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ВНЕСОК ПРОФЕСОРА С. О. ТРИБЕЛЯ (1935–2020 рр.) 
В РОЗВИТОК ЕНТОМОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 

Метою статті є дослідження діяльності та наукових надбань вченого 

Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України – 

доктора сільськогосподарських наук, професора Трибеля Станіслава 

Олександровича. Джерельна база – матеріали, присвячені діяльності 

С. О. Трибеля, а також наукові праці вченого. Встановлено, що С. О. Трибель 55 

років свого життя присвятив розвитку вітчизняної аграрної науки. Його 

наукова діяльність понад 30 років була пов’язана з Інститутом захисту рослин 

НААН. Значна частина досліджень С. О. Трибеля присвячена вивченню 

особливостей розвитку шкідників буряків цукрових з метою мінімізації 

застосування інсектицидів за індустріальної технології вирощування культури. 

Вказано на важливість достовірного прогнозу розвитку шкідників як елементу 

системи захисту рослин. Висловлено думку, що покращувати фітосанітарний 

стан агроценозів потрібно на основі концепції інтегрованого захисту рослин. 

С. О. Трибель працював над пошуком джерел стійкості пшениці озимої, 

картоплі, конюшини до шкідників. Розробляв методи комп’ютерного 

моделювання селекційного процесу створення стійких сортів та гібридів 

пшениці озимої й картоплі. Довів стійкість до колорадського жука сортів 

картоплі, в геном яких інтродукований ген бактерії Bacillus thuringiensis. 

Розробив екологічно безпечні заходи захисту гіркокаштана звичайного від 

каштанової мінуючої молі. С. О. Трибель є автором понад 300 опублікованих 

наукових праць. Створив наукову школу. 

С. О. Трибель значною мірою сприяв подальшому розвитку 

фундаментальної та прикладної ентомології і разом із тим на високому рівні 

вирішував проблеми щодо ефективного захисту рослин від шкідників. Його 
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важливими науковими здобутками є розроблені досконалі методи захисту 

буряків цукрових та інших культур від комплексу шкідників, а також екологічні 

підходи до проблеми захисту рослин.  

Ключові слова: С.О. Трибель, сільськогосподарська ентомологія, 

сільськогосподарські культури, шкідники, економічний поріг шкідливості, 

інтегрований захист рослин, стійкі сорти, наукова школа. 
 

CONTRIBUTION OF PROFESSOR S. O. TRYBEL’ (1935–2020) 

TO THE DEVELOPMENT OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE IN UKRAINE  

The purpose of the paper is the activities and scientific assets of the scientist of 

the Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences – Doctor of 

Agricultural Sciences, Professor Tribel’ Stanislav Olexandrovych. The source base is 

materials devoted to the activities of S. O. Trybel’, as well as scientific works of the 

scientist. S. O. Trybel’ devoted 55 years to the development of domestic agrarian 

science. His scientific activity for more than 30 years was associated with the 

Institute of Plant Protection of the National Academy of Agrarian Sciences of 

Ukraine. The significant portion of scientific investigations of S. O. Trybel’ was 

directed to detail studying of features of the development of sugar beet pests with aim 

of insecticides’ minimal application on industrial technology of crop growing. The 

importance of a reliable forecast of the development of pests as element of the system 

of plant protection is indicated. The opinion is expressed that it is necessary to 

improve the phytosanitary state of agrocenoses based on the concept of integrated 

plant protection. S. O. Trybel’ worked on the search for sources of resistance of 

winter wheat, potatoes, clover to pests. He developed methods of computer 

simulation of the breeding process of creating resistant varieties and hybrids of 

winter wheat and potatoes. He proved resistance of potatoes’ varieties to Colorado 

potato beetle Leptinotarsa decemlineata Say.; the gene of bacterium Bacillus 

thuringiensis was introduced into genome of them. He studied in detail the features of 

development and harmfulness of chestnut mining moth Cameraria ohridella Deschka 

& Dimič and worked out environmentally friendly methods of protecting plantations 

of chestnut ordinary from her. S. O. Trybel’ is the author of more than 300 published 

scientific works. He created a scientific school. 

S. O. Trybel’ greatly contributed to the further development of fundamental 

and applied entomology and, at the same time, solved the problems of effective 

protection of plants from pests at a high level. His important scientific achievements 

are the developed perfect methods of protecting sugar beets and other crops from a 

complex of pests and ecological approaches to the problem of plant protection. 

