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Некролог

використання в класичних ви-
дах кінного спорту, за кількістю 
племінного поголів’я займає 
перше місце серед інших по-
рід України. Провідні господар-
ства з її розведення — ТОВ 
«Харківський кінний завод», 
філії ДП «Ко нярство України», 
численні племінні репродукто-
ри і приватні коневласники.

Діяльність наукової школи 
вченого спрямована на збере-
ження й удосконалення пле-
мінних і робочих якостей коней 
заводських порід, розробку се-
лекційних програм. Його перу 
належить понад 200 наукових 
праць, під його науковим ке-
рівництвом підготовлено і за-
хищено 1 докторську та 7 кан-
дидатських дисертацій.

За сумлінну працю Дмитра 
Андрійовича Волкова нагоро-
джено однією з почесніших 
нагород України — орденом 
«Богдана Хмельницького» 
іі ст., його заслуги високо оці-
нені Міністерством аграрної 
політики та продовольства 
України і президією НААН. За 
участь у боях ВВВ він нагоро-
джений орденами «Червоної 
зірки», «Великої Вітчизняної 
війни» II ст. та медалями.

До останніх днів Дмитро 
Андрійович опікувався збере-
женням та удосконаленням 
коней вітчизняної селекції, 
підвищенням конкурентоспро-
можності українського коняр-
ства, вихованню молодих на-
уковців, на власному прикладі 
навчав сумлінній праці та лю-
бові до благородної тварини.

Вічна пам’ять про цю не-
ординарну людину житиме 
в наших серцях…

Колектив Інституту 
тваринництва НААН

2 травня 2017 р. пішов 
з життя видатний учений і фа-
хівець у галузі конярства, за-
служений діяч науки і техніки 
України, доктор сільськогос-
подарських наук, професор 
Дмитро Андрійович Волков.

Народився Дмитро Анд -
рійо вич 2 травня 1919 р. на 
хуторі Дуванка Золочівсь-
кого р-ну Харківсь кої обл. 
З 1938 р. навчався у Харківсь-
кому зоотехнічному інституті, 
з 1941 — в Алма-Атинському 
зооветеринарному інституті 
на зоотехнічному факульте-
ті, який і закінчив з відзнакою 
1943 р.

Дмитро Андрійович — 
учас ник бойових дій (1944 –  
1945 рр.) у Великій Вітчизняній 
війні. Після закінчення війни 
(з 1946 по 1949 р.) він — 
асистент кафедри конярства 
Харківського зоотехнічного 
інституту. У 1949 р. вступив 
до аспірантури Українського 
науково-дослідного інститу-
ту тваринництва (м. Харків, 
нині — інститут тваринництва 
НААН). У 1953 р. захистив кан-
дидатську дисертацію. З 1954 
по 1971 р. Д.А. Волков — за-
відувач відділу конярства 
Українського науково-дослід-
ного інституту тваринництва, 
з 1971 по 1984 р. — заступник 
директора інституту з науко-
вої роботи. У 1979 р. Дмитро 
Андрійович захистив доктор-
ську дисертацію «Заводські 
породи коней України і ме-
тоди їх удосконалення». 
З 1985 р. — провідний на-
уковий співробітник, заві-
дувач лабораторії конярства 
інституту тваринництва УААН, 
до 1998 р. — науковий керів-
ник ДНП «Конярство». 

Основні напрями наукової 
діяльності Д.А. Волкова — це 

вивчення і розробка нових ме-
тодів удосконалення наявних 
і створення нових порід, типів, 
ліній коней; організація пле-
мінного, робочо-користуваль-
ного та спортивного коняр-
ства; розробка енергоощадних 
маловитратних технологій ви-
рощування верхових, рисис-
тих і ваговозних порід коней.

Уперше ним були проведе-
ні важливі досліди з вивчен-
ня активності надниркових 
і щитоподібної залоз у коней, 
пов’язаної з рівнем наванта-
ження. Велику роботу вчений 
провів із визначення напря-
мів племінної роботи з кіньми 
в західному регіоні України.

За участю Дмитра Анд рійо-
вича розроблено та впрова-
джено у виробництво понад 30 
перспективних планів племін-
ної роботи і селекційних про-
грам, що дало змогу поліпши-
ти племінні, спортивні й робочі 
якості коней різних напрямів 
використання. Особливим до-
сягненням наукової діяльності 
вченого стало створення віт-
чизняних порід коней — україн - 
ської верхової та новоолек-
сандрівської ваговозної. Нині 
українська верхова порода, 
основне призначення якої є 
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