
До 110-ої річниці з дня народження Крикунова Михайла Степановича. 

. 

Заслуженого працівника вищої школи України, доктора ветеринарних наук, 

професора, завідувача кафедри паразитології і фармакології 1945–1982 рр., 

декана факультету ветеринарної медицини 1950–1952 рр.,                       

проректора з навчальної роботи БЦСГІ 1962–1973 рр. 

Народився 5 листопада 1911 року в с. Казанське Джувалинського 

району Південно-Казахстанської області в сім’ї селян. Після закінчення 

Капламбекського зооветтехнікуму навчається в Алма-Атинському 

зооветеринарному інституті. 

1934 р. Михайло Степанович Зараховується в аспірантуру. Паралельно 

він працює аспірантом кафедри паразитології. 24 лютого 1941 р. захистив 

кандидатську дисертацію Затверджений ВАК 9 березня 1946 р. 



З 28 червня 1941 до 1 

грудня 1943 рр. М.С. Крикунов 

служить в рядах Червоної Армії 

на посаді старшого 

ветеринарного лікаря 

кавалерійського полку.  

Після тяжкого поранення, 

працював в.о. доцента кафедри 

військово-ветеринарної служби, 

а потім до травня 1945 р. – 

кафедри паразитології Алма-

Атинського зооветінституту, 

суміщаючи з посадою декана 

ветеринарного факультету. 

 

 

Після війни М.С. Крикунов переїжджає до Білої Церкви і очолює 

кафедру паразитології, 14 червня 1947 р. ВАК затвердила його у вченому 

званні доцента.  

Разом з асистентом Р.О. Плахотньою він взявся за відновлення 

кафедри. Завдяки наполегливій роботі впродовж двох років кафедра була 

забезпечена всіма препаратами гельмінтів, необхідними для навчального 

процесу. Музейні експонати кафедри свідчили про найбільш розповсюджені 

паразитози в Київській області (ехінококоз, фіноз, диктіокаульоз, телязіоз, 

псороптоз, кокцидіоз та ін.). 

В 1946–1950 рр. виникла необхідність вивчення та надання допомоги 

колгоспам з ліквідації гельмінтозів великої рогатої худоби та свиней. 

Михайло Степанович особисто вивчав питання патогенезу і лікування свиней 

за аскаридозу. З цих питань ним опубліковано 16 наукових робіт.  

 

 



 

Перша післявоєнна Міжвузівська наукова конференція, БЦСГІ, 1947р. 

 

1950–1952 рр. М.С. Крикунов поєднував роботу на кафедрі 

паразитології з роботою декана ветеринарного факультету, а після цього до 

грудня 1955 р. – заступника директора інституту з навчальної та наукової 

роботи. З 1962 р. і до 18 грудня 1973 р. за сумісництвом працював на посаді 

проректора з навчальної  роботи. У 1963 р. захистив докторську дисертацію 

на тему: «Порушення секреторної та екскреторної функції деяких травних 

органів і зміни в складі крові при аскаридозі свиней». У вченому званні 

професора затверджений 27 червня 1966 р. 

Професором Крикуновим М.С. заснована наукова школа ветеринарних 

паразитології. За його керівництва виконано та захищено 12 кандидатських 

та одна докторська дисертація з проблем паразитозів тварин.  



 

Колектив кафедри паразитології 1970р. 

М.С. Крикунов до 1982 р. очолював кафедру паразитології і 

фармакології, з 1982 р. працював професором кафедри. У 1980 р. йому було 

присуджено почесне звання «Заслужений працівник вищої школи України». 

Михайло Степанович вів активну наукову діяльність на державному 

рівні, був членом Всесоюзного товариства гельмінтологів, він зіграв важливу 

роль в оптимізації епізоотичної ситуації в Україні щодо паразитозів тварин. 

Музей історії університету зберігає світлу пам'ять про Михайла 

Степановича Крикунова – великого вченого та педагога, людину світлої душі 

та гарячого серця. 
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