів. 

Петра Івановича призначили завідувачем кафедри терапії. За його 

проектом було побудовано приміщення для кафедри біля віварію. 

Зараз там лабораторія ТВППТ. А для кафедри було виділено окреме 
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приміщення на території технікуму на вулиці Сковороди (там раніше 

був гуртожиток). 

Петро Іванович разом зі студентами зробив із нього кафедру. Не 

боюсь сказати, що кращу кафедру терапії серед кафедр факультетів 

ветеринарної медицини України створив саме Локес Петро Іванович. 

Начальник управління ветеринарної медицини в Полтавській 

області Сергій Васильович Аранчій постійно допомагав кафедрі 

обладнанням і тваринами, необхідними для навчання студентів. 

Петро Іванович був не тільки хорошим організатором, 

будівельником, дизайнером, викладачем, вченим, але і хорошим 

доктором-Айболитом. Він був душею колективу. Студенти його 

любили і постійно переймали у нього лікарський досвід. Коли він 

працював у клініці, до нього була постійна черга студентів. Він 

нікому із них не відмовляв. 

У Петра Івановича було дві сімʼї. Одна з них – це дружина, 

доньки, зять, внучка і внук, а друга – це кафедра, яку він створив. У її 

розвиток він вкладав свою душу і сили і не уявляв життя без неї. 

Щодо першої сімʼї, то це був його основний сенс життя. Заради 

неї він був готовий на все. Рідній дружині Наталії Володимирівні на 

8 Березня він дарував квіти. У цей день усім жінкам дарують квіти, 

але не кожен люблячий чоловік залізе на балкон другого поверху, 

залишить там букет, повернеться назад додому, приготує каву і 

принесе сплячій дружині в ліжко, а потім ненароком підведе до 

балкону. Петро Іванович був романтиком і люблячим главою 

сімейства... 

На жаль, гарний сім’янин, батько, дідусь, друг, колега, 

наставник, доктор ветеринарних наук, професор, відмінник освіти 

України, відмінник аграрної освіти і науки України, почесний 

професор Санкт-Петербурзької державної ветеринарної академії, 

організатор та завідувач кафедри терапії та клініки ветеринарної 

медицини при кафедрі Локес Петро Іванович 14 липня 2016 року 

пішов із життя. 
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ПРОФЕСОРА П.  І. ЛОКЕСА 
 

 

 

 
 
 

Бердник Василь Петрович, 

завідувач кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та фізіології 

тварин Полтавської державної аграрної 

академії, доктор ветеринарних наук, 

професор, голова Асоціації спеціалістів 

ветеринарної медицини Полтавської 

області. 
 

Моє знайомство із Петром Івановичем відбулося в 1995 році в 

кабінеті тодішнього декана факультету ветеринарної медицини 

Полтавського державного сільськогосподарського інституту, 

кандидата сільськогосподарських наук, доцента Тендітника 

Володимира Сергійовича. Я зайшов до нього із якихось справ. Там 

сидів чорнявий чоловік, обличчя якого прикрашали вуса. 

Познайомились. Молодий, енергійний, досвідчений педагог справив 

на мене гарне враження. Про себе подумав, що таких спеціалістів 

справді не вистачає нашому молодому, новоствореному факультету і 

колективу викладачів, який тільки формувався. І не помилився.  

Здібності Петра Івановича як педагога, вченого і організатора 

ветеринарної справи в повній мірі проявились за час роботи на 

факультеті. Його основні заслуги – організація колективу і 

приміщення кафедри, ремонт і оснащення кабінетів за профілями 

дисциплін, які викладаються. Не менш важливий вклад Петра 

Івановича у організацію і забезпечення роботи при кафедрі 

ветеринарної клініки, у якій студенти мали змогу засвоювати 

практичні навики з діагностики захворювань та лікування хворих 

дрібних тварин.  

Петро Іванович успішно поєднував педагогічну роботу із 

науковою. У Полтаві він став доктором ветеринарних наук, 

професором. За плідну працю його нагороджено знаками «Відмінник 
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освіти України» (2001) і «Відмінник аграрної освіти та науки» (2008). 

Але вважаю, що його найбільшою нагородою є заслужена любов 

студентів та повага викладачів і власників тварин, яким він надавав 

кваліфіковану допомогу як лікар ветеринарної медицини.  

Петро Іванович був одним із засновників факультету ветеринарної 

медицини ПДАА на стадії становлення. Навіть коротка інформація, 

яка приведена, показує, що кафедрі терапії, яку він створив, 

заслужено присвоєно його ім’я. Доводиться шкодувати лише про 

одне: він рано пішов із життя, у розквіті сил і можливостей. 

Збережемо добру памʼять про Петра Івановича у наших серцях! 
 

 

 

ЗГАДУЮТЬ УЧНІ ПРОФЕСОРА П. І. ЛОКЕСА 
 

 

 

 

 

 
 

Супруненко Костянтин Володимирович,  

доцент кафедри терапії імені професора 

П. І. Локеса Полтавської державної аграрної 

академії, кандидат ветеринарних наук, 

доцент 
 

 

 

 

 

 
 

Кравченко Сергій Олександрович, 

доцент кафедри терапії імені професора 

П. І. Локеса Полтавської державної аграрної 

академії, кандидат ветеринарних наук, 

доцент 
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Дмитренко Надія Іванівна, 

доцент кафедри нормальної і патологічної 

анатомії та фізіології тварин Полтавської 

державної аграрної академії, кандидат 

ветеринарних наук, доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

Канівець Наталія Сергіївна, 

доцент кафедри терапії імені професора 

П. І. Локеса Полтавської державної 

аграрної академії, кандидат ветеринарних 

наук 
 

Ці спогади про нашого наставника, керівника, знаного діяча 

освіти, вченого-науковця, доктора ветеринарних наук, професора 

Петра Івановича Локеса, який зробив значний внесок у розвиток 

науки, освіти і виховання майбутніх лікарів ветеринарної медицини.  

У нашому становленні як учених та викладачів величезну роль 

зіграла яскрава особистість, людина з великої літери «Л» (ЛЮДЯНА) 

Петро Іванович Локес – наш наставник та науковий керівник.  

Згадуючи Петра Івановича, хочеться, насамперед, відмітити, що 

він був інтелігентною і дуже талановитою людиною, чудово знав 

літературу, любив класичну музику, гарно співав українські народні 

пісні та колядки, але основним його захопленням (хобі) була його 

професія – лікар ветеринарної медицини. Він був лікарем від Бога, 
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виліковуючи навіть безнадійних тварин. Ветеринарія супроводжувала 

його впродовж усього життя. 

Петро Іванович організував при кафедрі терапії наукову 

лабораторію, де виконувалась більшість наших наукових досліджень. 

Він мав стільки наукових ідей, що кафедра, здавалося, була замалою 

для їх реалізації. Кожен здобувач, а їх було по два одночасно, 

розвивав певний науковий напрямок, розробляв методики і ніяких 

«накатаних» шляхів не було. Кожна тема – це нова ідея, в реалізацію 

якої ми, як здобувачі, занурювались із головою. Петро Іванович 

говорив, що робота повинна бути виконана сумлінно: «Щоб було 

гарно», та вчасно: «На вчора». Проте кожна бесіда з ним була 

дорожчою за будь-які прямі вказівки, бо він миттєво бачив суть 

питання і висловлював цінні пропозиції.  

Навколо себе Петро Іванович сформував працюючий колектив, 

адже до підбору нових співробітників він мав особливий підхід: 

придивлявся не тільки до професійних, а й до особистісних якостей 

та враховував думку своїх колег. Сам він показував приклад 

коректності, витримки, ввічливості, високої культури. 

Окремо слід згадати Петра Івановича як талановитого лікаря-

клініциста, який не лише лікував, а й умів навчити лікувати своїх 

учнів. Під його керівництвом багато ініціативних студентів стали 

видатними фахівцями своєї справи. Можна сказати, що ще понад 

двадцять років тому на кафедрі терапії було започатковано та втілено 

у життя систему дуальної освіти – теоретичний матеріал, отриманий 

під час аудиторних занять, закріплювався практично під час прийому 

хворих тварин. Петро Іванович організував роботу клініки так, що 

кожен студент у будь-який час міг прийти на кафедру, вдягти халат та 

долучитися до «Святая святих» – лікувальної роботи з тваринами. 

Таких Вчителів дуже мало. І, на жаль, стало ще менше… 

Найсильніше, що ми відчуваємо, згадуючи Петра Івановича, – це 

гордість від того, що були учнями та колегами такого великого 

вченого з глибокими знаннями, благородної, неординарної, 

талановитої людини. 
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СПОГАДИ ПРО КОЛЕГУ І ТОВАРИША 

 

 

 

 

 

 

 

 
Манжос Олександр Федосійович,  

професор кафедри технологій харчових 

виробництв і ресторанного господарства 

Полтавського університету економіки і 

торгівлі, доктор біологічних наук, 

професор 

 

Надворі йшло літо 1991 року. Крим. Жарко не тільки від літньої 

спеки, але від усіх подій, що відбуваються не лише на півострові, а й 

у всій країні. Проте тут найгарячіше, оскільки повертаються у великій 

кількості кримські татари, що були депортовані. У ці напружені часи 

я і познайомився з Локесом Петром Івановичем. Молодий кандидат 

наук і доцент працював у приймальній комісії Кримського 

сільськогосподарського інституту. Переді мною постала худорлява 

молода людина з козацькими вусами, доброю посмішкою і якимось 

особливим поглядом. Недаремно кажуть, що очі – це дзеркало душі. 

Очі цієї людини світились добром і випромінювали якусь дивну 

енергію, що притягувала і налаштовувала до спілкування. З першої 

зустрічі між нами виникла взаємна повага, довіра і порозуміння. Я 

дізнався, що Петро Іванович, в недавньому студент Ленінградського 

ветеринарного інституту, а потім аспірант цього ж інституту по 

кафедрі фармакології, працював у Житомирському 

сільськогосподарському інституті. Був запрошений на новостворений 

ветеринарний факультет у Крим, куди і приїхав разом із дружиною та 

двома доньками. З цього дня і розпочалось наше спілкування, яке в 

подальшому переросло у щирі, дружні міжсімейні стосунки. 
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Працюючи поруч та живучи в одному гуртожитку, ми зустрічались 

щоденно. Чим більше проходило днів, тим більше виникало довіри, 

порозуміння. Незважаючи на те, що ми дорослі люди з вченими 

званнями і ступенями, разом із сімʼями уже понад три роки жили в 

гуртожитку, ми з цього не робили проблем, їздили на море, де 

засмагали під гарячим кримським сонцем, ходили в театри, кіно. 

