ЮВІЛЕЇ

В.П. РИБАЛКУ — 85
Відомому вченому зі свинарства, доктору сільськогосподарських наук, академіку
НААН, головному науковому співробітнику Інституту
свинарства і агропромислового виробництва НААН
Валентину Павловичу Ри
балку виповнилося 85 років.
Народився В.П. Рибалко
8 жовтня 1936 р. у м. Кривий
Ріг Дніпропетровської обл.
У 1961 р. закінчив Турк
менський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «зоотехнія». У 1969 р.
захистив кандидатську дисертацію в Ук
раїнській сільськогосподарській академії
(нині Національний університет біоресурсів
і природокористування України).
У 1985 р. В.П. Рибалко захистив докторську дисертацію за темою «Підвищення продуктивності свиней шляхом раціонального
використання генетичних та паратипових
факторів». У 1992 р. йому присвоєно звання
професора, а в 1993 р. Валентин Павлович
був обраний дійсним членом НААН.
Вагомим внеском ученого у зоотехнічну
науку та практику є удосконалення порід
свиней, розроблення теоретичних і прикладних аспектів схрещування й гібридизації,
створення нових генотипів на внутрішньопородній та міжпородній основах. Він є одним із авторів важливих селекційних досягнень — материнського типу у великій білій
породі свиней та полтавського заводського
типу, які стали основою для виведення червоної білопоясої породи м’ясних свиней.
В.П. Рибалко є автором близько 860-ти
наукових праць, має 22 патенти та авторсь
ких свідоцтва, розробив понад 20 селекційних програм з розвитку свинарства.
Від 1988 по 2007 р. В.П. Рибалко обій
мав посаду директора Полтавського НДІ
свинарства імені О.В. Квасницького (нині
Інстит свинарства і агропромислового виробництва НААН). З 1991 р. і дотепер він —
голова Спеціалізованої вченої ради Інс
титуту свинарства і АПВ НААН із захисту
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кандидатських дисертацій.
Валентин Павлович — член
редакційних колегій наукових журналів. Тривалий час
був членом секції зоотехнії
Комітету по Державних преміях України у галузі науки
і техніки та науково-технічної ради Міна грополітики
України.
В.П. Рибалко сформував
наукову школу зі створення
нових м’ясних високопродуктивних порід у свинарстві.
Ним підготовлено 25 кандидатів і 9 докторів сільськогосподарських наук. За використання його селекційного досягнення
захищено понад 10 кандидатських дисертацій.
За наукові досягнення В.П. Рибалко удос
тоєний звання лауреата Державної премії
Української РСР у галузі науки і техніки
(1984) та лауреата Державної премії України
в галузі науки і техніки (1999), Почесного
звання «Заслужений діяч науки і техніки
України» (1997). Вчений отримав персональну Міжнародну нагороду «Ертсмейкер»
(м. Женева, Швейцарія, 1997).
В.П. Рибалко нагороджений Почесною
грамотою Президії Верховної Ради Україн
ської РСР (1986), Почесними грамотами
Кабінету Міністрів України (2002, 2011), нагрудним знаком Мінагрополітики України
«Знак Пошани», нагородами Національної
академії аграрних наук України, Полтавської
обласної державної адміністрації та багатьма медалями.
Є у Валентина Павловича й улюблені
захоплення — поезія та гуморески. Ним підготовлено й опубліковано 3 книги віршів і
17 збірників гумористичної літератури.
Щиросердно вітаємо ювіляра, бажаємо
йому доброго здоров’я, родинного затишку
та подальших творчих успіхів!
Відділення зоотехнії НААН
Інститут свинарства і
агропромислового виробництва НААН

Вісник аграрної науки

2021, №10 (823)