Keywords: S. O. Trybel’, agricultural entomology, agricultural crop, pests, 

economic threshold of harmfulness, integrated plant protection, resistant varieties, 

scientific school. 
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Постановка проблеми. У 1946 р., згідно з рішенням Ради Міністрів СРСР 

і постанови Президії Академії наук УРСР (протокол № 9 від 7 червня 1946 р.), 

на базі трьох лабораторій Інституту зоології АН УРСР був створений Інститут 

ентомології і фітопатології, завдання якого полягало у вдосконаленні методів 

захисту рослин і розробленні захисних заходів проти найбільш небезпечних 

шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. У 1956 р. ця установа була 

реорганізована в Український науково-дослідний інститут захисту рослин, 

підвідомчий спочатку Українській академії сільськогосподарських наук при 

Міністерстві сільського господарства УРСР, а з 1962 р. – безпосередньо МСГ 

УРСР. Відтоді Інститут набув статусу Республіканського науково-методичного 

центру із захисту рослин. З січня 1971 р. Інститут став складовою Південного 

відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук (ВАСГНІЛ), а з 

1992 р. – Української академії аграрних наук, яка в 2010 р. набула статусу 

Національної.  

На всіх етапах своєї історії Інститут захисту рослин Національної академії 

аграрних наук України успішно вирішував важливі завдання, пов'язані з 

розробкою ефективних заходів щодо захисту сільськогосподарських культур від 

найбільш небезпечних шкідників та хвороб. Донині він залишається головною 

установою Науково-методичного центру в нашій країні з виконання програми 

наукових досліджень «Захист рослин», координує роботу близько 20 установ, 

які розташовані в різних ґрунтово-кліматичних зонах. 

Водночас розвиток аграрної науки неможливий без інституційної пам’яті, 

збереження знань про діяльність провідних вчених Інституту захисту рослин 

НААН, які зробили вагомий внесок у розробку та широке впровадження у 

виробництво ефективних заходів захисту сільськогосподарських культур від 

шкідників та хвороб. 

Аналіз наукових публікацій. Серед видатних вчених Інституту захисту 

рослин НААН є доктор сільськогосподарських наук, професор Станіслав 
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Олександрович Трибель. Він зробив значний внесок у наукове вирішення 

широкомасштабних проблем щодо захисту буряків цукрових та інших культур 

від найбільш небезпечних шкідників, що дало суттєвий господарський і 

економічний ефект. Цінність його роботи багато в чому полягала також у 

природоохоронних аспектах. Діяльність С. О. Трибеля в засобах масової 

інформації, зокрема в наукових джерелах, висвітлена певною мірою, однак 

глибокого й цілісного аналізу його творчих здобутків у науковій літературі ще 

немає.  

Мета статті – дослідити діяльність та наукові надбання вченого Інституту 

захисту рослин НААН – доктора сільськогосподарських наук, професора 

Трибеля Станіслава Олександровича. Джерельною базою для підготовки статті 

слугували матеріали, присвячені діяльності професора С. О. Трибеля, а також 

наукові праці вченого. 

Виклад основного матеріалу. Трибель Станіслав Олександрович – 

відомий український вчений у галузі сільськогосподарської ентомології, доктор 

сільськогосподарських наук, професор. 55 років свого життя він присвятив 

розвитку вітчизняної аграрної науки. 

Народився С. О. Трибель 25 квітня 1935 р. у смт Біловодськ Біловодського 

району Луганської області. По закінченні середньої школи впродовж 1954–

1957 рр. служив у лавах Радянської Армії. В 1962 р. закінчив Житомирський 

сільськогосподарський інститут за фахом «вчений агроном». Працював 

агрономом хмельового радгоспу «Сигнал» Казатинського району Вінницької 

області, агрономом-хмелярем «Укрхмільтресту». Проявив себе як 

кваліфікований спеціаліст та здібний організатор виробництва. 

Упродовж 1965–1973 рр. трудова діяльність С. О. Трибеля була пов’язана 

з Українським науково-дослідним інститутом захисту рослин (нині – Інститут 

захисту рослин Національної академії аграрних наук України). Там він навчався 

в аспірантурі під науковим керівництвом видатного вченого-ентомолога, 
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академіка АН УРСР В. П. Васильєва. Вивчав особливості розвитку, шкідливість 

люцернового плосконоса й ефективність хімічних засобів захисту. На підставі 

цього розробив рекомендації виробництву щодо ефективних заходів захисту 

хмільників від даного шкідника. Результати роботи з цього напряму знайшли 

відображення в кандидатській дисертації «Біологічні особливості люцернового 

скосаря та заходи боротьби з ним на хмільниках УРСР» (1969) і статтях. 