Зблизька спостерігаючи за своїм молодшим колегою, я звернув 

увагу на його ще одну позитивну рису – надзвичайну чесність і 

порядність. Не кажу вже про любов і турботу про свою сімʼю. Старше 

покоління пам’ятає важкі 90-ті роки минулого століття, коли виникла 

страшенна інфляція, коли науково-педагогічні працівники за свою 

роботу отримували копійчані заробітні плати, тотальний дефіцит. 

У цих умовах потрібно було якимось чином виживати. Петро 

Іванович відкрив першу клініку вихідного дня для дрібних тварин у 

м. Севастополь, куди, незважаючи ні на погодні умови, ні на фізичну 

втому, їздив і працював протягом усіх років проживання у Сімферополі. 

А потім було запрошення для організації кафедри терапії на 

новоствореному зооветеринарному факультеті у м. Полтава. Нелегка 

робота щодо створення кафедри розпочалась практично зі «стільця». 

Не було ні приміщень, ні обладнання, ні устаткування. Скільки було 

потрібно докласти сил, здоровʼя, наполегливості і ще багато чого, 

щоб зрештою постала сьогоднішня кафедра – одна з найкращих у 

державі. Проте поруч із цією роботою не припинялись і наукові 

дослідження, які переростали в дисертаційні роботи вихованців 

завідувача кафедри. 

Філософська категорія переростання кількості в якість в кінцевому 

підсумку дала свої плоди і на науковій ниві Петра Івановича. 

Накопичений багатолітній науковий матеріал був оформлений у 

вигляді докторської дисертації. Проте шлях до її захисту не був 

гладеньким, скоріше навпаки, з численними перепонами і достатньо 

тривалим. Тут висвітилась ще одна риса цієї людини – наполегливість 

у досягненні своєї мети. Недаремно улюбленим латинським 

афоризмом у нього був «Per aspera ad astra». Це гідний приклад для 

наслідування усім молодим людям незалежно від того, на якій 

трудовій (і не лише) ниві вони будуть докладати своїх зусиль. 
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Розповідь про Петра Івановича не була б повною, коли б я не 

сказав про його сімʼю. Знає тільки він та його дружина, скільки було 

витрачено часу, зусиль, любові для того, щоб дати освіту і «поставити 

на ноги» своїх доньок. Зрештою, це принесло свої результати: одна 

стала кандидатом медичних, а інша – ветеринарних наук. 

В одну із наших останніх зустрічей, коли я дізнався про тяжку 

хворобу Петра Івановича, він мені сказав: «Я пройшов свій шлях у 

житті, як міг. Виростив двох чудових доньок. Дав їм освіту, вони 

стали кандидатами наук. Діждався онучки і онука. В кінцевому 

підсумку став доктором наук і професором. Життя не закінчується, 

воно продовжується!» 

Сьогодні, коли Петра Івановича вже немає з нами поруч, 

залишається його світлий образ, наші спогади про цю чудову людину 

і його послання в майбутнє у вигляді його доньок та онуків, кафедри, 

що носить його імʼя, та вдячних учнів. 

Світла памʼять тобі, любий друже! 

 

 
СТИЛЬ ЖИТТЯ 

 
 

 
Скрипка Марина Вікторівна,  

доктор ветеринарних наук, 

професор, Одеський державний 

аграрний університет 

Панікар Ігор Ігорович,  

доктор ветеринарних наук, 
професор, Одеський державний 
аграрний університет 

 

Харизма та особливий шарм були притаманні не тільки манері 

спілкування з оточуючими, це був стиль життя, це була особливість, 

яка виділяла Петра Івановича в повсякденній буденності. Слово 

«був» викликає сум і розуміння того, що вже нічого не змінити. 

Втрата, яка не зможе поповнитися… Зараз йде мова не про 

професіоналізм, він не підлягає сумніву, мова йде про ті невловимі 

духовні якості, які словами важко описати, але їх відчував з перших 
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хвилин спілкування з цією людиною. Це ті якості, які частково 

даруються природою та закладаються в дитинстві в родинному колі, 

це ті якості, яких так не вистачає багатьом… У Петра Івановича 

поєднувались відчуття такту та великодушності з наполегливістю та 

цілеспрямованістю. Це людина, яка ні в якому разі не змогла б когось 

образити, принизити і у своїй присутності не дозволила б цього 

зробити іншим.  

Завжди викликали симпатію те тепло та турбота, якими він 

оточував свою сімʼю, з якою повагою він говорив про свою дружину 

Наталію, і навіть коли він над нею жартував, це мало вигляд легкого 

флірту. Підкупляло, як шанувались сімейні традиції, як оберігалися 

та примножувались маленькі та великі перемоги всіх членів родини.  

З великою любовʼю він створював особливий мікроклімат та 

атмосферу затишку на дачі. Це було творіння його власних рук, і 

йому вдавалось знайти вдале пристосування речам, на які, може, 

хтось би навіть не звернув уваги. Чого вартували його спостереження 

та розповіді про тих їжачків, які були повноцінними господарями на 

дачі і яким він намагався створити всі умови, щоб тваринки ні в 

якому разі не поміняли «своєї прописки» і залишилися жити саме на 

цій території. Як емоційно він розповідав про тих лелек, що 

оселились неподалік, і в яких третє пташеня виявилося «зайвим»...  

Ніщо в цьому світі не проходить безслідно... Але який слід кожен 

з нас залишить в цьому житті після себе?.. Наші дії, наші помисли 

матеріалізуються в наших дітях, залишають слід у душах оточуючих. 

Петро Іванович виховав гідних доньок, які продовжили лікувальну 

справу в гуманній та ветеринарній медицині та в науці.  

Можу з певністю сказати, що це Людина, якій долею було визначено 

нести світло знань… Двері кафедри терапії були завжди широко 

відчинені для студентів, які залишались після занять і набирались 

досвіду у лікуванні тварин. Петро Іванович багатьом студентам та 

аспірантам допоміг знайти себе в житті, ніколи не відмовляв як у 

науково-практичних консультаціях, так і в життєвих порадах. 

Імовірно, прагнення контролювати свої емоції та почуття, 

приховувати від оточуючих розчарування в окремих ситуаціях та 

людях, яких тривалий час поважав, той нелегкий науковий шлях, 

який йому довелось пройти, позначились на його здоровʼї. 
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Нашій родині пощастило, що в нашому житті зустрілась така 

людина, як Петро Іванович, і він став хрещеним батьком нашої 

доньки Катерини та нашим другом по життю. Ми завжди будемо 

пам’ятати і поважати його, як яскраву особистість та справжнього 

фахівця своєї справи. 

 

 
ПЕТРО ІВАНОВИЧ ЛОКЕС −  

НЕПЕРЕСІЧНА ОСОБИСТІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛ, 
ВЧЕНИЙ ТА ОРГАНІЗАТОР ВЕТЕРИНАРНОЇ 

ОСВІТИ І ПРАКТИКИ 
 

 
 

 
 

Цвіліховський Микола Іванович, 

декан факультету ветеринарної 

медицини Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України, 

доктор біологічних наук, професор, 

академік НААН України 

 

Майже кожен з нас на широкому життєвому шляху зустрічає 

непересічних особистостей, справжніх професіоналів своєї справи, 

відданих своїй родині, друзям, колегам по роботі та обраній на все 

життя професії. Спілкування з такими людьми є напрочуд легким та 

приємним, і з часом воно переростає у дружні відносини на довгі роки. 

Саме таким у своєму земному житті був Петро Іванович Локес – 

непересічна особистість, вчений, зразковий сім’янин, чоловік, батько 

й дідусь, якого доля поводила впродовж 1977-1988 рр. між рідним 

для нього Закарпатським краєм, де він здобув фах ветеринарного 

фельдшера, і Ленінградом, у ветеринарному інституті якого він 

отримав диплом ветеринарного лікаря, пройшов практичне 

становлення у професії на посаді головного лікаря навчального 

господарства цього інституту і зробив успішний старт у науку. 
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Успішно закінчивши аспірантуру, П. І. Локес цілком заслужено 

здобув ступінь кандидата наук, будучи атестованим поважною і 

відомою на весь Радянський Союз вченою радою Ленінградського 

ветеринарного інституту. 

Своє становлення як молодий вчений і науково-педагогічний 

працівник Петро Іванович Локес продовжив із 1988 р. на посадах 

асистента і старшого викладача вже в Україні і став надзвичайно 

важливою підтримкою для кафедр Житомирського 

сільськогосподарського інституту, де в цей час зароджувався новий 

ветеринарний факультет. 

Звичайно, молодого, перспективного і енергійного вченого, який 

до того ж був досить ефективним організатором ветеринарної освіти, 

науки і практики, здатним до росту, саморозвитку і вдосконалення, не 

могли не помітити і в інших вищих навчальних закладах. І він 

згодився на пропозицію відомого в колишньому Радянському Союзі, 

а також в Україні і далеко за їх межами патріарха клінічної 

діагностики хвороб і терапії тварин, доктора ветеринарних наук, 

професора І. П. Кондрахіна на переїзд до Кримського 

сільськогосподарського інституту. Тут йому відразу ж було 

запропоновано посаду доцента кафедри терапії і клінічної 

діагностики і доручено надзвичайно важливу справу з розвитку 

фармакологічної і токсикологічної складової цієї кафедри. 

Саме тут і відбулося моє перше знайомство з Петром Івановичем 

Локесом. А приводом стало широкомасштабне робоче зібрання 

вчених-фахівців із діагностики і терапії тварин усіх факультетів 

ветеринарної медицини України на базі Кримського, тепер уже 

аграрного, університету під головуванням академіка Національної 

академії аграрних наук України, доктора ветеринарних наук, 

професора В. І. Левченка. 

У програмі нашої роботи було й відвідування кафедр та інших 

структурних підрозділів університету. Яким же було наше 

здивування від того, що на фоні всіх інших кафедр саме структурний 

підрозділ очолюваний П. І. Локесом, виявився найбільш сучасним і 

прогресивним, а його завідувач відзначався великою ерудицією, 

високим професіоналізмом та сучасними професійними 

компетенціями у галузі ветеринарної медицини. Перед нами, 
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учасниками засідання, вже тоді був зрілий вчений із великою 

перспективою на майбутнє. 

