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Наукова школа П.М. Кулешова - Н.Д. Потьомкіна - Ю.Д. Рубана має
давню історію свого розвитку і пов'язана з вивченням проблеми племінної
справи

і

її

фундаментального

положення

про

конституцію

сільськогосподарських тварин.
Засновником наукового напрямку є член-кореспондент АН СРСР,
професор, заслужений діяч науки і техніки РРФСР П.Н.Кулешов, який сам
відносив себе до представників дарвіністіческой школи. За наукової та
практичної діяльності П.М. Кулешов вважає своїм учнем і представником
своєї наукової школи Н.Д.Потьомкіна.

Ч. Дарвін (1809-1882)
Розвиток ХДЗВА
1920-1929 – Харківський
зоотехнікум
1929-1932 – Харьківский
молочнозоотехнічний
інститут
1932-1960 – Харьківский
зоотехнічний
інститут
1960-2001 – Харьківский
зооветеринарний
інститут
З 2001 Харьківска
державна зооветеринарна
академія

П.М. Кулешов (1854 – 1936)



М.Д. Потьомкін (1885 – 1965)



Ю.Д. Рубан ( 1932-2018 )


Учні

Павло Миколайович

Кулєшов - член-кореспондент АН СРСР,

професор, заслужений діяч науки і техніки РРФСР - є основоположником
сучасного трактування багатьох питань зооінженерії. Вчений - дарвініст, знавець
світового і вітчизняного тваринництва, талановитий педагог вищої зоотехнічної
школи

своїми

роботами

він

справляє

визначальний

вплив

на

багато

фундаментальних і практичні рішення в галузі тваринництва.
Микола Дмитрович Потьомкін (1885-1965) - академік ВАСГНІЛ,
професор учень і продовжувач наукової школи П.М. Кулешова.
Наукова спадщина Миколи Дмитровича за кількістю публікацій відносно
невелика: дві книги - «Масове поліпшення російського скотарства (Без Сибіру і
Кавказу)», «Основи практики племінного розведення сільськогосподарських
тварин»; вже після смерті вченого опубліковані його «Вибрані твори». повний
список робіт Н.Д. Потьомкіна.
Юрій

Дмитрович

Рубан

(1932-2018)

-

професор,

доктор

сільськогосподарських наук, заслужений працівник освіти України, дійсний член
Нью-Йоркської Академії наук учень і продовжувач наукової школи Н.Д.
Потьомкіна.
Після закінчення середньої школи у 1950 році поступив в Харківський
зоотехнічний інститут спочатку на конярський факультет, а з його ліквідацією в
1953 р - на зоотехнічний факультет. Вибір майбутньої спеціальності диктувався
біологічною спрямованістю зоотехнії і роботою з тваринами. Робота на
виробництві (1955 – 1958). З 15 травня 1958 року до 15 травня 1961 року аспірант
кафедри крупного тваринництва Харківського зооветеринарного інституту, з 16
травня 1961 року послідовно асистент, доцент, професор, завідувач кафедри
крупного тваринництва, проректор з навчальної роботи, декан зооінженерного
факультету Харківського зооветеринарного інституту: 18 жовтня 1961 року –
захистив кандидатську, 22 травня 1973 року – захистив докторську дисертацію.
Наукові розробки учнів Ю. Д. Рубана: Одним із елементів продовження
школи Ю. Д. Рубана є захист кандидатських та докторських дисертацій його

учнів
Касановаса К.Є. Порівняльна оцінка різних внутрішньо-породних
генотипів чорно-рябої худоби і їх використання:
Веліканова B.C. Порівняльна оцінка господарських та біологічних
показників симентальської і чорно-рябої худоби різних внутріпородних типів в
сучасних умовах виробництва
Зандарян В.А. Внутрішньопорідні типи симентальської худоби, їх
технологічна

характеристика

та

використання:

Шалімов М. А. аспірант дисертація на тему: Породний тип і адаптація
тварин
Шкарбут Ю. Є. в 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Оцінка
фортеці конституції і придатності худоби в умовах сучасного виробництва»
Прудников В. Г. у 1982 році захистив кандидатську дисертацію на
вищеназвану тему: Оцінка телиць і корів симентальської худоби різних
внутріпородних типів з розвитку, продуктивності і відтворювальної здатності
Близно В.М. в 1980 році захистив кандидатську дисертацію «Оцінка корів
червоної степової породи та її помісей по придатності до промислової технології»
Ржепаковський В.В.

у 1991 році захистив кандидатську дисертацію

«Порівняльна оцінка розведення худоби чорно-рябої і червоної степової порід в
умовах Ставропольського краю».
Шалімов М. А. у 1996 році захистив докторську дисертацію «Теоретичні
та практичні аспекти формування типів конституції червоних порід худоби»
Прудников В. Г.у 2003 році захистив докторську дисертацію на тему:
«Визначення

способів підвищення м'ясної продуктивності великої рогатої худоби

і поліпшення якості яловичини».

