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Ювілеї

В.П. РИБАЛКУ — 80

Виповнилося 80 років від 
дня народження доктора 
сільськогосподарських наук, 
професора, заслуженого ді-
яча науки і техніки України, 
академіка НААН і РАСГН Ва-
лентина Павловича Рибалка.

Народився Валентин 
Пав лович 8 жовтня 1936 р.  
у м. Кри вий Ріг Дніпропетров-
ської обл. Закінчив зоотехніч-
ний факультет Туркменського 
сільськогосподарського інсти-
туту (м. Ашхабад). Працював 
зоотехніком-селекціонером 
радгоспу ім. 25 Жовтня, стар-
шим зоотехніком навчально-
го господарства Мігіївського 
сільськогосподарського тех-
нікуму, головним зоотехні-
ком управління виробництва 
і заготівлі сільгосппродукції 
Первомайського р-ну Мико-
лаївської обл.

З 1964 по 1967 р. В.П. Ри  -
бал  ко навчався в аспірантурі 
Полтавського науково-дослід-
ного інституту свинарства (нині  
інститут свинарства і АПВ 
НААН). Після захисту канди-
датської дисертації (1967) він 
працював старшим науковим 
співробітником відділу розве-
дення і генетики. З 1970 по 
1988 р. — він заступник ди-
ректора інституту з наукової 
роботи, з 1988 по 2007 р. —  
директор, а з 2007 р. і пони-
ні — головний науковий спів-
робітник.

У 1985 р. В.П. Рибалко за-
хистив докторську дисертацію. 
У 1992 р. він отримав звання 
професора, а в 1993 р. був об-
раний дійсним членом УААН.

Професор В.П. Рибалко є 
відомим ученим і організато-
ром наукових досліджень. Він 
понад 20 років був головою 
державних науково-технічних 
програм зі свинарства. Його 
наукова компетенція — це 

селекція, розведення, відтво-
рення, технологія годівлі та 
утримання свиней. Учений 
має понад 700 публікацій — 
книг, брошур, статей, методик 
і рекомендацій.

В.П. Рибалко — один із ав-
торів важливих селекційних 
досягнень, які зумовлюють на-
уково-технічний прогрес у сви-
нарстві: полтавського завод-
ського типу м’ясних свиней, 
високопродуктивного мате-
ринського типу у великій білій 
породі, полтавської м’ясної 
породи, червонопоясної спе-
ціалізованої лінії та червоної 
білопоясної породи м’ясних 
свиней. Його розробки захи-
щені 22-ма авторськими свідо-
цтвами та патентами. Під його 
керівництвом підготовлено 
і захищено 7 докторських і 24 
кандидатських дисертацій.

Одним із результатів ви-
вчення зарубіжної практики 
було створення станції (еле-
вера) з вирощування і оцінки 
кнурів-виробників.

Академік В.П. Рибалко є 
членом аграрної секції ко-
мітету з Державних премій 
України в галузі науки і тех-
ніки, науково-технічної ради 
Мінагрополітики і продоволь-
ства України, бюро Відділен-

ня зоотехнії НААН, редколегій 
збірника «Свинарство», жур-
налів «Вісник Полтавської 
державної аграрної академії», 
«Зоология» і «Свиноводство» 
(Росія), «Животноводство» 
(Беларусь). Він з 1991 р. є го-
ловою спеціалізованої ради із 
захисту дисертацій.

За значний внесок у роз-
виток сільськогосподарської 
науки В.П. Рибалко був наго-
роджений Почесною грамо-
тою Міністерства сільського 
господарства СРСР (1980), 
Грамотою Президії Верховної 
ради Української РСР (1986), 
Почесною грамотою Кабміну 
України (2002) та багатьма ме-
далями. Він двічі удостоєний 
звання лауреата Державної 
премії України в галузі науки 
і техніки (1984, 1999), звання 
«Заслужений діяч науки і тех-
ніки України» (1997). У 1997 р. 
у Женеві йому вручено міжна-
родну персональну нагороду 
«Ертсмейкер» у номінації: «За 
збереження і розвиток інтелек-
туально-кадрового потенціалу 
підприємства у період пере-
хідної економіки». У 2009 р. 
Мінагрополітики України його 
нагороджено знаком «Відмін-
ник аграрної освіти і науки».

В.П. Рибалко також опублі-
кував 3 збірки віршів і 12 книг 
народної мудрості.

Свою ювілейну дату Ва-
лентин Павлович зустрічає 
повним сил, бадьорості і твор-
чих планів. Щиро вітаємо юві-
ляра, бажаємо йому доброго 
здоров’я, благополуччя і натх-
нення на успішне завершення 
усіх своїх розпочинань.
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