Можливо, саме це й спонукало Петра Івановича до самостійності, 

професійного росту і стало мотивуючим фактором щодо 

продовження кар’єри вже на посаді завідувача кафедри терапії 

Полтавського державного сільськогосподарського інституту, де 

повною мірою розкрився його талант менеджера та організатора 

ветеринарної освіти, науки й інновацій. 

Із цього часу моє спілкування з Петром Івановичем було 

постійним, а зустрічі – надзвичайно приємними та продуктивними у 

професійному плані. Саме на кафедрі терапії Полтавської державної 

аграрної академії розкрився талант П. І. Локеса. Тепер уже як 

наукового керівника, який ще в статусі кандидата наук, доцента зумів 

підготувати декілька своїх учнів, котрі успішно захистили 

кандидатські дисертації у спеціалізованих вчених радах 

Білоцерківського національного аграрного університету та 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, а сам Петро Іванович Локес цілком заслужено отримав 

високе вчене звання професора. 

Однак це аж ніяк не стало приводом до самозаспокоєння, а, 

навпаки, було мотивуючим фактором для Петра Івановича самому 

захистити докторську дисертацію, виконанню якої, за консультування 

професора І. П. Кондрахіна, було віддано багато кращих років життя. 

І Петро Іванович Локес цього досяг, успішно захистивши у 2013 

році дисертацію на тему «Патологія печінки та органів сечової системи 

у свійських собак і котів (клініко-біохімічний статус, патогенез, 

діагностика, лікування)» на здобуття наукового ступеня доктора 

ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 «Діагностика і терапія 

тварин» в авторитетній, престижній, із безперервним 55-річним стажем 

діяльності спеціалізованій вченій раді Д 26.004.03 Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. 

Маючи за честь очолювати вищевказану раду і знаючи П. І. Локеса 

впродовж майже 20 років як професіонала високого рівня, знаного й 

авторитетного освітянина і науковця, визнаного вченого, я одразу ж 

після затвердження Вищою атестаційною комісією і Міністерством 

освіти і науки України в статусі доктора наук з отриманням 
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відповідного диплома, запросив його до складу спеціалізованої вченої 

ради. Петро Іванович Локес завжди був надзвичайно дисциплінованим, 

зібраним, пунктуальним, добре ерудованим і активним членом ради, 

готовим завжди допомогти молодому поколінню вчених і з великим 

задоволенням робив це до останніх днів свого життя. 

Життя продовжується. По науковому шляху Петра Івановича 

пішла його донька Тереза, яка подарувала йому довгоочікуваного 

онука, успішно захистила кандидатську дисертацію і гідно продовжує 

справу батька, працюючи на кафедрі його імені. 

Як спогад у моєму серці Петро Іванович Локес залишився 

справжнім товаришем, колегою, доброю, життєрадісною, скромною і 

комунікабельною людиною, достойним вченим, упродовж усього 

свого яскравого життя відданим патріотом обраній ще в юні роки 

професії лікаря ветеринарної медицини. 

 
 

СПОГАД ПРО КОЛЕГУ П. І. ЛОКЕСА  
 

«Найкращі люди не вмирають,  
вони просто не живуть з нами» 

 

 

 

 

 

 
 

Слівінська Любов Григорівна, 

завідувач кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної діагностики 

Львівського національного ун-ту 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 

доктор ветеринарних наук, професор 
 

Уже вкотре роздивляюсь світлини різних років із конференцій у 

м. Білій Церкві, Харкові, Сімферополі і не можу пригадати моє перше 
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знайомство з Петром Івановичем, хоча знала його до того по 

наукових працях і позитивних відгуках свого наукового консультанта 

професора В. І. Левченка. Так, мабуть, понад 20 років... Я вдячна 

долі, що на своєму життєвому шляху зустріла Людину з щирим 

серцем, багатим внутрішнім світом, добру, розумну.  

Він для мене був колегою, з яким у науковому світі долали 

сходинку у здобутті наукового ступеня доктора ветеринарних наук. 

Хочу відзначити його людяність і високий професіоналізм не тільки 

як педагога, але й як прекрасного спеціаліста, практикуючого лікаря. 

Професор Локес П. І. багато років керував кафедрою, плекав 

молодих вчених і педагогів, виховував і навчав талановиту молодь. 

Мені пощастило бути офіційним опонентом дисертаційної роботи 

його учениці Канівець Н. С., а також його доньки Локес-Крупки Т. П. 

(науковий керівник професор Цвіліховський М. І.). 

Петро Іванович був надзвичайно скромною, неконфронтаційною 

людиною. Вирізнявся серед людей як постать абсолютно 

індивідуальна, оригінальна і неповторна.  

У товаристві – завжди веселий. З ним було цікаво, його дотепні 

жарти завжди були доречні. Родина, друзі, робота – це для нього було 

святе. Він дуже пишався своїми доньками, особливо Терезою, яка 

обрала професію лікаря ветеринарної медицини.  

Він не пішов у небуття. Він не повернеться до нас ніколи, але 

завжди буде поміж нас. Таким, яким ми його знали та любили. Таким, 

яким залишився у нашій пам’яті… Буде вічно жити у добрих 

спогадах колег. 
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Силу рукам дай, щоб пута ламати, 

Ясність думкам – в серце кривди влучать, 

       Дай працювать, працювать, працювати. 

В праці сконать! 
 

Іван Франко 
 

  

 
 

Камбур Марія Дмитрівна,  

завідувач кафедри анатомії, нормальної 

та патологічної фізіології Сумського 

національного аграрного університету, 

доктор ветеринарних наук, професор, 

академік АНВШ України, лауреат премії 

ім. С. З. Гжицького 

Замазій Анатолій Олексійович, 

кандидат ветеринарних наук, доцент. 

Замазій Андрій Анатолійович,  

доктор ветеринарних наук, професор. 
 

Ці слова великого українського поета певною мірою 

характеризують непересічну людину – доктора ветеринарних наук, 

професора Петра Івановича Локеса. 

Життя познайомило нас із Петром Івановичем Локесом у далекі 

90-ті роки, коли ми, молоді кандидати наук, доценти, були запрошені 

в Полтавський сільськогосподарський інститут для створення нового 

факультету – факультету ветеринарної медицини. 

Петро Іванович пройшов усі премудрості непростого 

викладацького шляху: асистента, старшого викладача, доцента, 

професора, завідувача кафедри. А скільки було роботи на 

громадських засадах! І при цьому неймовірному навантаженні 

основна увага приділялася науці. Він був ініціатором організації і 

проведення на факультеті ветеринарної медицини в м. Полтава 

щорічних міжнародних конгресів, конференцій і семінарів. Велику 
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увагу приділяв організації та проведенню науково-практичних 

конференцій з актуальних проблем ветеринарної медицини та 

ювілейних конференцій випускників факультету. 

Петро Іванович одним із перших приходив вранці на факультет і 

одним з останніх в кінці дня покидав його стіни, адже до всього у 

нього були справи. Він завжди ставив до себе і до статусу факультету 

найвищі вимоги, з яких головна – готувати сучасних фахівців 

найвищого ґатунку. Усвідомлюючи те, що без практичних навичок 

фахівця не виховати, він значну увагу приділяв організації і 

проведенню навчальної та виробничої практики студентів. 

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів була альфою і омегою 

Петра Івановича Локеса. Крім підготовки лікарів і магістрів 

ветеринарної медицини, під його керівництвом були підготовлені до 

захисту і 4 кандидатські дисертаційні роботи. 

Багато часу приділяв він зміцненню матеріально-технічної бази на 

факультеті. Незважаючи на значні фінансові труднощі, знаходив 

можливість для запровадження комп’ютеризації і для технічного 

переоснащення кафедри та наукової лабораторії, що, безумовно, 

сприяло підвищенню професійного рівня викладачів і студентів.  

У своєму повсякденному житті Петро Іванович був принциповим 

і навіть суворим, однак ніколи в житті не був несправедливим. Якою 

б не була перед ним людина, він ніколи її не принижував і не 

ображав, завжди доброзичливо шукав сам і надавав їй можливість 

знайти «останній шанс». Бо йому була притаманна непідробна повага 

та любов до людей, до всіх тих, із ким він працював або спілкувався. 

Прекрасний колега, чудовий товариш, поважний сусід та 

люблячий батько – це Локес Петро Іванович. Він виховав двох 

чудових доньок. Пишався ними і своєю дружиною Наталією 

Володимирівною, яка була поруч із ним в усі моменти його життя. 

Радіємо і пишаємося з того, що ми знали цю Велику людину, 

спілкувались та співпрацювали з ним. 

Світла йому пам’ять. 
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«ЯК ВОНО ДИШЕТЬСЯ?» 
 

Памʼяті Петра Івановича Локеса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кібкало Дмитро Вікторович, 

перший проректор Харківської 

державної зооветеринарної академії, 

кандидат ветеринарних наук, доцент 

 

Дуже важко підібрати влучні слова, щоб описати цю людину. 

Вперше ми зустрілися з Петром Івановичем у ті часи, коли я був 

ще зовсім юним науковцем (аспірантом). Це був мій перший виїзд в 

інший вуз як аспіранта і я страшенно нервував. Коли ми приїхали, 

мене вразило, що поважна людина, завідувач кафедри, відклала всі 

свої справи, щоб зустріти нас, двох простих аспірантів, замість того, 

щоб делегувати це своїм кафедралам. Особисто відвів нас до 

головного редактора наукового журналу та представив як своїх друзів 

та науковців. Редактор подивився на нас і радо прийняв наші статті 

не дивлячись, наголосивши, що такій поважній людині не можна 

відмовити. Лише через декілька років ми дізналися, що Петро 

Іванович не лише науковець та педагог, а й дуже талановитий лікар, і 

всі співробітники академії час від часу лікували у нього своїх 

домашніх тварин і поважали його в першу чергу за те, що він лікар.  

Він був неординарною людиною. Ми запамʼятали його високим 

статним чоловіком в екстравагантному капелюсі.  

У ньому не було зверхності, зарозумілості. Він говорив з нами на 

рівних, багато і дотепно жартував, умів дуже влучно розповідати історії.  
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Людина-свято, людина-життя, він не вітався з людьми тривіально, 

він питав, вітаючись: «Як воно дишеться?» 

Я певен, він ліпше за багатьох нас розумів цінність життя та його 

смак. 