Обіймаючи посади молодшого та старшого наукового співробітника лабораторії 

хімічного методу, виконував дослідження з розробки й удосконалення хімічного 

захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Велику увагу приділяв 

проблемі передпосівної обробки насіння буряків цукрових інсектофунгіцидами. 

С. О. Трибелем була проведена робота з випробування вітчизняних зразків 

різних типів протруювачів при дослідно-виробничій обробці насіння цієї 

культури на площі 5 тис. га у колгоспах Миронівського району Київської 

області. 

Наступних 20 років С. О. Трибель працював у Всесоюзному науково-

дослідному інституті цукрових буряків, обіймаючи посади старшого, з 1988 р. – 

провідного, а з 1993 р. – головного наукового співробітника відділу ентомології. 

В цей період на його світогляд та подальше формування як вченого значною 

мірою вплинув відомий вчений-ентомолог О. Й. Петруха. Проведені 

Станіславом Олександровичем наукові дослідження з обґрунтування оптимізації 

застосування інсектицидів проти шкідників буряків цукрових за індустріальної 

технології їх вирощування стали основою докторської дисертації «Еколого-

токсикологічне обґрунтування оптимального застосування інсектицидів проти 

шкідників цукрових буряків при індустріальній технології її вирощування в 

УРСР», успішно захищеної ним у 1988 р. В 1991 р. отримав вчене звання 

професора зі спеціальності «Захист рослин від шкідників і хвороб». 

Упродовж 1993–1996 рр. працював на посаді головного наукового 

співробітника Українського науково-дослідного проектно-технологічного 
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інституту «Агроресурси», продовжуючи дослідження з питань захисту рослин 

від шкідників.  

З 1996 р. С. О. Трибель повернувся в Інститут захисту рослин НААН. 

До 2006 р. – завідувач, згодом і до останнього – головний науковий співробітник 

лабораторії стійкості сільськогосподарських культур до шкідників (з 2012 р. – 

лабораторія ентомології та стійкості сільськогосподарських культур проти 

шкідників) [1]. 

Упродовж понад 25 років був членом спеціалізованих вчених рад із 

захисту докторських і кандидатських дисертацій в Українській 

сільськогосподарській академії (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України) та Інституті захисту рослин НААН. До того ж в 

Інституті захисту рослин НААН деякий час очолював раду. Був членом ВАК 

України, головою експертної комісії з оцінки ефективності пестицидів, членом 

координаційної ради Науково-методичного центру «Захист рослин». 

С. О. Трибель багато працював над проблемами вдосконалення хімічного 

захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Він показав, що 

ефективним заходом захисту сходів буряків цукрових від довгоносиків, блішки, 

бурякової крихітки, листкової та кореневої попелиць є використання 

гранульованих препаратів. Значну частину наукових досліджень присвятив 

ретельному вивченню особливостей розвитку шкідників даної культури з метою 

мінімізації застосування інсектицидів за індустріальної технології її 

вирощування.  

Велику увагу С. О. Трибель приділяв такому небезпечному шкіднику, як 

лучний метелик Margaritia sticticalis L. Він встановив, що спалахи масового 

розмноження цього фітофага на значній території колишнього СРСР мають 

місце в періоди загального потепління клімату. Їх періодичність узгоджується з 

11-річною сонячною активністю. Кожний же наступний цикл масового 
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розмноження починається найчастіше в рік максимальної сонячної активності, 

що супроводжується частими циклонами в широтах помірного клімату [2]. 

Спалах масового розмноження лучного метелика протягом 70-х років 

минулого століття розподілив на три етапи: наростання чисельності – масове 

розмноження – спад. Відмітив, що наростанню чисельності цієї комахи 

передують підвищення плодючості імаго та збільшення кількості генерацій до 

трьох-чотирьох. За несприятливих же екологічних умов плодючість імаго та 

кількість генерацій знижуються, і до того ж усі стадії розвитку комахи на 12–

24 % можуть заражатись паразитами, знищуватись хижаками й уражуватися 

грибними хворобами.  

Ретельно вивчаючи шкідливість лучного метелика на буряках цукрових, 

Станіслав Олександрович відмітив, що пошкодження листків гусінню до 

господарчо небезпечного рівня залежить від багатьох факторів. Першорядними 

з них є фаза розвитку рослин у період заселення гусеницями першої генерації, їх 

чисельність, погодні умови. Своєчасна ж оцінка ступеня загрози від даного 

шкідника, правильний вибір найбільш раціональних засобів боротьби з 

урахуванням екологічної ситуації, стану популяції, наявності ентомофагів, 

широке застосування агротехнічних заходів дають можливість надійно 

захистити посіви за раціонального застосування інсектицидів. Результати 

наукових досліджень вченого стосовно лучного метелика відображені в 

численних статтях, а також у виданій ним монографії «Луговой мотылек».  

