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100 РОКІВ ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ПОМОЛОГІЇ ІМ. Л.П. СИМИРЕНКА 

ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НААН 

130 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ЛЬВОВИЧА 

СИМИРЕНКА 

   
– 

 Історія Дослідної станції починається з ХІХ століття з найбільшого в 

дореволюційній Росії розсадницького господарства Левка Платоновича Симиренка, 

розташованого на орендованій землі графині Балашової, яке він створив у 

Мліїві у 1887 році. З метою наукових досліджень Л. П. Симиренком були зібрані 

найцінніші сорти плодових і декоративних порід. У 1912 році у помологічному розсаднику 

Л. П. Симиренка нараховувалось майже 3000 сортів різних рослин, зокрема яблуні 900, 

груші 889, черешні та вишні 350, персику 115, абрикосу 56, агрусу 166, горіха 45. Крім 

того, була зібрана велика кількість троянд (937 сортів), бузку і 305 різновидів хвойних 

дерев і кущів. Після створення помологічного розсадника науковий світ назвав 

українського вченого «королем вітчизняного садівництва». 

Найавторитетніша наукова установа світу — Французьке 

помологічне товариство надало Л. П. Симиренку найвищу 

нагороду — Велику золоту медаль з викарбуваним на ній 

написом: «Людині та вченому, який зробив найбільшу послугу 

садівництву своєї країни».  

Окрасою вітчизняного садівництва, одним з 

найцінніших сортів яблуні, яким захоплювалися іноземні 

колеги Левка Симиренка, став виведений ним ренет Платона 

Симиренка, названий на честь батька. Свою тріумфальну ходу 

українськими садами цей сорт розпочав із середини XIX ст., 

упродовж XX ст. став провідним промисловим сортом яблуні 

у багатьох країнах світу. Він зберігає своє панівне становище 

в Україні та в інших країнах і на початку третього тисячоліття. 

Левко Платонович 

Симиренко 

https://www.youtube.com/watch?v=zRnP2BnPvg0&t=3939s
https://www.youtube.com/watch?v=zRnP2BnPvg0&t=3939s
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/1912
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Серед чисельного світового генофонду сортів яблуні (їх 

нараховується понад 10 тис.), мабуть, не знайдеться 

якогось іншого, що за своєю популярністю у споживачів, 

вельми широким ареалом і винятковим довголіттям у 

промислових садах міг би гідно суперничати з 

уславленим українським Ренетом Симиренка. Він став 

гордістю вітчизняного садівництва, візитівкою України у 

садівничий світ. 

Роботу батька продовжив син Володимир Львович 

Симиренко. В.Л. Симиренко народився 18 (29) грудня 

1891 року у родинній садибі Платонів хутір, 

розташованій за кілька кілометрів від містечка Городище 

Київської (нині Черкаської) області в родині колишніх 

політичних засланців Левка Симиренка та Альдони 

Симиренко (у дівоцтві Гружевської). Батько на той час 

вже відомий учений, організатор славетного 

Помологічного розсадника Л. П. Симиренка. Володя був 

третьою дитиною колишніх політв’язнів, яка 

народилася після повернення батьків із сибірського 

заслання. Його дитинство та юнацькі роки були зігріті батьківською і бабусиною любов’ю 

та теплом. Його нахил до садівництва батько помітив ще з дитинства. Тому і став залучати 

до всіляких робіт у саду та розсаднику. Багато чому навчив сина сам, а вже у підлітковому 

віці передав на виховання своїм найкращим фахівцям.   

Успішно закінчивши 12-ту Київську гімназію, Володимир уже майже сформованим 

садівником вступає у 1912 році на агрономічний факультет Київської політехніки. Навчався 

в ній охоче і показав схильність до наукової роботи. У 1915 році на хвилі молодіжного 

патріотизму він подає заяву керівництву інституту про надання відпустки й записується 

волонтером до армії. Вчорашній волонтер упродовж першої половини 1918 року складає 

іспити і захищає дипломну роботу. Його як дипломованого фахівця, добре обізнаного з 

науковою роботою, залучають до роботи у Міністерстві земельних справ, де він керує 

секцією садівництва. Одночасно йому запропонували роботу у Всеукраїнському 

сільськогосподарському комітеті — зародку сучасної Академії аграрних наук. Секцію 

садівництва у ньому Володимир Симиренко очолював на громадських засадах до 1926 

року. Молодий науковець мав змогу часто відвідувати родинну садибу.  