Незамінним було почуття надійного товариша. У будь-який час я 

міг зателефонувати і запитати: «А чи можливо ...?» і почути на тому 

кінці знайомий голос, який відповість: «Якщо це тобі потрібно, то ми 

вже думаємо, як це зробити». 

Петро Іванович – значуща і незамінна постать в моїй науковій 

біографії, мій добрий надійний друг, який поруч завжди. 

 

 

 «СВІТЛО ВІД СВІТЛОЇ ЛЮДИНИ НІКОЛИ  
НЕ ЗГАСАЄ – ВОНО СВІТИТЬ ВІЧНО!» 

 

Пам’яті Петра Івановича Локеса – 
справжнього друга і світлої людини присвячую. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Морозенко Дмитро Володимирович,  

доктор ветеринарних наук, науковий 

консультант клініки «Пес+Кот» 

(Україна, Харків) 
 

Спогади… Немає нічого більш важкого, ніж спогади. Але мої 

спогади хоч і важкі, проте дуже світлі. Про людину, яка не вмирає… 

Людину, яка завжди з нами… Жалкую лише, що не можу привітати, 

не можу за руку взяти. І ніколи вже не почую з-під чорних 

елегантних вусів: «Привіт, Дімо! Як там Харків стоїть?»  
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Уперше я побачив Петра Івановича Локеса у 2004 році на 

олімпіаді у Полтавській державній аграрній академії. Я, студент, який 

приїхав із Харкова, вже тоді знав, хто такий Петро Іванович Локес – 

український вчений, який опікується лікуванням тварин. А ще мені 

про нього говорили добрі люди, що це великої душі людина, яка без 

користі допоможе всім. Як його побачити? І ось він у складі комісії 

олімпіади – поважний, елегантний, у світлому костюмі. Тоді я його 

побачив вперше, але познайомитись не наважився – засоромився, бо я 

лише студент, і як я підійду до нього і що я скажу такому поважному 

вченому!  

Познайомитися з Петром Івановичем особисто пощастило лише у 

2005 році у Білоцерківському НАУ на захисті дисертаційної роботи 

однієї із колег. Тоді я знову його побачив: світлий костюм, статна 

фігура і чорні вуса (до речі, вуса – його візитна картка), без гумору 

жодного слова не вимовляв за святковим столом. А головне – це 

ставлення до людей: до всіх із повагою, хоч до професорів, хоч до 

студентів та аспірантів. А потім були щасливі роки дружби і 

співпраці. Багато разів я приїжджав до Полтави, і завжди для мене 

слова «Полтава» та «Локес Петро Іванович» були синонімами. Він 

став для мене справжнім другом. Як тільки до Полтави – одразу до 

Петра Івановича. І зустріне, і пригостить, і завжди допоможе у будь-

якій справі. Без користі. Без задньої думки. Просто так. Сьогодні таке 

нечасто зустрінеш навіть серед рідних. З будь-яких питань до Петра 

Івановича звертався, і завжди він простягував мені руку допомоги. І 

завжди він у русі, завжди у польоті.  

І ось політ обірвався… Я досі, коли згадую Полтаву, згадую і 

Петра Івановича. Він переді мною залишився назавжди – статним, 

високим, добрим і по-справжньому рідним… Навіть телефон його з 

особистого довідничка не вилучаю: рука не підіймається… Здається, 

він начебто поїхав у відрядження і дуже скоро повернеться до нас. І 

ми знову будемо з ним разом вивчати нашу улюблену ветеринарну 

медицину, наших собак і кішок, яких він дуже любив.  

Світла тобі памʼять, щирий і любий наш Петре Івановичу! 

 

З повагою і вдячністю навіки завжди Ваш Дмитро Морозенко 
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ЖИТТЄРАДІСНА ЛЮДИНА ЗІ СТОМЛЕНОЮ 
ПОСМІШКОЮ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Боровков Сергій Борисович, 

завідувач кафедри клінічної діагностики 

та клінічної біохімії Харківської 

державної зооветеринарної академії, 

кандидат ветеринарних наук, доцент 

 

Якими можуть бути спогади про Петра Івановича? «Запам’ятав 

таким», «був душею компанії», «багато знав», «щиро дружив» – усі ці 

слова в минулому часі! Чи можуть вони мати щось спільне із 

життєрадісною людиною в минулому часі? Ні! Такі люди, як Петро 

Іванович, не можуть бути в минулому, бо всім своїм життям, справами 

та вчинками вони назавжди поселялися в серцях тих людей, які їх 

знали, в тому числі і в моїм. 

Перше знайомство з Петром Івановичем для мене відбулося в 

Білоцерківському національному аграрному університеті на першій в 

моєму науковому житті конференції терапевтів, яку організував 

академік Володимир Іванович Левченко. Розмовляючи за дружнім 

столом із колегами, я побачив, як у двері, посміхаючись, зайшов 

високий чоловік і представився: «Добрий день, хлопці. Я – Петро 

Іванович Локес, Полтавська державна аграрна академія», – і міцно 

потиснув усім руки. З першої хвилини знайомства Петро Іванович 

прихилив до себе усіх присутніх, додавши море позитиву. Дружня 

бесіда продовжилась, і Петро Іванович став «душею компанії», 

оскільки знав безліч цікавих життєвих історій, анекдотів, жартів – час 

минув непомітно. 
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Наступний робочий день конференції теж приніс приємні 

враження. Петро Іванович показав себе як високоерудований вчений, 

його доповідь була хоч і науковою, але поряд із цим цікавою та 

простою для розуміння, з перших слів він привертав увагу аудиторії і 

не відпускав її до кінця виступу. Далі були змістовні відповіді на 

запитання, обговорення. Питання, які ставив сам Петро Іванович нам, 

молодим на той час аспірантам, були цікаві та фахові, вони 

стимулювали нас мислити та розвиватися. Згодом були й інші 

конференції та зустрічі, і перше позитивне враження від Петра 

Івановича лише посилювалося і розкривало нам освічену та 

працьовиту людину із великим добрим серцем.  

Хочеться відмітити Петра Івановича як талановитого 

організатора та керівника. Очолювана ним кафедра терапії 

Полтавської державної аграрної академії кожен рік ставала кращою, у 

тому числі за рахунок його працьовитості та наполегливості, багато 

речей на кафедрі були зроблені ним власноруч. Він мав гарний 

художній смак, завжди хотів не лише виконати якусь роботу, а й 

зробити це бездоганно. Кафедра, яку він очолював, була схожа на 

музей, де Петро Іванович знав кожен експонат. Він завжди із 

захопленням розповідав про плани на майбутнє, хотів зробити більше 

і краще, вірив, що його праця принесе людям користь. І люди 

відповідали йому взаємністю: коли ми йшли територією академії, 

студенти радісно віталися із Петром Івановичем, і по їхніх очах було 

видно глибоку повагу до нього.  

Тому дуже прикрою була звістка про хворобу Петра Івановича. 

Вірилось, що людина із таким оптимізмом впорається із хворобою, 

одужає. Але, на превеликий жаль, так не сталося. Для мене Петро 

Іванович запам’ятався як життєрадісна людина, але з дуже стомленою 

посмішкою. 

 

З повагою Сергій Боровков 
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ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО ВЧЕНОГО, КОЛЕГИ, ДРУГА 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ… 

 

 

 

 

 

 
 

Аветіков Давид Соломонович, 

завідувач кафедри хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

з пластичною та реконструктивною 

хірургією голови та шиї Української 

медичної стоматологічної академії, 

доктор медичних наук, професор 

 

Українська ветеринарна наука понесла непоправну втрату. Із 

яскравого, бурхливого, повного різними подіями життя пішов 

чудовий науковець, прекрасний вчитель, талановитий лектор, 

інтелігентна приваблива людина. Він усе своє життя віддав служінню 

науці та суспільству. Вчений-новатор, він вніс величезний вклад у 

розробку багатьох проблем вітчизняної ветеринарної терапії. 

Це був справжній учений, людина великого серця і світлої душі, 

що завоювала довіру і повагу всіх людей, які його знали. Усі ми 

назавжди запамʼятаємо цю прекрасну, творчо мислячу, неабияку 

людину і виражаємо глибоке співчуття його сімʼї і близьким. 

Масштабом своєї особистості він завжди робив кроки за грані 

століття, у якому жив та працював. Я впевнений, що скільки б часу не 

пройшло, світлий погляд, думки, мрії та наукові сподівання Петра 

Івановича будуть настільною книгою для багаточисленної когорти 

його учнів, колег, рідних та друзів. 
 

З величезною повагою до сім’ї Локес доктор медичних наук,  

                    професор Аветіков Давид Соломонович! 
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«НІЧОГО НЕМАЄ ГІРШОГО, НІЖ ВТРАТИТИ 
ЛЮДИНУ, ЯКУ ВВАЖАВ СВОЇМ ДРУГОМ» 

 

Роберт Люїс Стівенсон 
 

 

 

 

 

 

 

 

Локес Сніжана Іванівна, 

начальник відділу державного 

контролю Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області 
 

Такі слова можна сказати про Петра Івановича! Моїм другом він став 

з самого раннього дитинства. Коли мені було 4 роки, він мені розповідав, 

чому Земля кругла, що таке сонце і куди воно дівається ввечері... 

Усе моє життя він був мені не тільки однодумцем, з яким можна 

було обговорити все на світі, але й гідною опорою і підтримкою. 

Він був прикладом не тільки своїм дітям, мені, а й оточуючим. Я 

безмежно вдячна за гідне виховання: без нього я не змогла б стати 

тією людиною, якою є зараз. Він прищепив мені високі моральні 

якості і почуття відповідальності. 

Петро Іванович був відмінним соратником і взірцем для молодих 

колег. Його професіоналізм був прикладом для багатьох і назавжди 

залишиться в нашій памʼяті, як зразок життєвої мудрості та чесності. 

Смерть Петра Івановича – велика втрата для нашої родини. Я 

високо цінувала його готовність прийти на допомогу в скрутну 

хвилину. Біль від утрати переповнює моє серце, і ця рана не скоро 

затягнеться. 
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УЧИТЕЛЬ НА ВСЕ ЖИТТЯ  

 

 

 

 

 

 
Кузьменко Анастасія Олександрівна,  

провідний лікар відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Решетилівського районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області 

 

Розумний, щирий, справедливий, мудрий, з відмінним почуттям 

гумору, надзвичайно людяний, завжди готовий прийти на допомогу 

будь-кому, самовіддано закоханий у свою роботу і родину 

одночасно… Таким був і назавжди залишиться у спогадах мій дядько, 

вчитель Петро Іванович Локес. 

