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Присвячено 100-річчю з дня народження професора В.Т. Лобанова  
 
29 січня 2013 року виповнюється 100 років з 

дня народження видатного педагога і ученого, 
професора Валентина Тихоновича Лобанова, 
який зробив значний внесок у розвиток теорії і 
практики племінної справи в тваринництві. 

Валентин Тихонович народився в м. Щигрі 
Курської області в сім'ї службовців. Трудовий 
шлях почав з 17-річного віку вчителем початко-
вих класів Солнцевської школи Курської області. 
Більше двох років працював слюсарем-механіком 
у рідному місті. У 1933 році за направленням 
комсомолу вступив на зоотехнічний факультет 
Вороніжського зооветеринарного інституту, який 
закінчив у 1937 році на відмінно і був рекомендо-
ваний до вступу в аспірантуру. 27 червня 1941 
року успішно захистив кандидатську дисертацію в 
Єреванському зооветеринарному інституті.  

На початку Великої Вітчизняної війни був 
мобілізований до лав Червоної Армії. На цей час 
він екстерном закінчив Московську ветеринарну 
академію і був призначений начальником ветери-
нарної служби стрілецької бригади, а в подаль-
шому 42 дивізії, яка отримала назву гвардійської 
Прилуцької. Брав участь в боях під Москвою, у 
складі 2-го Українського фронту, звільняв  
Сумщину і дійшов до Праги, мав два поранення. 

У 1946 році був прийнятий на роботу доцен-
том Ульяновського сільськогосподарського інсти-
туту, де кілька років був деканом факультету, а 
потім проректором з навчальної та наукової роботи.  

У 1954 році призначений на посаду директо-
ра Чуваського сільськогосподарського інституту, 
в 1965 році – ректором Троїцького ветеринарного 
інституту, а в 1969 році – Вологодського молоч-
ного інституту. Перебуваючи на посадах ректора 
упродовж майже 25 років проявив себе активно 
діючим і енергійним керівником в організації та по-
кращенні роботи підпорядкованих йому інститутів. 

З вересня 1981 року працював в Сумській 
філії Харківського сільськогосподарського інсти-
туту ім. В.В. Докучаєва, потім після переймену-
вання – в Сумському сільськогосподарському ін-
ституті, зокрема п'ять років завідував кафедрою 
приватного тваринництва. За цей період під його 
керівництвом захищена кандидатська дисертація 
і 104 дипломних робіт. Професор В.Т. Лобанов 
здійснював науково-методичне керівництво об-
ласною системою «Молоко», складав селекційні 
плани і програми для 8 господарств області, зок-
рема учбового господарства Сумського СГІ. 

Валентина Тихоновича запам'ятали як вида-
тного педагога, прекрасного лектора, невтомного 
трудівника, людину щедрої душі, життєлюба, що 
поєднав в собі високу ерудицію вченого з особ-
ливим даром спілкування з людьми, як людину, 
що любить подорожі, полювання і фізичну куль-
туру. Навіть після 70-річчя захищав честь зооін-
женерного факультету, у якості капітан команди з 

волейболу на змаганнях вузу серед професорсь-
ко-викладацького складу, завжди був душею 
будь-якої компанії. 

Валентин Тихонович був відмінним пропага-
ндистом сільськогосподарських знань, сприяв їх 
впровадженню у виробництво, з яким мав тісні 
зв'язки. Через систему суспільства «Знання» його 
лекції з великою увагою слухали як фахівці, так і 
рядові тваринники тих областей, де він працював. 

Професор В.Т. Лобанов опублікував віднос-
но невелику кількість наукових робіт, проте слід 
особливо відзначити його участь, як головного 
співавтора, у підготовці та виданні основного під-
ручника для сільськогосподарських вузів «Розве-
дення сільськогосподарських тварин» виданого в 
1976, 1986, 1990 роках, автора «Практикуму з 
племінної справи» (1982, 1988 рр.) і монографії 
«Бестужевська худоба» (1952 р.). Під його керів-
ництвом захистили дисертацію шість аспірантів. 

За свою багаторічну працю і військову до-
блесть він удостоєний п'яти орденів і одинадцяти 
медалей, трьох почесних грамот Верховної Ради, 
нагороджений двома срібними медалями ВДНГ 
СРСР. В.Т. Лобанов включений в реєстр видат-
них учених-селекціонерів в тваринництві. На біо-
лого-технологічному факультеті Сумського націо-
нального аграрного університету є аудиторія 
ім. професора В.Т.Лобанова і заснована іменна 
стипендія. 