С. О. Трибель вказав на велику небезпеку для буряків цукрових сірого 

бурякового довгоносика Tanymecus pаlliatus F. Останній є широким поліфагом, і 

живиться багатьма як культурними (буряки, соняшник, конюшина, еспарцет, 

люцерна, вика, соя, квасоля тощо), так і бур’янистими (осот рожевий, березка 

польова, будяк, лобода біла, щириця, полин гіркий, пирій повзучий, суріпиця) 

рослинами. За таких особливостей біології даного шкідника, як прихований 

спосіб життя, двохрічна генерація, осередкове поширення, залягання на зимівлю 
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на глибину до 70 см, ускладнюється його виявлення при весняних розкопках, 

через що виникає потреба у проведенні осінніх розкопок. Враховуючи 

прихований спосіб життя сірого довгоносика, для ефективного захисту 

вирощуваних культур потрібне поєднання комплексу агротехнічних, 

організаційно-господарських і хімічних заходів [3]. 

Вчений встановив економічні пороги шкідливості (ЕПШ) для бурякових 

довгоносиків. Так, для звичайного бурякового довгоносика (для 3 % рівня втрат) 

залежно від густоти сходів буряків цукрових ці показники варіюють від 0,2 до 

0,9 жука/м2, але з урахуванням високої шкідливості личинок ці величини 

потрібно зменшити в 2 рази. Для жуків сірого довгоносика на сходах культури 

за температури 20–21оC ЕПШ сягають 0,2–0,6 екз./м2. Дотримання на практиці 

економічних порогів шкідливості довгоносиків дозволило скоротити обсяги 

застосування інсектицидів на 40%.    

С. О. Трибель виявив стійкість у чорного бурякового довгоносика до 

багатьох інсектицидів. Так, за його даними, період одужання жуків триває до 

20–30 днів, після чого вони починають відкладати яйця. 

Довів ефективність застосування трихограми (Trichogramma sp.) проти 

лускокрилих шкідників буряків цукрових – лучного метелика, совок. Для 

правильного ж використання ентомофага треба враховувати тривалість періоду 

відкладання яєць ним та шкідниками, яка залежить від життєздатності 

популяцій і середньодобової температури повітря. Дотримання правильних 

норм, строків і кратності випуску трихограми з урахуванням економічних 

критеріїв доцільності застосування ентомофагів, як вважає вчений, сприяє 

підвищенню ефективності біологічного методу захисту культури від названих 

шкідників і тим самим дозволяє скоротити обсяги застосування інсектицидів [4]. 

Дослідивши шкідливість грунтоживучих шкідників – личинок коваликів 

(дротяників), чорнишів (несправжніх дротяників), пластинчастовусих та 
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встановивши їх економічні пороги шкідливості, розробив ефективні 

агротехнічні та хімічні заходи захисту посівів буряків цукрових. 

С. О. Трибель вважав, що важливим елементом системи захисту рослин є 

достовірний прогноз розвитку шкідливих організмів та ступеня їх загрози. 

Згідно з результатами його досліджень, на інтенсивність розмноження й 

поведінку комах та їх чутливість до інсектицидів впливають геомагнітні поля, їх 

варіації й аномалії. Це треба враховувати при прогнозуванні розвитку 

шкідливих комах. Тому до абіотичних факторів, що впливають на розмноження 

останніх, повинні відноситись не тільки температура й опади, але й сонячна 

радіація з її добовою, 27-денною, річною, 11- і 22-річною та столітньою 

циклічністю, електромагнітне поле сонячної системи й нашої планети з 

варіаціями й аномаліями, атмосфера з її градієнтами та інші елементи.  

Прогнози розвитку шкідливих організмів Станіслав Олександрович 

розподілив на 3 види: стратегічний (багаторічний), річний (довгостроковий) та 

короткостроковий. Вказував на потребу переходу на більш досконалі методи 

прогнозування – математичне моделювання з використанням ЕВМ [5]. Значною 

мірою це було показано при розробці прогнозу розвитку звичайного бурякового 

довгоносика, підгризаючих і листогризучих совок. 

Основних шкідників буряків цукрових, з урахуванням біології та певної 

періодичності розмножень, вчений розподілив на чотири групи:  

1. Шкодять щорічно, коливання їх чисельності незначні (ковалики, 

піщаний мідляк, чорниш кукурудзяний, пилкоїд дагестанський, чорний 

довгоносик, квітневий та червневий хрущі). 