Неймовірний викладач, цікавий лектор. Його цінували, поважали і 

дещо побоювалися студенти. На його лекціях ми писали багато, але 

кожний такий запис не був схожим на попередній. Кожну лекцію він 

завжди ілюстрував життєвими практичними ситуаціями та 

прикладами. Петро Іванович дуже любив і шанував книги. І в 

робочому кабінеті, і вдома розміри його бібліотеки просто вражали. 

Здавалося, що кожна книжка була для нього великою особистістю, 

адже він і сам був автором не одного десятка книжок. 

Памʼятаю, як ще студенткою першого курсу ветеринарного 

факультету я вперше побачила, як він проводив пальпацію нирок у 

кота. Його рухи були обережними, лагідними і водночас впевненими 

та чіткими, а погляд сконцентрований. На мить мені здалося, що перед 

ним монітор апарата УЗД, на якому він ясно бачить всю картину. 
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Будучи успішним практичним лікарем, науковцем, педагогом, 

Петро Іванович навчав студентів не тільки спеціальності, часто він 

вчив набагато важливішом – Життю. У моїй памʼяті закарбувалася 

розказана ним історія про свого першого пацієнта. До нього, зовсім 

молодого спеціаліста районної ветеринарної лікарні, на прийом 

дідусь привів кітну козу, у якої, не дивлячись на всі терміни, ніяк не 

розпочинались пологи. Через брак досвіду він не знав, як допомогти, 

але господар тварини чекав на допомогу. Не розгубившись, він 

зважив на відстань, яку подолала коза, щоб дістатися до лікаря, і для 

заспокоєння власника зробив тварині інʼєкцію фізрозчину. І не 

помилився! Активна прогулянка зробила свою справу, тому вже 

наступного дня молодий лікар почув слова вдячності від власника. Не 

знаю, була ця розповідь історією з життя чи притчею, але урок «Не 

зашкодь!» від вчителя я засвоїла назавжди. 

Про почуття гумору Петра Івановича між студентами ходили 

легенди. Завідувач кафедри «трудотерапії» завжди міг донести 

необхідні знання до студентів, як би вони не прагнули їх засвоювати, 

чи то через голову, чи то через руки! Але якщо забув вдягти на 

заняття білу шапочку, гріши на себе! Головні убори з газети, 

поліетиленового пакета… (та з чого завгодно!) виготовлялись прямо 

на місці і, до речі, дуже веселили всіх студентів. 

Окремо хочу зауважити про Петра Івановича як самовідданого 

сімʼянина. Я завжди відчувала його підтримку як дядька, в якій би 

сфері я її не потребувала. Мене ніколи не залишали байдужою ніжні, 

трепетні відносини Петра Івановича з дружиною, моєю тіткою 

Наталією Володимирівною. Жодного разу я не чула від них 

недоброзичливого слова навзаєм. Здавалося, що вони були один для 

одного усім… Він – тією самою «стіною», плечем, на яке можна 

покластися; вона – надійним тилом, берегинею сімейного вогнища. 

Особисто для мене їхні стосунки стали гідним прикладом для 

наслідування та зіграли не останню роль у відносинах із чоловіком. 

Важко усвідомити і прийняти цю втрату. Навіть зараз, не 

зважаючи на те, що минуло вже понад рік, коли я буваю в гостях у 
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своєї тітки, мені все ще здається, що ось зараз мій дядько прийде з 

роботи, посміхнеться до мене і скаже: «Привет, родная! Что дома, как 

родители?». І так буде завжди… 

 

 

ЗГАДУЮТЬ ВДЯЧНІ ПАЦІЄНТИ... 
 

Доля нас звела з Петром Івановичем в далекі 1995-1996 роки. У 

нас з’явилась собачка Лаймочка, малий абрикосовий пудель, за 

родоводом Ніколь. Як пізніше з’ясувалось, саме в той час ми стали 

ріднею по лінії наших домашніх улюбленців. Адже у Петра Івановича 

також був пудель. Як виявилось, Чері була племінницею нашої 

Лаймочки. Але про це ми дізнались пізніше, коли безпосередньо 

стали звертатися по допомогу до лікаря ветеринарної медицини з 

різних питань.  

Петро Іванович – людина високопрофесійна, з великим 

багатолітнім практичним досвідом. Він з пристрастю відносився до 

своєї справи і мав чудове почуття гумору, міг знайти підхід до 

кожного пухнастого пацієнта.  

Велика дяка йому за все, що він робив, говорив, радив. 

Світла памʼять! 

 

Сімʼя Олійників (домашні улюбленці Лайма, Рольф, Лучік) 

 

 

ЛЮДИНА ДОБРИХ СПРАВ 

 

Велике значення у житті людини має природа, особливо та її 

частина, яка пов’язана з тваринним світом, зокрема з тими «братами» 

меншими, що нас оберігають, захищають, дарують тепло і ласку, 

вірять людині, віддано служать, люблять і не зраджують. 
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Петро Іванович присвятив своє професійне життя допомозі саме 

таким пацієнтам. Його доброзичливість у стосунках з такими 

представниками природи була неймовірно зворушливою, що 

заспокоювало не лише господарів, а й тваринок. 

Вони своїм відчуттям ніби вгадували велике бажання цієї людини 

допомогти їм подолати дискомфорт, або зовсім позбутися болю. 

Людина, яка так любила оточуючий світ і прагнула допомогти 

кожній живій істоті, заслуговує на вдячність, повагу і глибоку та 

світлу памʼять у серцях людей. 

 
Шебітченко Антоніна Петрівна,  

пенсіонер, в минулому – доцент кафедри філософії Полтавського 

                   національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка,  

                        кандидат філософських наук 

 
 

«ЛІКАР АЙБОЛИТЬ» 
 

Із прадавніх часів людина намагалася віднайти в природі вірних і 

надійних друзів. Знайшовши їх, вона жила поруч з ними, опираючись 

на їхню допомогу, надійність і вірність. Але не потрібно забувати, що 

ми також відповідаємо за них і вони в певний час потребують нашої 

допомоги. Місія ветеринарного лікаря така ж відповідальна і 

важлива, як і людського лікаря, а може, й ще важливіша. «Брати наші 

менші» не можуть пояснити, що в них болить і наскільки. Тільки той, 

хто обрав працю ветлікаря за покликом серця, здатен відчути біль і 

переживання тих, хто живе поруч із нами і став нашим другом, 

членом нашої сімʼї. Той, хто має в домі собаку, кішечку або іншу 

тваринку, знає, як хочеться швидше допомогти, полегшити біль свого 

улюбленця. Ми звертаємося по допомогу до ветлікаря, і коли ця 

допомога приходить, від усієї душі радіємо і від чистого серця 

дякуємо рятівнику. 

У житті мені пощастило зустрітися з таким лікарем – лікарем від 

Бога, якому я й досі вдячна і ніколи не забуду його відношення до 
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своїх чотирилапих пацієнтів. Локес Петро Іванович ніколи не 

відмовляв у допомозі. Хоча його сьогодні і немає серед нас, але я 

хочу наголосити – він справжній «Лікар Айболить». Сподіваюсь, 

щиро сподіваюсь, що учні Петра Івановича, а їх у нього багато, не 

знехтують принципами свого вчителя і любов до своєї справи, до 

пацієнтів пронесуть через усе своє життя. А це і буде найкращим 

памʼятником вчителю – Локесу Петру Івановичу. 

 

Сіпіна Олена Дмитрівна  

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 
 

Самый большой дефицит в нашей жизни – дефицит доброты. Нам 

посчастливилось знать и долгие годы общаться с удивительно 

добрым и светлым  человеком, замечательным профессионалом, 

любимым и уважаемым Петром Ивановичем Локесом, настоящим и 

лучшим, по мнению нашей и не только нашей семьи, доктором 

«Айболитом».  

Как известно, мы в ответе за тех, кого приручили. 

Многочисленные четвероногие члены нашей семьи – любимые 

собаки и коты – своим здоровьем и долгими годами жизни рядом с 

нами обязаны Петру Ивановичу. Сколько раз стояли на «грани»  

жизни и смерти и скотч-терьер Максимилиан, и «ирландец» Джой, а 

весело скачущая на всех своих четырех лапах кошка Фенечка, 

конечно, не знает, что не осталась на 3-х только благодаря золотым 

рукам Петра Ивановича! Всякий раз, как добрый волшебник, наш 

замечательный доктор дарил им шанс на жизнь. Казалось, что ему 

достаточно взглянуть на страдающего любимца, и все становилось 

ясно. Одной своей профессиональной уверенностью он вселял 

надежду на благополучный исход и возвращение здоровья «братьям 

нашим меньшим». И в любое время суток, контролируя ситуацию, 



 51 

оставался на связи! Восемнадцать лет он был главным и любимым 

доктором доброй половины членов нашей семьи, поэтому трудно, 

невозможно смириться с уходом удивительного, щедрого душой, 

неравнодушного и доброго человека, замечательного доктора Петра 

Ивановича! 

Главной «скорой помощью» для наших любимцев по-прежнему 

остается клиника со знакомым адресом: ул. Сковороды, 18. Теперь с 

заботой и вниманием нас встречает продолжатель славной врачебной 

династии Терезия Петровна и ученики Петра Ивановича. Именно им 

мы доверяем здоровье наших любимцев. Как замечательный, с 

большой буквы Учитель, Петр Иванович воспитал учеников, которым 

передал не только профессиональные знания, но и чуткое, 

неравнодушное отношение ко всему живому, умение врачевать и 

словом и делом, те чувства, которые нельзя оценить деньгами. Эту 

профессию надо очень любить и иметь к ней призвание. 

А Петр Иванович, кажется, так навсегда и остался в стенах 

любимой клиники. Он приветливо, знакомо и тепло улыбается 

навстречу, увы, с портрета на мемориальной доске. Но, оказываясь 

рядом, я не могу не сказать с ответной улыбкой: «Здравствуйте, 

доктор!» 