За роки воєнного лихоліття, націоналізований ще батьком Помологічний розсадник 

та родинна садиба Платонів хутір зазнавали пограбування та руйнації. Аби врятувати 

безцінне батьківське надбання, Володимир Симиренко переконує керівництво Наркомзему 

України та Наукового сільськогосподарського комітету у необхідності організації на базі 

Помологічного розсадника Мліївської садово-городньої станції. Постановою Наркомзему 

від 25 листопада 1920 року перша в Україні дослідна установа з садівництва була створена, 

а навесні 1921 року розпочала свою діяльність. Володимира Симиренка призначили 

директором дослідної станції та Державного помологічного розсадника. Разом з ним 

працювали професори Л. М. Ро і В. П. Попов та науковий працівник М. А. Гросгейм. За їх 

безпосередньої участі були створені і до 1927 року працювали наукові відділи 

плодівництва, овочівництва, ентомології, сільськогосподарської метеорології, 

фітопатології, технічної переробки плодів і овочів, агрохімії та інші. У 1921 році на станції 

було розпочато роботи зі створення плодового  розсадника, а у 1923 році розсадник 

Мліївської дослідної станції реорганізовано у Центральний державний плодорозсадник 

України. Глибоко вивчалися не лише помологічні особливості сортів та агротехніка 

догляду за садом, але й проводилися серйозні дослідження з селекції, фізіології, біохімії, 

 Володимир Львович Симиренко 
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агрохімії, агрометеорології, технічної переробки та 

зберігання плодів та овочів, захисту рослин, фітопатології 

та ентомології. Володимир Львович Симиренко завершив 

справу кількох своїх поколінь і перетворив задумані творчі 

ідеї прадіда, діда і батька в реальність, створивши і 

розвинувши усі потрібні атрибути української помології, 

типи розсадництва, систему науково-дослідних установ, 

систему державних  розсадників і, нарешті, державну 

«Помологічну книгу», але не встиг її видати. Після 

злочинного вбивства українського вченого всесвітньої 

слави Левка Платоновича Симиренка, репресування 1933 

року його сина, професора, директора Всесоюзного 

інституту плодового та ягідногогосподарства Володимира 

Симиренка їхні імена на кілька десятиліть вилучили з 

української і світової історії і науки, а численні безцінні 

праці знищили. 

Політична, громадянська і наукова реабілітація видатних учених розпочалася в добу 

хрущовської відлиги. 1958 року Мліївській станції садівництва присвоєно ім’я 

Л. П. Симиренка. За рішенням Президії Академії сільськогосподарських наук упродовж 

1961–1963 років вийшло три томи раніше репресованої і забороненої «Помології» Левка 

Симиренка. Вона витримала два видання і стала окрасою вітчизняної та світової науки. 

1980 року за рішенням Ради Міністрів УРСР Академія наук запровадила премію 

ім. Л. П. Симиренка за видатні досягнення в садівничій науці. Верховна Рада України ще 

2002 року ухвалила постанову про «вшанування пам’яті видатних  українських учених-

садівників Л. П. Симиренка та В. Л. Симиренка». Аналогічний документ ухвалив і Кабінет 

Міністрів України. У 1989 році дослідну станцію було реорганізовано в Мліївський 

науково-дослідний інститут садівництва лісостепу України ім. Л. П. Симиренка. У 1992 

році інститут було перейменовано в Мліївський інститут садівництва ім. Л. П. Симиренка 

УААН. У 2006 році у зв'язку з орієнтацією на вивчення генетичних ресурсів плодових, 

ягідних, горіхоплідних і малопоширених. 

культур його було перейменовано в Інститут помології ім. Л. П. Симиренка, а з 2017 року 

реогранізовано в Дослідну станцію помології ім. Л. П. Симиренка Інституту садівництва 

НААН. 

