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ВІДДАНИЙ ПРОФЕСІЇ… 

(до 85-річчя з дня народження доктора ветеринарних наук, професора П. П. Герцена) 

28 грудня 2013 року виповнюється 85 років 
від дня народження організатора й першого заві-
дувача кафедри хірургії та акушерства Полтав-
ської державної аграрної академії, доктора вете-
ринарних наук, професора Петра Петровича  
Герцена. 
Він народився у 1928 році в німецькому селі 

Алісово Кичкаського району Оренбургської об-
ласті в сім’ї ветеринарного фельдшера. 
Вищу освіту здобув на ветеринарному факу-

льтеті Оренбургського сільськогосподарського 
інституту, отримавши у 1953 році кваліфікацію 
ветеринарного лікаря (він був першим німцем, 
якому було дозволено після війни вступити до 
Оренбургського СГІ. На реєстрацію в місті був 
отриманий спецдозвіл військового коменданта.). 
Після закінчення навчання в інституті, впро-

довж 1953–1968 років Петро Петрович працював 
головним ветеринарним лікарем Новосергієвсь-
кого району Оренбургської області. Ось як він 
сам згадує цей період життя: «…Был я в те годы 

еще очень молод и сознавал, что должность гла-
вного специалиста района – это дань уважения 
моим отцу и деду, то есть на меня смотрели как 
на доктора третьего поколения и надеялись, что 
не подведу, так как животноводство района, куда 
я был направлен, действительно находилось в 
самом плачевном состоянии. На ряде ферм сви-
репствовал бруцеллез и другие инфекционные 
заболевания. К бескормице, которая часто соп-
ровождала зимовки, добавлялось еще ужасаю-
щее состояние животноводческих помещений. 
Кругом только ручной труд…». 
У цей період, у 1961 році, без відриву від вироб-

ництва, він захистив кандидатську дисертацію зі 
спеціальності 16.00.05 – ветеринарна хірургія.  
З 1968 року Петро Петрович працює доцентом, 

а з 1969 по 1976 рік – завідувачем кафедри загаль-
ної та спеціальної хірургії Оренбургського сільсь-
когосподарського інституту. 
У 1976 році П. П. Герцен був запрошений на по-

саду завідувача кафедри хірургії та акушерства 
новоствореного ветеринарного факультету Киши-
нівського сільського сподарського інституту Мол-
давської РСР, де він пропрацював до 1989 року. За 
цей час він підготував і захистив дисертацію док-
тора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.05 – 
ветеринарна хірургія (1985 рік). 
У званні професора затверджений у 1987 році. 
У 1989 році Петра Петровича переводять до 

Кримського сільськогосподарського інституту, де 
він створив і очолив кафедру хірургії та акушерст-
ва. 
У 1994 році, у зв’язку зі створенням факультету 

ветеринарної медицини в Полтавському держав-
ному сільськогосподарському інституті, для орга-
нізації кафедри хірургії та хірургічної клініки був 
запрошений П. П. Герцен. На посаді завідувача 
кафедри хірургії та акушерства Петро Петрович 
пропрацював до 1999 року. 
За свою багаторічну виробничу, науково-

педагогічну й винахідницьку діяльність він наго-
роджений орденом «Знак Пошани», медаллю «Ве-
теран праці», п’ятьма медалями ВДНГ, численни-
ми почесними грамотами. Йому присвоєно звання 
заслуженого працівника Вищої школи Молдавсь-
кої РСР. 
Петро Петрович – автор багатьох наукових 

праць, монографій, посібників, авторських сві-
доцтв. Він підготував трьох кандидатів наук. 
Після виходу на заслужений відпочинок про-
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живає в м. Кьольн (Німеччина). 
Професор П. П. Герцен завжди займав активну 

життєву позицію. Маючи неабиякий літературний 
хист, він на шпальтах багатьох журналів, газет ре-
агував на актуальні питання ветеринарії, тварин-
ництва, суспільства. Зокрема у своїй ентріформі 
«Что такое Родина» він пише: «…Каждый человек 
должен ставить себе определенную задачу в жи-
зни. Мы с детьми продолжаем дело наших от-
цов. Дочери Эльвира и Ольга – ветеринарные 
врачи. Сын Петр и дочь Наталья поставили це-

лью лечить людей. А внуков едва успеваю учи-
тывать в записной книжке….». 
Щиросердно бажаємо Вам, шановний ювіляре, 

стільки сонячної енерґії, скільки може ввібрати її 
в себе Ваше велике добре серце, родинного бла-
гополуччя, здоров’я, миру, добра й тепла.  
Хай не старять Вашу душу роки! 
 
Б. П. Киричко, завідувач кафедри хірургії та 

акушерства Полтавської державної аграрної ака-
демії, доктор ветеринарних наук, професор 

 
 