 
В.І. Ладика, Г.П. Котенджи, Л.М. Хмельничий 
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Посвящяется 100-летию со дня рождения профессора В.Т. Лобанова 
 

29 января 2013 года исполняется 100 лет со 
дня рождения выдающегося педагога и ученого, 
профессора Валентина Тихоновича Лобанова, 
который сделал значительный вклад в развитие 
теории и практики племенного дела в животно-
водстве. 

Валентин Тихонович родился в г. Щигри 
Курской области в семье служащего. Трудовой 
путь начал с 16-летнего возраста учителем на-
чальных классов Солнцевской школы Курской 
области. В 1933 году по путевке комсомола по-
ступил на зоотехнический факультет Воронеж-
ского зооветеринарного института, который с от-
личием закончил в 1937 году и был оставлен в 
аспирантуре. В 1941 году успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию в Ереванском зоовете-
ринарном институте.  

Вначале Великой Отечественной войны был 
призван в Красную Армию. К этому времени он 
экстерном окончил Московскую ветеринарную 
академию и был назначен начальником ветери-
нарной службы стрелковой бригады, а в после-
дующем 42 дивизии, которая получила название 
гвардейской Прилуцкой. Брал участь в боях под 
Москвой, в составе 2-го Украинского фронта, ос-
вобождал Сумщину и дошел до Праги, имел два 
ранения. 

В 1946 году был принят на работу доцентом 
Ульяновского сельскохозяйственного института, 
где несколько лет был деканом факультета, а 
затем проректором по учебной и научной работе.  

В 1954 году Валентин Тихонович назначен 
на должность директора Чувашского сельскохо-
зяйственного института, в 1965 году – ректором 
Троицкого ветеринарного института, а в 1969 го-
ду – Вологодского молочного института. Пребы-
вая на должности ректора в целом около 25 лет 
проявил себя деятельным и энергичным админи-
стратором в организации и улучшении работы 
вверенных ему институтов. 

С сентября 1981 года работал в Сумском 
филиале Харьковского сельскохозяйственного 
института им. В.В.Докучаева, затем после пере-
именования – в Сумском сельскохозяйственном 
институте, в том числе пять лет заведовал ка-
федрой частного животноводства. За этот пери-
од под его руководством защищена кандидатская 
диссертация и больше 100 дипломных работ. 

Профессор В.Т.Лобанов осуществлял научно-
методическое руководство областной системой 
«Молоко», составлял селекционные планы и про-
граммы для 8 хозяйств области, в том числе 
учебного хозяйства Сумского СГИ. 

Валентина Тихоновича запомнили как вы-
дающегося педагога, прекрасного лектора, не-
утомимого труженика, обаятельного, щедрой ду-
ши, человека, жизнелюба, соединившего в себе 
высокую эрудицию ученого с особым даром об-
щения с людьми, как человека любившего путе-
шествия, охоту и физическую культуру. Даже по-
сле 70-летия защищал честь зооинженерного 
факультета, как капитан команды по волейболу 
на соревнованиях вуза среди профессорско-
преподавательского состава, всегда был душой 
любой компании. 

Валентин Тихонович был прекрасным пропа-
гандистом сельскохозяйственных знаний, спо-
собствовал их внедрению в производство, с ко-
торым имел тесные связи. Через систему обще-
ства «Знание» его лекции с большим вниманием 
слушали как специалисты, так и рядовые живот-
новоды тех областей, где он работал. 

Профессор В.Т.Лобанов опубликовал отно-
сительно небольшое количество научных работ, 
однако следует особо отметить его участие, как 
главного соавтора, в подготовке и издании ос-
новного учебника для сельскохозяйственных ву-
зов «Розведение сельскохозяйственных живот-
ных» изданного в 1976, 1986, 1990 годы, автора 
«Практикума по племенному делу» (1982, 1988 
гг. ) и монографии «Бестужевский скот» (1952 г.). 
Под его руководством защитили диссертацию 
шесть аспирантов. 

За свой многолетний труд и военную доб-
лесть он удостоен пяти орденов и одиннадцати 
медалей, трех почетных грамот Верховного Со-
вета, награжден двумя серебряными медалями 
ВДНХ СССР. В.Т.Лобанов включен в реестр вы-
дающихся ученых-селекционеров в животновод-
стве. На биолого-технологическом факультете 
Сумского национального аграрного университета 
есть аудитория им. профессора В.Т.Лобанова и 
учреждена именная стипендия. 

 
 
 
 

В.И.Ладыка, Г.П.Котенджи, Л.М.Хмельничий 