Діяльністю установи керували знані вчені – плодівники: Микола Михайлович 

Артеменко (1966 – 1991 рр.), Іван Іванович Хоменко (1991 – 2004 рр.), Микола Федорович 

Кучер (2004– 2016 рр.), Володимир Васильович Фільов (з 2016 р. понині).  

З часу створення наукової установи в Млієві розпочалася і до даного часу 

продовжується робота зі створення нових сортів яблуні, груші, кісточкових та ягідних 

культур. Селекціонерами інституту виведено близько 200 сортів плодових і ягідних 

культур. Мліївські сорти неодноразово нагороджувалися найвищими нагородами на 

міжнародних і національних виставках. Так золотими медалями Міжнародної виставки в 

Ерфурті нагороджені сорти: яблуні — Слава переможцям, сливи — Волошка; срібною та 

бронзовою сорти груші — Ребриста та Нарядна з Млієва. На Міжнародній виставці в місті 

Штутгарті золотої медалі був удостоєний сорт яблуні Пепінка золотиста, а пізніше сорт 

яблуні Росавка був удостоєний срібної медалі. Сорти яблуні мліївської селекції Ренет 

Симиренка, Слава переможцям, Пепінка золотиста, Росавка та сливи Волошка широко 

розповсюджені в Україні та за її межами. 

На даний час Дослідна станція помології здійснює вивчення та збереження 

генетичних ресурсів плодових, ягідних, горіхоплідних, декоративних культур, колекція 

яких становить 2456 зразків, у якій 960 вітчизняного походження. Це переважно селекційні 

 

Микола Михайлович 

Артеменко 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
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сорти — 1855, з яких 672 українського походження; 182 — місцеві сорти та форми, 68 з 

України. Проводиться комплексне вивчення зразків генофонду, підтримання їх у живому 

стані, поповнення і поновлення за рахунок інтродукції сортів вітчизняної селекції для 

збереження життєздатності та генетичної автентичності і використання їх як в селекційних, 

наукових, навчальних програмах, так і в промисловому садівництві. У процесі досліджень 

багато виділено носіїв цінних ознак для формування ознакових колекцій.  

Державне значення мають 15 колекцій станції, сформованих з генетичного 

різноманіття за господарськими ознаками та ознаками відмінності і зареєстрованих у 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України: базова та серцевинна колекції 

яблуні; ознакові — груші, абрикосу, сливи, вишні, черешні, дерену, ліщини; ознакова та 

спеціальна — смородини чорної, робоча — калини.  

137 зразків плодових, ягідних і декоративних культур зареєстровано у 

Національному центрі генетичних ресурсів рослин України як такі що мають особливу 

цінність за ознаками продуктивності, якості плодів, стійкості до хвороб, стійкості до хвороб 

і несприятливих абіотичних чинників та ін. Це 22 зразки яблуні, пʹять — груші, 17 — сливи, 

12 — абрикосу, 14 — черешні, по сім — вишні та дерену, 14 — смородини чорної, по два 

— порічок і агрусу, пʹять — малини, 15 — фундука, шість — калини, пʹять — бузку.   

Поповнення колекції проводиться шляхом обміну з науковими установами та за 

рахунок проведення експедиційних обстежень в інших регіонах України. Науковцями 

установи розроблені методики формування та ведення  колекцій генофонду яблуні та 

груші. Підготовлено проекти методик з ведення банку генетичних ресурсів вишні і черешні. 

Проводяться аналітичні дослідження, які стануть основою для розробки методик по інших 

породах.  

На території дослідної станції розташовано державний дендропарк парк — пам'ятка 

садово-паркового мистецтва; музей-відділ родини Симиренків Черкаського обласного 

краєзнавчого музею який розміщений у будинку, де жив, працював і загинув Лев 

Платонович. 

 

Л. С. Юрик, 

завідувач відділу генетичних ресурсів і селекції 

плодових культур 

Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка 

Інституту садівництва НААН 

 

Т. П. Шиянова, 

мол. науковий співробітник 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юрʹєва НААН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