 

Исычко Н. В., Исычко Н. А., 

Матильда (риджбек), кошки Пеппи и Фенечка,  

                                           которые были знакомы с доктором лично 
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ФОТОЛІТОПИС 

 

 
Батьки: Іван Михайлович та Терезія Іванівна 

 

 
Іван Михайлович з синами Петром та Іваном 
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ДИТИНСТВО ТА ЮНІСТЬ 
 

             
Шкільні роки 

 

 
Студент ветеринарного відділення  
Мукачівського радгоспу-технікуму 
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Незабутні студентські роки  

в Ленінградському ветеринарному інституті 
 

 
З товаришем Петром Генсицьким на практиці  

в Казахстані в складі протиепізоотичного загону, 1982 р. 
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Перше знайомство друзів-однокурсників 

з історичними памʼятками Ленінграду 
 

 
На суботнику (Петро – крайній зліва) 
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Служба в лавах Радянської армії  

 

 
Молодий аспірант кафедри фармакології та токсикології 

Ленінградського ветеринарного інституту 
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НАУКОВІ НАСТАВНИКИ П. І. ЛОКЕСА 
 

 
Євдокімов Петро Дмитрович,  

завідувач кафедри фармакології і 
токсикології Ленінградського 

ветеринарного інституту (1960–1986 рр.), 
д. в. н., професор 

 
Соколов Володимир Дмитрович, 

завідувач кафедри фармакології і 
токсикології Санкт-Петербурзької ДАВМ 
(1986–2006 рр.), д. в. н., професор, академік 

Міжнародної академії аграрної освіти 

 

 
Кондрахін Іван Петрович,  

завідувач кафедри терапії і клінічної 
діагностики ПФ НУБіП України «КАТУ»  

(1991–2006 рр.), д. в. н., професор, академік 
Кримської академії наук 

 
Левченко Володимир Іванович, 
професор кафедри терапії та клінічної 

діагностики Білоцерківського НАУ 
(2011–2017 рр.), д. в. н., професор, 

академік НААН України 
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ЛЮДИНА СПРАВИ – ВЧЕНИЙ, ЛІКАР, ВЧИТЕЛЬ 
 

 
Перший склад кафедри терапії та клінічної діагностики Кримського 

сільськогосподарського інституту, 1991 р.  
 

 
Кафедра терапії ветеринарного факультету ПДАА зі своїм незмінним 

завідувачем Петром Івановичем Локесом 
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Святкування 20-річчя факультету ветеринарної медицини ПДАА,  

2012 р. 

 

 
Завідувач та викладачі кафедри терапії з випускниками ювілейного 2012 р. 
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Участь П. І. Локеса у міжнародних науково-практичних конференціях 

 

 
Петро Іванович серед колег-науковців 
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У колі однодумців 
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Петро Іванович – улюблений вчитель та мудрий наставник  
для студентів 
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Заслуги професора Локеса П. І. високо оцінені державою 
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Знаєте, що зробити, щоб у світі був мир? 
                     Йдіть додому та любіть свою сімʼю! 

 

Мати Тереза 
 

 
Щаслива родина, м. Сімферополь 

 

 
Петро Іванович з мамою Терезією Іванівною та братом Іваном 
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З коханою дружиною Наталією  

в місті Санкт-Петербург, де познайомились у 1980-му році 
 

 
Ізраїль, Стіна Плачу, 2014 р. 
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Випуск старшої доньки Катерини, к. м. н., доцента ВДНЗУ «УМСА» 

 

 
Випуск молодшої доньки Терезії, к. в. н., старшого викладача ПДАА 
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Щасливі дідусь та бабуся з  першою онучкою Іринкою  
 

      

Іринка та Антон – радість та втіха родини 
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Великдень у родині завжди свято! 

 

 
Останнє сімейне фото Петра Івановича 
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Зустріч давніх друзів – випускників Ленінградського  

ветеринарного інституту (нині – СПбГАВМ) 
 

 
З товаришем – колишнім однокурсником, а згодом –  

актором та директором театру «Лицедії» Анваром Лібабовим 
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Купання на Водохрещу 

 

      

Петро Іванович на відпочинку  
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Кафедра терапії ветеринарного факультету ПДАА,  
у витоків якої стояв П. І. Локес, нині носить його імʼя 

 
 

 
Справу професора П. І. Локеса продовжують його колеги – викладачі та 

співробітники кафедри терапії  
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Меморіальна дошка, встановлена на фасаді корпусу кафедри терапії 

ветеринарного факультету ПДАА 

 

 
«Мені здалося – я живу завжди» (В. Стус) 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА П. І. ЛОКЕСА 

 

Нам відмовлено в довгому житті;  
залишимо праці, які доведуть, що ми жили! 

 

Пліній Старший 

 
1988 

 

1. Комплексная химиопрофилактика диспепсии у поросят / 

П. И. Локес : информ. листок / Ленинградский ЦНТИ. – Ленинград : 

[ЛЦНТИ ?], 1988. – № 744-88. – 2 с. 

2. Новый рецепт лечения / П. Локес, В. Соколов // Свиноводство. – 

1988. – № 6. – С. 30. 
 

1989 
 

3. Временное наставление по применению СБА в 

животноводстве / В. Д. Соколов, В. А. Антипов, Н. А. Андреева, 

П. И. Локес. – Москва : [б. и.], 1989. – [?] с. 

4. Фармако-токсикологические свойства диоксидина и СБА при 

гастроэнтеритах поросят : автореф. дис. ... канд. вет. наук : спец. 

16.00.04 «Ветеринарная фармакология и токсикология» / Пётр 

Иванович Локес ; Ленингр. вет. ин-т. – Ленинград, 1989. – 18 с. 

5. Изучение острой и подострой токсичности диоксидина / 

П. И. Локес, С. И. Михлина // Новые фармакологические средства в 

ветеринарии : тез. докл. к 1-й межвуз. науч.-практ. конф. – Ленинград : 

ЛВИ, 1989. – С. 138–139. 

6. Использование разноплановых лекарственных средств при 

диареях поросят-сосунов / В. Д. Соколов, П. И. Локес // 

Агропромышленному комплексу Полесья УССР – научное 

обеспечение : тез. докл. науч.-практ. конф. – Житомир : [б. и.], 1989. – 

С. 70–71. 
 

1990 
 

7. Влияние диоксидина на бактерицидную и лизацимную 

активность сыворотки крови при диспепсии поросят раннего возраста 
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/ П. И. Локес, В. В. Чиж // Фармакология и токсикология новых 

лекарственных средств и кормовых добавок в ветеринарии : сб. науч. 

тр. / Ленингр. вет. ин-т. – Ленинград : ЛВИ, 1990. – С. 30–32. 

8. Выявление вируса ящура и противовирусных антител 

оптическим методом / Л. Л. Корсун, Н. К. Чешева, П. И. Локес // 

Инфекционные болезни сельскохозяйственных животных и птицы : сб. 

науч. тр. / Ленингр. вет. ин-т. – Ленинград : ЛВИ, 1990. – С. 53–59. 

9. Изучение эффективности диоксидина при экспериментальном 

колибактериозе кроликов / П. И. Локес // Фармакология и 

токсикология новых лекарственных средств и кормовых добавок в 

ветеринарии : сб. науч. тр. / Ленингр. вет. ин-т. – Ленинград : ЛВИ, 

1990. – С. 44–46. 

10. К вопросу влияния диоксидина на активность бета-лизинов 

сыворотки крови при диспепсии поросят / П. И. Локес // 

Фармакология и токсикология новых лекарственных средств и 

кормовых добавок в ветеринарии : сб. науч. тр. / Ленингр. вет. ин-т. – 

Ленинград : ЛВИ, 1990. –С.47–48. 

11. Эффективность диоксидина при желудочно-кишечных 

расстройствах поросят незаразной этиологии / П. И. Локес // 

Профилактика незаразных болезней и терапия сельскохозяйственных 

животных и пушных зверей : сб. науч. тр. / Ленингр. вет. ин-т. 

Ленинград : ЛВИ, 1990. – С. 115–117. 
 

1991 
 

12. Некоторые аспекты комплексной профилактики и терапии 

желудочно-кишечных заболеваний поросят / В. Д. Соколов, 

П. И. Локес // Материалы науч.-практ. конф. – Самарканд : [б. и.], 

1991. – С. [89?]. 
 

1992 
 

13. Методические рекомендации по курации животных, 

оформлению истории болезни и курсовой работы по внутренним 

незаразным болезням / И. П. Кондрахин, П. И. Локес. – Симферополь : 

[б. и.], 1992. – 11 с. 
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14. Методические указания по прохождению студентами учебно-

клинической практики по внутренним незаразным болезням 

животных / И. П. Кондрахин, П. И. Локес. – Симферополь : [б. и.], 

1992. – 7 с. 

15. Проблема використання тканинної терапії в тваринництві / 

О. М. Клименко, П. І. Локес // Наукове забезпечення АПК в умовах 

Центрального Полісся і Північного Лісостепу України : ювіл. вип. 

праць науковців Житомир. с.-г. ін-ту. – Житомир : ЖСГІ, 1992. – 

С. 425–427. 

16. Эффективность сочетания биостезина и СБА при диареях 

новорожденных поросят / П. И. Локес // Новые фармакологические 

средства в ветеринарии : тез. докл. к 4-й межвуз. науч.-практ. конф. – 

Санкт-Петербург : [СПбГАВМ?], 1992. – С. 10. 
 

1993 
 

17. Пути преодоления кризисных явлений в молочном 

скотоводстве Республики Крым : информ. листок / И. П. Кондрахин, 

П. И. Локес, М. Л. Лизогуб ; Крымский РЦНТЭИ. – Симферополь : 

[б. и.], 1993. – № 52-93. – 4 с. 
 

1994 
 

18. Методические рекомендации по диагностике, лечению и 

профилактике болезней обмена веществ у крупного рогатого скота 

/ И. П. Кондрахин, А. И. Свеженцов, П. И. Локес [и др.]. – 

Симферополь : [б. и.], 1994. – 20 с. 
 

1995 
 

19. Результати диспансеризації корів і нетелів / І. П. Кондрахін, 

П. І. Локес // Неінфекційна патологія тварин : матеріали наук.-практ. 

конф., 7–8 черв. 1995 р. – Біла Церква : [б. в.], 1995. – Ч. 1. – С. 54–55. 
 

1996 
 

20. Методичні вказівки до лабораторних занять по загальній 

рецептурі / [П. І. Локес, П. П. Шатохін, І. Г. Панасенко]. – Полтава : 

ПДСГІ, 1996. – [14?] с. 
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21. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять по 

загальній рецептурі для студентів ф-ту вет. медицини. Рецептура з 

основами технології ліків / [П. І. Локес, П. П. Шатохін, 

І. Г. Панасенко]. – Полтава : ПДСГІ, 1996. – 14 с. 

