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ПЛУГАТИРЬОВУ ВІКТОРУ ПАВЛОВИЧУ – 70! 
 

 
 
 
28 травня виповнилося 70 років від дня наро-

дження Плугатирьова Віктора Павловича, кан-
дидата ветеринарних наук, доцента кафедри хі-
рургії та акушерства Полтавської державної аг-
рарної академії. 
Ювіляр народився в Харкові у передвоєнному 

1938 році. Дошкільне дитинство його, обпалене 
війною, пройшло в евакуації в Казахстані. Восе-
ни 1943 року сім’я повертається до звільненого 
напівзруйнованого Харкова, і подальший життє-
вий шлях Віктора був тісно пов’язаний із цим 
славетним містом і ветеринарною медициною. 
Закінчивши 1960 року Харківський ветеринар-
ний інститут (нині Харківська державна зоове-
теринарна академія), він три роки працював ве-

теринарним лікарем у господарствах Харківсь-
кого району.  

1963-1968 – роки спеціалізації в акушерстві, 
гінекології і андрології та початку наукової дія-
льності в Українському науково-дослідному ін-
ституті експериментальної ветеринарії на посаді 
старшого ветлікаря Харківської облдержплем-
станції при Українському інституті тваринництва. 

1968-1971 – роки навчання і наукової роботи в 
аспірантурі на кафедрі ветеринарного акушерст-
ва ХЗВІ під керівництвом професора 
Д.Д. Логвинова. Після захисту в 1972 р. канди-
датської дисертації працював асистентом, із 1978 
р. – доцентом, а з 1994 р. – завідувачем цієї ж 
кафедри. У вересні 1995 р., у зв’язку з відкрит-
тям факультету ветеринарної медицини при 
Полтавському сільськогосподарському інституті 
(нині ПДАА), Віктор Павлович був запрошений 
до Полтави. Він зробив вагомий внесок як у ста-
новлення нового факультету та кафедри хірургії 
й акушерства, так і в підготовку висококваліфі-
кованих спеціалістів галузі ветеринарної меди-
цини. 
Віктор Павлович Плугатирьов – відомий в 

Україні вчений, фахівець із питань ветеринарно-
го акушерства і гінекології, автор понад 50 нау-
кових статей та рекомендацій, а також чималої 
кількості методичних розробок із удосконалення 
навчального процесу з ветеринарного акушерст-
ва. Він є головою методичної комісії факультету 
ветеринарної медицини ПДАА. 
Доцент Плугатирьов – справжній професіо-

нал, високоерудована і доброзичлива людина з 
високим почуттям відповідальності, яскрава 
творча особистість. 
Із нагоди 70-річчя щиро вітаємо шановного 

Віктора Павловича зі славним ювілеєм і бажаємо 
йому міцного здоров’я, довголіття, благополуччя 
та подальшої плідної праці на ниві наукової й 
педагогічної діяльності! 

 
Співробітники кафедри хірургії і акушерства,  
факультету ветмедицини Полтавської  
державної аграрної академії, 
колеги, друзі  
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