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ВАЛЕР²Й ПЕÒРÎВИЧ БУРКАÒ 
(1939–2009)

9 листопада 2009 р. на 71 роц³ життя п³сля 
тривалої хвороби п³шов за в³чну ìежу в³доìий 
учений – генетик, селекц³онер ³ б³отехнолог с³ль-
ськогосподарських тварин, орган³затор науки 
та плеì³нної справи у тваринництв³, публ³цист, 
доктор с³льськогосподарських наук, професор, 
акадеì³к óкраїнської акадеì³ї аграрних наук, за-
служений д³яч науки ³ техн³ки óкраїни, член пре-
зид³ї óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавилова, член редколег³ї 
журналу “â³сник óкраїнського товариства гене-
тик³в ³ селекц³онер³в”, лауреат двох äержавних 
преì³й óкраїни в галуз³ науки ³ техн³ки âалер³й 
Петрович Буркат.

âалер³й Петрович народився 27 лютого 
1939 р. в ì. Барв³нкове õарк³вської област³ у селянськ³й родин³. ó 1961 р. з в³д-
знакою зак³нчив óкраїнську с³льськогосподарську акадеì³ю (нин³ Íац³ональний 
ун³верситет б³оресурс³в ³ природокористування óкраїни) ³ всю подальшу д³яль-
н³сть присвятив справ³ селекц³йно-генетичного вдосконалення с³льськогоспо-
дарських тварин. Íа виробництв³ в³н вир³с в³д зоотехн³ка-селекц³онера плеì-
радгоспу до генерального директора Íац³онального об’єднання з плеì³нної 
справи у тваринництв³ – головного державного плеì³нспектора óкраїни, у на-
уц³ – в³д асп³ранта Інституту тваринництва до в³це-президента óààÍ.

Íаукова д³яльн³сть â.П. Бурката з 1980 р. ³ до останн³х дн³в його життя була 
пов’язана з Інститутоì розведення ³ генетики тварин, де в³н перш³ 10 рок³в пра-
цював заступникоì директора, а пот³ì – директороì. òут в³н розробив нову те-
оретичну концепц³ю селекц³йного перетворення генофонду пор³д тварин, ув³в 
до наукового об³гу поняття “синтетична популяц³я ³ синтетична л³н³я у скотарс-
тв³”, започаткував нову науку – б³отехнолог³чну селекц³ю, запропонував ориг³-
нальн³  авторськ³ ìодел³ ³ схеìи орган³зац³ї селекц³йно-плеì³нної роботи, ак-
тивно впливав на розгортання фундаìентальних б³отехнолог³чних роб³т у тва-
ринництв³.

За його безпосередньою участю розроблено ³ впроваджено у виробництво 
74 програìи селекц³ї для óкраїни, рег³он³в, плеìзавод³в ³ плеìп³дприєìств, 46 
рекоìендац³й, технолог³чних проект³в, систеì, ³нструкц³й, положень, правил, 
äñò³в,  створено 6 науково-популярних ф³льì³в, одержано 24  авторських св³-
доцтв ³ патент³в, розроблено Закон óкраїни “Про плеì³нну справу у тваринниц-
тв³”, опрацьовано сучасну ìетодолог³ю селекц³ї, генетики ³ б³отехнолог³ї у тва-
ринництв³.

âершиною науково-практичної д³яльност³ â.П. Бурката стали орган³зована 
ниì розробка й реал³зац³я програìи виведення української червоно-рябої ìо-
лочної породи та участь у створенн³ українських чорно-рябої, червоної, бурої 
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óкраїнського товариства генетик³в ³ селек-
ц³онер³в ³ì. ì.І. âавилова, в³дпов³дальниì 
редактороì зб³рника “ðозведення ³ гене-
тика тварин”, заступникоì головного ре-
дактора журналу “â³сник óкраїнського то-
вариства генетик³в ³ селекц³онер³в”, чле-
ноì редколег³й зб³рника “ìолочне ³ ì’ясне 
скотарство”, журнал³в “â³сник аграрної 
науки”, “òваринництво óкраїни”, “Б³олог³я 
тварин”, ³нших видань, ряд рок³в очолю-
вав експертн³ коì³с³ї загальнодержавних 
виставок плеì³нного тваринництва.

Íаукова й виробнича д³яльн³сть âалер³я 
Петровича в³дзначена орденоì “За заслу-
ги” ІІІ, ІІ ступен³в (1996, 1999), трьоìа ìе-
даляìи, äержавниìи преì³яìи óкраїни в 
галуз³ науки ³ техн³ки (1993, 1999), преì³єю 
³ì. â.Я. Юр’єва Íац³ональної акадеì³ї наук 
óкраїни, преì³єю óààÍ “За видатн³ досяг-
нення в аграрн³й науц³”.

ñв³тла паì’ять про âалер³я Петрови-
ча Бурката – невтоìного âченого, тала-
новитого îрган³затора науки, Педагога, 
скроìну, чуйну, глибоко порядну, високо-
шановану та ³нтел³гентну ëюдину, ³стинно-
го ³ в³дданого Патр³ота óкраїни – назавжди 
збережеться у наших серцях, у серцях його 
друз³в, колег ³ учн³в.

Президія Óкраїнського товариства 
генетиків і селекöіонерів імені М.І. Вавилова

Редколегія журналу  
“Вісник Óкраїнського товариства  

генетиків і селекöіонерів”

ìолочних, волинської, пол³ської ³ п³вденної 
ì’ясних пор³д, низки внутр³породних тип³в, 
заводських л³н³й ³ родин.

Професор â.П. Буркат  орган³зував 
розробку ³ впровадження у виробниц-
тво генеральної схеìи розì³щення й ра-
ц³онального використання плеì³нних ре-
сурс³в держави, п³дготовку сер³ї зоотехн³ч-
них ³ ветеринарних правил вирощування 
реìонтного ìолодняка великої рогатої ху-
доби, коней, свиней та овець, започатку-
вав сер³ю видань енциклопедичного харак-
теру “óкраїнськ³ вчен³-аграр³ї õõ стол³ття” ³ 
науково-виробничого щор³чника “ñелек-
ц³я”. óсього ниì опубл³ковано понад 880 
наукових праць, ³з них 40 ìонограф³й, книг 
³ брошур та 35 редакторських ³ видавничих 
роб³т.

â³н очолював досл³дження з держав-
них програì “êонсол³дувати створен³ та 
вивести нов³ породи ³ типи с³льськогоспо-
дарських тварин” та “Збереження гено-
фонду с³льськогосподарських тварин”.

ñвою основну роботу â.П. Буркат поєд-
нував з р³зноìан³тною д³яльн³стю ³з п³дго-
товки наукових кадр³в, апробац³ї досл³дних 
роб³т. П³д його кер³вництвоì п³дготовлено 
10 доктор³в ³ 6 кандидат³в наук. â³н був чле-
ноì ãоловної ради âищої атестац³йної ко-
ì³с³ї, редактороì в³дд³лу ”ñ³льське госпо-
дарство” åнциклопед³ї сучасної óкраїни, 
головою спец³ал³зованої вченої ради ³з за-
хисту кандидатських ³ докторських дисер-
тац³й ³з селекц³ї та генетики тварин, членоì 
презид³ї науково-техн³чної ради ì³нагро-
проìу, членоì Презид³ї ³ в³цепрезидентоì 