22. Методичні вказівки до практичних занять з лікарських та 

отруйних рослин для студентів 2-го курсу (спец. 7.130.202 

«Ветеринарна медицина») / [П. І. Локес, П. П. Шатохін, 

І. Г. Панасенко]. – Полтава : ПДСГІ, 1996. – 16 с. 

23. Методичні вказівки по виконанню історії хвороби (курсової 

роботи) з внутрішніх хвороб тварин / [П. І. Локес]. – Полтава : 

ПДСГІ, 1996. – 12 с. 

24. Програма виробничої переддипломної практики студентів 5-го 

курсу ф-ту вет. медицини / [кол. авт.]. – Полтава : ПДСГІ, 1996. – 

22 с. 
 

1998 
 

25. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (проектів) 

студентами ф-ту вет. медицини (спец. 7.130.202 «Ветеринарна 

медицина») / [А. Ф. Каришева, В. С. Тендітник, П. І. Локес та ін.]. – 

Полтава : ПДСГІ, 1998. – 25 с. 

26. Наскрізна програма навчальної, учбово-клінічної і виробничої 

практики для студентів спец. 7.130.202 «Ветеринарна медицина» / 

[В. П. Бердник, М. Д. Замазій, П. П. Герцен, П. І. Локес]. – Полтава : 

ПДСГІ, 1998. – [20?] с. 

27. Використання котервіну при урологічному синдромі у котів / 

П. І. Локес // Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних 

домашніх тварин : зб. матеріалів 4-ї міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : 

[б. в.], 1998. – С. 32–34. 

28. Випадок дистонічного розташування щитовидної залози у 

собак / Ю. Мироненко, П. Локес, Г. Єрошенко // Ветеринарна 

медицина України. – 1998. – № 11-12. – С. 8. 
 

1999 
 

29. Методичні вказівки по виконанню і оформленню історії 

хвороби по внутрішнім хворобам тварин для студентів 5-го курсу 
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спец. «Ветеринарна медицина» / [П. І. Локес]. – Полтава : ПДСГІ, 

1999. – 21 с. 
 

2000 
 

30. Гемато-біохімічні показники периферійної крові 

сільськогосподарських та лабораторних тварин і птахів / П. І. Локес, 

А. Ф. Курман, К. В. Супруненко. – Полтава : ПДСГІ, 2000. – 26 с. 

31. Деякі морфологічні та біохімічні показники крові лошат 

раннього віку / П. І. Локес, К. В. Супруненко, О. В. Кірдан // Вісн. 

Полтав. держ. с.-г. ін-ту. – Полтава, 2000. – № 6. – С. 46–48. 

32. Терапевтическая эффективность кальфостоника при Д-

гиповитаминозе телят / П. И. Локес, Е. В. Кирдан // Новые 

фармакологические средства в ветеринарии : материалы 12-й 

междунар. межвуз. науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург : 

[СПбГАВМ?], 2000. – С. 16–17. 
 

2001 
 

33. Внутрішні хвороби тварин : програма навч. дисципліни для 

підгот. фахівців вищ. аграр. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за 

спец. 7.130.501 «Ветеринарна медицина» / [кол. авт.]. – Київ : 

Аграрна освіта, 2001. – 14 с. 

34. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин : програма 

навч. дисципліни для підгот. фахівців вищ. аграр. закл. освіти ІІІ-ІV 

рівнів акредитації за спец. 7.130.501 «Ветеринарна медицина» / [кол. 

авт.]. – Київ : Аграрна освіта, 2001. – 10 с. 
 

2002 
 

35. Дослідження калу у собак і кішок : метод. вказівки для 

студентів ф-ту вет. медицини, слухачів післядипломної освіти та 

лікарів вет. медицини / [П. І. Локес, А. Ф. Курман]. – Полтава : 

ПДАА, 2002. – 42 с. 

36. Дослідження сечі у собак і кішок : метод. вказівки для 

студентів ф-ту вет. медицини, слухачів післядипломної освіти та 

лікарів вет. медицини / [П. І. Локес, А. Ф. Курман]. – Полтава : 

ПДАА, 2002. – 50 с. 
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37. До питання діагностики гепатодистрофії у собак / П. І. Локес // 

Наукові праці Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2002. – 

Т. 2 (21) : Ветеринарні науки. – С. 283–284. 

38. Эффективность котервина при уроцистите у котов / П. И. Локес 

// Новые фармакологические средства в ветеринарии : материалы 14-й 

междунар. межвуз. науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург : 

[СПбГАВМ?], 2002. – С. 68–69. 
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денної форми навчання за спец. 6.110101 «Ветеринарна медицина» 
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«Терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин» / П. І. Локес, 

Т. П. Локес-Крупка, Л. П. Каришева. – Полтава : ПДАА, 2014. – 10 с. 
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біохімія» / П. І. Локес, А. Ф. Курман, Б. Л. Флегантова. – Полтава : 

ПДАА, 2014 – 21 с. 
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проблеми хірургії та акушерства : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф., 19–20 трав. 2015 р. – Полтава : Швидкодрук, 2015. – 

С. 30–32. 

187. Методи лікування виразки язика у телят / П. І. Локес, 

С. О. Кравченко, Н. С. Канівець // Актуальні проблеми хірургії та 

акушерства : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19–20 

трав. 2015 р. – Полтава : Швидкодрук, 2015. – С. 24–26. 

188. Ультрасонографія селезінки у собак / П. І. Локес, 

С. О. Кравченко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2015. – 

№ 4. – С. 51–54. 

189. Характеристика окремих патогенетичних ланок виразкового 

процесу в ділянці язика / П. І. Локес // Матеріали наук.-практ. конф. 

проф.-викл. складу Полтав. держ. аграр. акад., 13–14 трав. 2015 р. – 

Полтава : ПДАА, 2015. – Т. 2. – С. 60–62. 
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190. Характеристика окремих чинників спленомегалії у свійських 

собак / П. І. Локес, С. О. Кравченко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 

Полтава, 2015. – № 3. – С. 89–92. 

 

 

Праця людини – окраса і слава,  
                                               Праця людини – безсмертя її... 

 

В. А. Симоненко 

 

 
Підручники та навчальні посібники, співавтором яких є  

професор П. І. Локес 
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ПАТЕНТИ 
 

Геніальні ідеї приходять тим, 
хто заслужив їх наполегливою працею. 

 

В. І. Вернадський 

 

191. Пат. 69027 Україна, МПК А23К 1/10. Спосіб завантаження при 

гідролізі легкооб’ємної сировини / А. Ф. Курман, І. Г. Панасенко, 

В. В. Колос, І. І. Панікар, П. П. Шатохін, П. І. Локес ; Полтав. держ. 

аграр. акад. – № 20031110736 ; заявл. 27.11.03 ; опубл. 16.08.04, 

Бюл. № 8. 

192. Пат. 69108 Україна, МПК А23К 1/10. Спосіб безкоагуляційної 

нейтралізації лужного білкового гідролізату / І. І. Панікар, 

А. Ф. Курман, П. П. Шатохін, І. Г. Панасенко, В. В. Колос, П. І. Локес ; 

Полтав. держ. аграр. акад. – № 20031211046 ; заявл. 05.12.03 ; опубл. 

16.08.04, Бюл. № 8. 

193. Пат. 70794 Україна, МПК А61К 135/00, А61К 36/28, 

А61D 99/00. Спосіб лікування тварин, отруєних кумаринами / 

А. Ф. Курман, П. І. Локес, М. С. Арефʼєв, І. І. Панікар, 

Р. О. Левченко, П. П. Шатохін, І. Г. Панасенко ; Полтав. держ. аграр. 

акад. – № 2003122788 ; заявл. 29.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 

194. Пат. 37020 Україна, МПК А61F 2/06. Спосіб відтворення 

повномасштабної моделі артеріальної системи нирок у дрібних тварин 

/ П. І. Локес, С. О. Кравченко, Н. І. Дмитренко, І. І. Старченко, 

І. Г. Панасенко ; Полтав. держ. аграр. акад. – № 200808280 ; заявл. 

19.06.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 

195. Пат. 48480 Україна, МПК А61D 99/00. Спосіб пункційної 

біопсії нирок у кішок із ультрасонографічним контролем / П. І. Локес, 

Н. І. Дмитренко, С. О. Кравченко, К. В. Супруненко, І. І. Старченко ; 

Полтав. держ. аграр. акад. – № 200908010 ; заявл. 29.07.09 ; опубл. 

25.03.10, Бюл. № 6. 
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196. Пат. 58094 Україна, МПК А61М 25/01, А61D 99/00. Спосіб 

введення зонда у рубець жуйних / П. І. Локес, Н. С. Ульянко, 

С. О. Кравченко, О. С. Дев’ятко, Т. Л. Бурда, О. В. Чуб, Т. П. Локес ; 

Полтав. держ. аграр. акад. – № 201012872 ; заявл. 29.10.10 ; опубл. 

25.03.11, Бюл. № 6. 

197. Пат. 90883 Україна, МПК A61D 3/00. Стіл ветеринарний для 

фіксації дрібних тварин за оперативних втручань / П. І. Локес, 

С. В. Аранчій, М. І. Цвіліховський, С. О. Кравченко, Т. П. Локес-

Крупка, Т. Л. Бурда, Н. С. Канівець, Я. О. Калужська ; Полтав. держ. 

аграр. акад. – № 201400742 ; заявл. 27.01.14 ; опубл. 10.06.14, 

Бюл. № 11. 

198. Пат. 92397 Україна, МПК A61D 99/00. Спосіб пункційної 

біопсії печінки у домашніх котів із сонографічним контролем / 

П. І. Локес, М. І. Цвіліховський, С. В. Аранчій, С. О. Кравченко, 

Т. П. Локес-Крупка, Т. Л. Бурда, І. В. Залізняк, Є. Я. Прасолов ; 

Полтав. держ. аграр. акад. – № 201403218 ; заявл. 31.03.14 ; опубл. 

11.08.14, Бюл. № 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uapatents.com/patents/a61d-99-00
http://uapatents.com/patents/aranchijj-sergijj-vasilovich
http://uapatents.com/patents/cvilikhovskijj-mikola-ivanovich
http://uapatents.com/patents/kravchenko-sergijj-oleksandrovich
http://uapatents.com/patents/burda-tetyana-leonidivna
http://uapatents.com/patents/a61d-99-00
http://uapatents.com/patents/cvilikhovskijj-mikola-ivanovich
http://uapatents.com/patents/aranchijj-sergijj-vasilovich
http://uapatents.com/patents/kravchenko-sergijj-oleksandrovich
http://uapatents.com/patents/burda-tetyana-leonidivna
http://uapatents.com/patents/zaliznyak-igor-volodimirovich
http://uapatents.com/patents/prasolov-ehvgen-yakovich
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НАУКОВА ШКОЛА 
 

Вся гордість учителя в учнях,  
в зростанні посіяних ним зерен. 

