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ПАМ’ЯТІ ГИБАЛА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА  

(1959–2019 рр.) 

 

27 січня 2019 р. помер Гибало 

Валентин Миколайович – відомий науковець 

у галузі садівництва, селекціонер. 

Гибало В.М. народився 2 січня 1959 р. 

в м. Городище Черкаської області. У 1976 р. 

закінчив Городищенську середню школу №2 і 

рік працював електрослюсарем у районному 

об'єднанні «Сільгосптехніка». У 1977 –

 1983 рр. навчався в Уманському 

сільськогосподарському інституті. З 1983 р. 

працював у Мліївській дослідній станції 

садівництва ім. Л. П. Симиренка агрономом 

лабораторії впровадження, у 1984 – 1985 рр. 

молодшим науковим співробітником відділу 

розсадництва, у 1985 – 1988 рр. – секретарем 

комітету комсомолу, у 1988 – 1989 рр. – 

молодшим науковим співробітником 

науково-організаційного відділу. Після 

реорганізації дослідної станції в Мліївський 

інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка у 

1989 – 1990 рр. роках працював молодшим 

науковим співробітником відділу ягідних культур, а з 1990 – завідувачем відділу 

колективного та присадибного садівництва. З 1993 р. – завідувач відділу малопоширених, 

лікарських і декоративних культур.   

Після закінчення аспірантури в 1994 р. захистив дисертацію на тему: ―Біологічна і 

господарська оцінка сортів суниці в умовах Центрального Лісостепу України‖ на здобуття 

наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – 

плодівництво. З 2007 р. – завідувач відділу ягідних, малопоширених та горіхоплідних 

культур, з 2010 р. – завідувач відділу генетичних ресурсів і селекції ягідних, 

малопоширених та горіхоплідних культур Інституту помології ім. Л. П. Симиренка  НААН. 

З 2008 р. – заступник директора з наукової роботи Інституту, а з 2017 р. – заступник 

директора з наукової роботи Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка Інституту 

садівництва НААН.  

У 2009 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Має 64 

опубліковані наукові праці, авторське свідоцтво на спосіб вирощування розсади суниці та 3 

авторських свідоцтва на сорти рослин. 

За період трудової діяльності Гибало В. М. проводив дослідження з різними 

плодовими, ягідними і горіхоплідними культурами. Займався вивченням господарсько-

біологічних особливостей вегетативно-розмножуваних підщеп для груші. Зібрав колекцію з 

20 форм. Вивчав господарсько-біологічні  особливості сортів суниці. На основі отриманих 

результатів виділено кращі сорти для вирощування в умовах Центрального Лісостепу 

України. Провів актуальні дослідження по вирощуванню саджанців плодових та 

горіхоплідних культур із закритою кореневою системою в контейнерах. Ця технологія дає 

змогу значно збільшити вихід саджанців з одиниці площі, а відсутність пошкоджень 

кореневої системи при садінні на постійне місце зумовлює високе приживання їх у саду.  

Враховуючи значну цінність горіхоплідних культур Гибалом В. М. велася робота по 

вивченню грецького горіха та фундука, у результаті якої створено сорт грецького горіха 

Промінь, який характеризується високою зимостійкістю, стійкістю проти пізніх весняних 
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заморозків, проти ураження хворобами і пошкоджень шкідниками, посухостійкістю, 

високою врожайністю та крупноплідністю, і сорт фундука Янтарний – крупноплідний, 

високоврожайний, адаптований до грунтово-кліматичних умов вирощування. Сорти 

занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.  

У результаті селекційної роботи по малині створено новий сорт Вогник, 

високоврожайний, стійкий до хвороб, зимостійкий та посухостійкий, з великими ягодами 

червоного кольору. 

Гибало В. М. тривалий час займався формуванням генбанку плодових, ягідних і 

горіхоплідних культур, а у 2017 – 2018 рр. був керівником підпрограми «Помологія» програми 

наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Генофонд рослин». 

Він був головою Державної екзаменаційної комісії в Городищенському коледжі 

Уманського національного університету садівництва. Виступав офіційним опонентом на 

захистах кандидатських дисертацій.  

Гибало Валентин Миколайович рано пішов з життя, яке він присвятив служінню 

садівничій науці. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. 
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  Г. В. Панасенко, 

учений секретар  
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