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ПАМ’ЯТІ ПЕТРА ІВАНОВИЧА ЛОКЕСА 
 

 
14 липня 2016 року передчасно пішов з життя 

завідувач кафедри терапії Полтавської державної 
аграрної академії Петро Іванович Локес – доктор 
ветеринарних наук, професор, почесний профе-
сор Санкт-Петербурзької державної академії ве-
теринарної медицини. Петро Іванович очолював 
кафедру з 1 серпня 1995 року, саме завдяки його 
зусиллям кафедра терапії отримала окреме при-
міщення. Що ми знаємо про цю видатну особис-
тість? 
Народився Петро Іванович 15 червня 1958 ро-

ку в с. Ракошино Закарпатської області в сім’ї 
робітників. У 1973 році закінчив  Ракошинську 
восьмирічну школу № 2. У тому ж році успішно 
склав вступні іспити і був зарахований до числа 
учнів Мукачівського радгоспу-технікуму на ве-
теринарне відділення. У березні 1977 року Петро 
Іванович з відзнакою закінчив вищевказаний 
технікум і за направленням МСГ УРСР працю-
вав ветеринарним фельдшером радгосп-заводу 
«Кальницький» Мукачівського району. У тому ж 
році він вступив до Ленінградського ветеринар-
ного інституту, який успішно закінчив у 1982 році. 
По закінченні інституту очолював ветеринар-

ну службу Ракошинського міжгосподарського 
об’єднання по виробництву свинини і кормів. У 
1982 році був призваний до лав Радянської армії. 
Після демобілізації П. І. Локес працював го-

ловним ветеринарним лікарем господарства 
«Вартемяге» Ленінградського ОК КПРС.  

З 1985 по 1988 рік навчався в аспірантурі при 
кафедрі фармакології та токсикології Ленінград-
ського ветеринарного інституту. У 1989 році за-
хистив кандидатську дисертацію «Фарматокси-
кологічні властивості діоксидіну і СБА при гаст-
роентеритах поросят». 
Після закінчення аспірантури повернувся в 

Україну, де працював асистентом, а згодом – 
старшим викладачем у Житомирському сільсько-
господарському інституті.  
У 1991 році був обраний на посаду доцента 

кафедри терапії та клінічної діагностики Крим-
ського сільськогосподарського інституту.  
З 1 серпня 1995 року П. І. Локес очолював ка-

федру терапії Полтавського сільськогосподар-
ського інституту.  
У 2013 році Петро Іванович захищає доктор-

ську дисертацію на тему «Патологія печінки та 
органів сечової системи у свійських собак і котів 
(клініко-біохімічний статус, патогенез, діагнос-
тика, лікування і отримує диплом доктора вете-
ринарних наук. 
Локес Петро Іванович – автор підручника «Лі-

карські рослини», багатьох посібників із сучас-
них методів діагностики хвороб дрібних тварин. 
Ним опубліковано понад 130 наукових та науково-
методичних праць. Під його керівництвом було 
захищено чотири кандидатських дисертації. На-
уковим напрямом його досліджень була патоло-
гія органів травлення у великої рогатої худоби 
Центрального регіону України, а також патоло-
гія печінки і нирок у собак і домашніх котів. 
Петро Іванович був чуйною людиною і тала-

новитим педагогом. Більшість його випускників 
та учнів стали практикуючими лікарями ветери-
нарної медицини, державними службовцями, 
викладачами та науковцями. Для кожного студен-
та чи просто відвідувача він знаходив вільну 
хвилину, умів вислухати та надати слушну пора-
ду. До нього звертались молоді науковці з інших 
міст і областей України і він з ентузіазмом пере-
глядав рукописи, наукові праці, умів підтримати 
у скрутну хвилину та надихав оптимізмом. Пет-
ро Іванович багаторазово виступав офіційним 
опонентом на захисті кандидатських дисертацій, 
був членом спеціалізованої вченої ради Національ-
ного університету біоресурсів і природокористу-
вання України та експертом відділу розвитку 
науки у вищих навчальних закладах Департамен-
ту науково-технічного розвитку МОН України.  
Петро Іванович активно займався громадською 
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діяльністю, брав участь у житті факультету вете-
ринарної медицини. У різні роки обіймав посаду 
голови науково-методичної ради факультету, був 
членом вченої ради факультету та академії, чле-
ном редакційної колегії науково-виробничого 
фахового журналу «Вісник Полтавської держав-
ної аграрної академії». 
Значну увагу Петро Іванович приділяв лікуваль-

ній діяльності. Будучи представником Ленін-
градської вищої школи, він організував роботу 
навчальної клініки ветеринарної медицини при 
кафедрі терапії Полтавської державної аграрної 
академії. З часу заснування і понині її двері були 
і залишаються відчиненими для студентів та усіх 
бажаючих навчатися і удосконалювати свої 
вміння у лікувальній справі. З цього, без перебіль-
шення, «горнила» кадрів вийшло понад 120 мо-
лодих практикуючих лікарів ветеринарної меди-
цини, що розійшлися теренами нашої держави, 
кожен із них знайшов своє місце у житті та став 
професіоналом. Петро Іванович не боявся труд-
нощів у лікувальній роботі, тому ніколи не від-

мовляв у допомозі навіть у, на перший погляд, 
безнадійних випадках. Завдяки цьому власники 
тварин часто сприймали прийом у клініці як 
останню надію на порятунок свого улюбленця. 
Петро Іванович до останніх днів життя був від-
даний лікувальній справі. 
Петро Іванович був гарним сім’янином і при-

діляв багато уваги вихованню своїх доньок. 
Обидві вони захистили кандидатські дисертації і 
працюють за фахом.  
За плідну працю П. І. Локес нагороджений 

знаком «Відмінник освіти України» і «Відмінник 
аграрної освіти та науки», багатьма грамотами. 
Пам’ять про Петра Івановича Локеса – висо-

копрофесійного спеціаліста, знаного науковця, 
педагога, порядну, добру, чуйну людину – назав-
жди залишиться в серцях тих, хто знав його, 
працював із ним.  

 
Доценти С. Б. Передера, С. О. Кравченко,  

професор С. М. Кулинич,  
Полтавська державна аграрна академія 