 

Д. І. Менделєєв 

 

 
 

 

Дисертації, підготовлені під  
науковим керівництвом професора П. І. Локеса 

 

На здобуття наукового ступеня  

кандидата ветеринарних наук 

 

199. Супруненко К. В. Значення вітаміну А для фізіологічного стану 

кобил : автореф. дис. ... канд. вет. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія 

людини і тварин» / Костянтин Володимирович Супруненко ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2006. – 20 с. 

200. Дмитренко Н. І. Гломерулонефрит у домашніх котів (патогенез, 

діагностика і лікування) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : спец. 

16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Надія Іванівна Дмитренко ; 

Білоцерківський нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2009. – 23 с. 

201. Кравченко С. О. Полікістоз нирок у домашніх кішок (патогенез, 

діагностика і лікування) : автореф. дис. ... канд. вет. наук : спец. 

16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / Сергій Олександрович 

Кравченко ; Білоцерківський нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2009. – 

23 с. 

202. Канівець Н. С. Виразковий глосит у великої рогатої худоби 

(клініко-лабораторне обгрунтування патогенезу та лікування) : 

автореф. дис. ... канд. вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія 

тварин» / Наталія Сергіївна Канівець ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – Київ, 2015. – 22 с. 
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ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ  
П. І. ЛОКЕСА 

 
Бути людиною — це відчувати свою відповідальність. 
Почувати сором перед убогістю, що, здавалося б,  
                                                           і не залежить від тебе. 

              Пишатися кожною перемогою, здобутою товаришами.  
               Усвідомлювати, що, кладучи свою цеглу,  

                                           ти допомагаєш будувати світ. 
 

Антуан де Сент-Екзюпері 

 
203. Факультет ветеринарної медицини // Полтавський 

сільськогосподарський інститут. Історична хода і творчість (до 75-річчя 

від дня заснування) / [О. М. Куценко, В. М. Нагаєвич, В. М. Самородов, 

В. С. Тендітник, Д. П. Савенко, М. А. Самчук, І. І. Пестов, 

Г. О. Лапенко, А. А. Кочерга, О. С. Пипко]. – Полтава : Астрея, 1995. – 

С. 18–20. 

На фото – викладачі факультету: д. б. н. О. Ф. Манжос, 

д. в. н. В. П. Бердник, к. с.-г. н. В. С. Тендітник, д. с.-г. н. 

І. С. Трончук, к. в. н. П. І. Локес, д. в. н. П. П. Герцен. – С. 18. 

204. Міщенко Н. Перший випуск на ветеринарному / Н. Міщенко // 

Приватна справа. – 1997. – 19 черв. (№ 25). – С. 1. 

На фото – доцент Петро Іванович Локес навчає студента 3-го 

курсу А. Замазія проводити клінічний огляд. 

205. Шатохін П. Факультет ветеринарної медицини / П. Шатохін // 

Моя академія / Полтав. держ. аграр. акад. – 2002. – № 2 (лют.). – С. 3–4. 

Про кафедру терапії та її завідувача П. І Локеса. – С. 4. 

206. Кондратюк Н. Чотириногі пацієнти / Н. Кондратюк ; фот. 

В. Черкас // Зоря Полтавщини. – 2004. – 16 берез. – С. 2. 

Про роботу ветеринарної клініки, що діє при кафедрі терапії 

факультету ветеринарної медицини ПДАА (головний лікар – 

завідувач кафедри, доцент П. І. Локес). 

http://balachky.org/tag/vidpovidalnist
http://balachky.org/tag/sorom
http://balachky.org/tag/svit


 103 

207. Тут особливі «пацієнти» – рогаті, хвостаті, волохаті... : 

інтервʼю з к. в. н., доцентом, завідувачем кафедри терапії факультету 

ветеринарної медицини ПДАА П. І. Локесом / інтервʼю провела 

Зінаїда Мироненко // Полтавський вісник. – 2006. – 9 черв. – С. 20. 

208. З зернини – хліб, а з кафедр – факультет / В. П. Бердник, 

П. І. Локес, Ж. О. Передера, І. І. Панікар, С. М. Кулинич // Моя академія 

/ Полтав. держ. аграр. акад. – 2007. – № 3 (жовт.). – С. 4–6. 

Про кафедру терапії та її завідувача П. І. Локеса. – С. 4. 

209. Медицина лікує людей, а ветеринарія охороняє людство : 

розмова з першим деканом факультету ветеринарної медицини, 

професором Володимиром Сергійовичем Тендітником / розмову вела 

Наталія Швець // Моя академія / Полтав. держ. аграр. акад. – 2007. – 

№ 3 (жовт.). – С. 2. 

Про запрошення доцента Локеса П. І., який працював у 

Кримському с.-г. ін-ті, на посаду завідувача кафедри терапії 

ветеринарного факультету ПДАА. 

210. Медицина лікує людей, а ветеринарія охороняє людство : [про 

ф-т ветеринарної медицини ПДАА] // Моя академія / Полтав. держ. 

аграр. акад. – 2007. – № 3 (жовт.). – С. 3. 

Про напрямки науково-дослідної роботи під керівництвом 

к. в. н., доцента П. І. Локеса. 

211. Писаренко В. М. Факультету ветеринарної медицини – 15 

років! / В. М. Писаренко, С. В. Аранчій, І. І. Панікар // Моя академія / 

Полтав. держ. аграр. акад. – 2007. – № 3 (жовт.). – С. 1 : фото. 

На фото – завідувач кафедри терапії, доцент П. І. Локес та 

магістр Н. С. Ульянко. 

212. Іваненко Т. Як тварини «святкують» Новий рік / Т. Іваненко // 

Полтавська громада. – 2008. – 11-17 січ. (№ 1). – С. 4. : фото. 

Завідувач кафедри терапії ветеринарного факультету ПДАА 

Петро Іванович Локес ділиться цікавими фактами із своєї 

багаторічної роботи. 
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213. Локесу Петру Івановичу – 50! / [кол. авт.] // Вісник 

ветеринарної медицини. – 2008. – № 5 (трав.). – С. 4. 

214. Приймак Л. Тварини теж святкують Новий рік. Тільки по-

своєму... / Л. Приймак // Вечірня Полтава. – 2008. – 17 січ. – С. 8. 

215. Засельська Н. Ветеринарно-екологічний клуб «Велес» 

відкрито! / Н. Засельська // Аграрна академія моя / Полтав. держ. 

аграр. акад. – 2010. – квіт. – С. 6–7 : фото. 

Про виступ П. І. Локеса із привітанням до ліцеїстів, які стали 

першими членами клубу «Велес». 

216. Факультет ветеринарної медицини // Полтавська державна 

аграрна академія. Історичний нарис (1920–2010) / [В. М. Писаренко, 

В. І. Аранчій, М. М. Опара [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Писаренко]. – 

Полтава : ПДАА, 2010. – С. 161–170. 

Про напрямки науково-дослідної роботи під керівництвом к. в. н., 

доцента П. І. Локеса та очолення ним кафедри терапії. – С. 161, 

162, 164. 

217. Якими здобутками порадував факультети академії 2013 рік? 

Факультет ветеринарної медицини / С. Б. Передера // Аграрна 

академія моя / Полтав. держ. аграр. акад. – 2013. – груд. – С. 5. 

Про захист П. І. Локесом докторської дисертації та 

присвоєння йому вченого звання професора. 

218. Локес Петро Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія 

сучасної України / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – 

Електрон. текст. дані. – Київ, 2014–2018. – Режим доступу : 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56317 (дата звернення 

05.04.2018). – Назва з екрану. 

219. Полтавська державна аграрна академія // Винахідники України – 

еліта держави. Винаходи та інновації. Т. 3 / [редкол. : М. А. Серб, 

С. В. Столбюк, І. В. Немирована, С. А. Міщенко, А. В. Сахно]. – Київ : 

ВЦ «Логос Україна», 2014. – С. 36–37. 

Про розробки провідних науковців факультету ветеринарної 

медицини. – С. 36. 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56317
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220. Передера С. Він завжди попереду : [про П. І. Локеса] / Сергій 

Передера // Аграрна академія моя / Полтав. держ. аграр. акад. – 2015. – 

берез. – С. 10 : портр. 

221. Факультет ветеринарної медицини. Кафедра терапії // 

Полтавська державна аграрна академія (1920–2015 рр.). Історія та 

здобутки / [В. І. Аранчій, А. А. Кочерга, М. М. Опара, Л. М. Капаєва, 

М. А. Якименко ; відп. за вип. В. І. Аранчій]. – Полтава : ФОП 

Болотін А. В., 2015. – С. 234–237. 

Про наукову діяльність завідувача кафедри, професора 

П. І. Локеса. – С. 235, 236. 

222. Передера С. Б. Памʼяті Петра Івановича Локеса / 

С. Б. Передера, С. О. Кравченко, С. М. Кулинич // Вісн. Полтав. держ. 

аграр. акад. – Полтава, 2016. – № 3. – С. 112–113. 

223. Полтавська державна аграрна академія // Винахідники України – 

еліта держави. Винаходи та інновації. Т. 4 / [редкол. : М. А. Серб, 

С. А. Міщенко, А. О. Гаврилюк, Н. М. Мошинська, 

Ю. Д. Марцінишин]. – Київ : ВЦ «Логос Україна», 2016. – С. 48–50. 

Про розробки провідних науковців факультету ветеринарної 

медицини. – С. 50. 

224. Бердник В. П. До ювілею факультету ветеринарної медицини 

Полтавської державної аграрної академії / В. П. Бердник, 

С. М. Кулинич, І. Ю. Бердник // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 

Полтава, 2017. – № 3. – С. 144–146. 

Про вклад професора П. І. Локеса у становлення факультету. – 

С. 144. 

225. Левченко В. І. Вступ / В. І. Левченко // Клінічна діагностика 

хвороб тварин : підручник / В. І. Левченко, В. В. Влізло, 

І. П. Кондрахін [та ін.] ; за ред. В. І. Левченка і В. М. Безуха. – Біла 

Церква : БНАУ, 2017. – С. 3–15. 
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