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ПАМ’ЯТІ КОЛЕСНИКА ІВАНА ІВАНОВИЧА 
 

Колектив Дніпропетровської дослідної станції 
Інституту овочівництва і баштанництва НААН з глибоким 
сумом повідомляє, що 30 листопада 2021 року, на 64 році 

життя відійшов у вічність наш колега, видатний селекціонер 
баштанних культур, кандидат сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції і 

технології вирощування овочевих і баштанних рослин 
КОЛЕСНИК ІВАН ІВАНОВИЧ. 

Народився Іван Іванович 2 листопада 1958 року у м. 

Шахтарськ Донецької області. Після закінчення у 1980 році 
Чернівецького державного університету за спеціальністю 
«Біологія» та недовготривалої роботи мікробіологом 
лабораторії біологічного методу боротьби зі шкідниками с/г 

культур, його трудовий та життєвий шлях був нерозривно 
пов’язаний з Дніпропетровщиною. 

Наукова діяльність Колесника Івана Івановича у Дніпропетровській дослідній станції 

ІОБ НААН розпочалась з 1982 року. Він пройшов усі щаблі кар’єрного зростання: від 
інженера-технолога і молодшого наукового співробітника до завідувача відділу. 

Гарбуз — культура, якій він приділяв найбільше уваги, вважаючи його овочем, що 
ідентифікує саме українців. Про різноманіття гарбузів, їх різні види і різновиди Іваном 

Івановичем було вивчено майже все достеменно, але в селекційному плані він працював з 
трьома культурними видами – гарбуз звичайний, великоплідний та мускатний. На цю тему 
він міг розповідати нескінченно довгі оповіді, з яких завжди виходило, що їсти треба тільки 

гарбуз. Його нездійсненною мрією було створити інститут гарбуза, щоб популяризувати цю 
багатогранну культуру. 

За результатом багаторічної наукової праці Колесником І. І. було створено і виділено 

цінний вихідний матеріал гарбуза для селекції — високоврожайний, з високими смаковими 
якостями, адаптований до різних зон України, різних груп стиглості і напрямів 
використання з ознаками холодо-, жаро- і посухостійкості та стійкості до хвороб і 
шкідників. Ним було розроблено способи селекції баштанних культур, які захищені 

патентами на корисну модель: «Спосіб оцінки стійкості рослин гарбуза проти борошнистої 
роси за вмістом аскорбінової кислоти в листках», «Спосіб селекції гарбуза на 
скоростиглість», «Спосіб селекції і виробництва насіння гібридів гарбуза насіннєвого 

напряму використання». Результати цих досліджень були узагальнені у дисертаційній 
роботі на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук «Вихідний 
матеріал культурного генофонду роду Cucurbita L. та використання його в селекції», яку 

він захистив 2003 року в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. У 2015 році йому 
було присуджено вчене звання старшого наукового співробітника 

Великі практичні результати були отримані Колесником І. І. як в сортовій, так і в 
гетерозисній селекції баштанних рослин. За результатами досліджень ним було створено 11 

різнопланових сортів гарбуза — Ждана, Ювілей, Доля, Бальзам, Полянин — столового 
призначення для споживання плодів в свіжому або консервованому вигляді; Валок, Лель, 
Світень — насіннєвого напряму використання; Гамлет і Маслянка — голонасіннєві сорти 

олійного призначення, Народний — кормового використання. Частка сортів гарбуза, 
створених за безпосередньої або головної участі Колесника І. І. складає в Державному 
реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні близько 30 %. Всі його сорти 

користуються постійним та зростаючим попитом з боку виробників плодів і товарного 
насіння в господарствах різних форм власності та переробних підприємств в різних 
регіонах України. 
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Також ним було вивчено закономірності добору пар для одержання гібридів, 

створено материнські і чоловічі батьківські лінії для створення гібридів гарбуза різного 
призначення та моделі одержання гетерозисних гібридів на основі різних типів 
материнських форм (з генетичними маркерами, жіночого типу, з комплексом домінантних 
апробаційних ознак), розроблено економічно вигідні способи виробництва гібридного 

насіння гарбуза, створено і передано в Державне випробування гібриди гарбуза 
великоплідного Король, Парадиз, Слава, Фараон та гарбуза мускатного Ромашка.  

Селекціонер з великої літери, він завжди буде жити в своїх сортах. У це просто 

неможливо повірити. Втрата, яку нічим не компенсувати, не замінити, не заповнити ні 
родині, ні друзям, ні колегам, ні українській науці. Він залишиться у нашій пам’яті 
невтомним науковцем, відданим своїй справі, прикладом для молоді, уособленням мудрості 

і доброти, цікавим та веселим співрозмовником з енциклопедичними знаннями у різних 
сферах — від спорту до біології. 

У невимовному болі та жалю стиснулось серце. Світла пам’ять Колеснику Івану 
Івановичу. 
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