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ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ РИБАЛКА  

(до 70-річного ювілею) 

 

Виповнилось 70 років провідному вченому в галузі 

генетики якості зерна зернових культур, члену-кореспонденту 

Національної академії наук України О. І. Рибалці. 

Олександр Ілліч народився 4 травня 1950 року в селі 

Високопілля Олександрівського району Донецької області. У 

1972 році закінчив з відзнакою селекційне відділення 

агрономічного факультету Харківського 

сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва. У 

1972 –1975 роках. О. І. Рибалка — навчався в аспірантурі 

відділу генетики Всесоюзного селекційно-генетичного 

інституту (нині Селекційно-генетичний інститут-

Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, СГІ), м. Одеса. У 1975 році 

захистив дисертацію за темою «Гібридологічний і моносомний аналіз компонентного 

складу гліадину в сортів м’якої пшениці T. aestivum», здобувши науковий ступінь 

кандидата біологічних наук за спеціальністю «генетика». Після цього і понині працює в 

СГІ, з 2004 року  завідувачем відділу генетичних основ селекції. За сумісництвом він є 

провідним науковцем лабораторії якості зерна Інституту фізіології рослин і генетики НАН 

України. 

У 2009 році О. І. Рибалка захистив дисертацію за темою «Генетичне поліпшення 

пшениці», здобувши науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 

«генетика». Має вчене звання  професор. 

О. І. Рибалка виконав фундаментальні дослідження світового рівня у галузях 

генетики запасних білків пшениці та віддаленої гібридизації пшениці. Він започаткував і 

втілив у практичну селекцію програму створення вихідного матеріалу для сортів пшениці 

та голозерного ячменю спеціального технологічного використання: пшениці надвисокої 

хлібопекарської властивості, бісквітної пшениці, пшениці ваксі з амілопектиновим 

крохмалем, пшениці спеціального кормового та технічного використання для виробництва 

біоетанолу, пшениці з поліпшеними харчовими властивостями (чорнозерна пшениця), 

голозерного ячменю харчового та кормового напрямів використання. О. І. Рибалка 

започаткував в Україні низку нових напрямів селекції пшениці, тритикале і голозерного 

ячменю. Він упровадив оцінки генетичного, селекційного та насіннєвого матеріалу за 

алельним складом генів Gli/Glu, що кодують біосинтез клейковинних білків пшениці, нові 

лабораторні методи міні-електрофорезу гліадинів і високомолекулярних глютенінів, 

патентований метод оцінки хлібопекарських властивостей пшениці SDS-30, що 

використовується у програмах головних селекційних центрів України. 

Олександр Ілліч Рибалка є автором понад 210 наукових статей, опублікованих у 

вітчизняних та іноземних виданнях, двох монографій «Якість пшениці та її поліпшення» 

(2011 р.) та «Ячмінь, як продукт функціонального харчування» (2017 р.), 15 патентів і 10 

авторських свідоцтв, співавтором 10 сортів пшениці та ячменю; має новаторські розробки в 

галузі здорового харчування з використанням продуктів із зерна створених ним сортів 

злаків. 

7 березня 2018 року Олександра Ілліча обрано членом-кореспондентом Національної 

академії наук України по Відділенню загальної біології. 

О. І. Рибалка  визнаний у світі вчений. З 1996 року він є членом Нью-Йоркської 

Академії наук, з 2014 року  академік Академії аграрних наук Франції. 

За видатні досягнення у науковій діяльності О. І. Рибалка є лауреатом Державної 

премії України в галузі науки і техніки 2014 року. Він нагороджувався Грамотою та 
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цінними подарунками Верховної Ради України, пам’ятною медаллю на честь 100-ліття 

НАН України, грамотами, дипломами і пам’ятними відзнаками НААН. 

Олександр Ілліч активно співпрацює з Національним центром генетичних ресурсів 

рослин України, передає створені ним унікальні сорти до Національного генбанку. 

Колектив Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН, Національного центру 

генетичних ресурсів рослин України щиро вітає Олександра Ілліча Рибалку з славетним 

ювілеєм і бажає міцного здоров’я, добробуту, подальших великих творчих успіхів. 

Керівник Національного центру генетичних 

ресурсів рослин України  В. К. Рябчун 

Провідний науковий співробітник лабораторії  

інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Р. Л. Богуславський 
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