2. Коливання чисельності більш суттєві й обумовлені більш локальними, 

ніж глобальними, факторами, але чіткої закономірності в динаміці чисельності 

не встановлено. Це сірий довгоносик, звичайна (гречкова), південна, західна, 

коренеплідна блішки, хлібні жуки, бурякова крихітка, листкова бурякова 

попелиця, павутинний кліщ, підгризаючі й листогризучі совки. 
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3. Коливання чисельності регіонального масштабу з відносною 

періодичністю спалахів розмноження. Це спостерігається у звичайного 

бурякового й південного сірого довгоносиків, матового мертвоїда, бурякової й 

лободової щитоносок, бурякових мінуючих мух, бурякової мінуючої молі, 

кореневої бурякової попелиці, совки-гамми. 

4. Рідкі спалахи на великій території або в окремих регіонах, пов’язані з 

факторами глобального характеру. Таке має місце у лучного метелика, сарани 

перелітної, італійської та марокканської, для яких властиві агрегація й міграція 

на великі відстані.  

Реальним шляхом скорочення обсягів застосування інсектицидів на 

посівах буряків цукрових, на думку вченого, є перехід на інтегровану систему 

захисту. При цьому повинні бути максимально використані нехімічні методи 

захисту рослин від шкідників, а хімічні засоби застосовуватись найбільш 

раціонально. Неоціненне значення має селекція сортів на стійкість проти 

шкідників. Але ж буряки цукрові пошкоджують близько 400 видів комах, багато 

з яких є поліфагами, і створення стійких до них сортів малоймовірне. Тому при 

захисті сходів треба віддавати перевагу активним методам захисту: 

агротехнічному, біологічному й хімічному. Такого підходу до інтегрованого 

захисту рослин С.О. Трибель дотримувався і в подальшому. 

В своїх численних статтях Станіслав Олександрович піднімав проблеми 

фітосанітарного стану агроценозів України, особливо стосовно ентомологічних 

об’єктів. Відмітив його загострення за спрощення технології вирощування 

сільськогосподарських культур, коли ефективність організаційно-господарських 

та агротехнічних заходів проти шкідників значно знижується. За 

спостереженнями вченого, починаючи з середини 90-х рр. XX ст., значною 

мірою це стосувалося таких шкідливих членистоногих, як саранові, капустянка, 

ковалики, чорниші, хрущі, звичайний буряковий довгоносик, совки, плодові 

кліщі, довгоносики, листовійки, молі, щитівки та багато інших. Підкреслено, що 
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проблеми захисту рослин також ускладнюються у зв’язку із набуттям 

шкідниками резистентності до хімічних сполук. У відмічених умовах недобори 

врожаю від шкідливих організмів інколи сягали майже 50 %. Для виправлення 

такої ситуації пропоновано було вживати надзвичайних заходів [6; 7]. Робити 

це, на думку вченого, потрібно на основі концепції інтегрованого захисту 

рослин, про що мова йшла вище.  

Найбільш вірогідним шляхом економічно й екологічно вигідного захисту 

рослин С. О. Трибель вважав надання їм імунітету до шкідливих організмів. Так, 

за широкого та правильного зонального використання стійких сортів пшениці 

озимої м’якої проти основних шкідників можна спростити технологію 

вирощування культури, зменшити обсяги застосування інсектицидів на 30–40 %, 

збільшити урожайність зерна на 0,7–1,0 т/га та значно поліпшити його товарну й 

насіннєву якість.  

Багато вчений зробив для виявлення і подальшого створення стійких 

сортів рослин проти шкідників. Працював над пошуком джерел стійкості 

пшениці озимої, картоплі, конюшини і разом з тим розробляв методи 

комп’ютерного моделювання селекційного процесу створення стійких проти 

шкідників сортів та гібридів пшениці озимої й картоплі [8; 9].  

Так, С. О. Трибелем та його послідовниками було використано оновлену 

базу даних для повної характеристики уже створених сортів пшениці за 

стійкістю проти комплексу шкідників. За допомогою розроблених єдиних 9-

бальних шкал щодо оцінки рівня стійкості сортів, системи обліків та бальних 

шкал стійкості в різні періоди вегетації культури для внутрішньостеблових 

(злакові мухи, пильщики), сисних (злакові попелиці) та листогризучих (п’явиці 

червоногруда й синя) фітофагів оцінено всі типи стійкості (антиксеноз, антибіоз, 

ухилення, толерантність), які наявні в одному сорті. Уніфікація підходу до 

оцінки рівня стійкості сортів пшениці озимої проти цих шкідників є 
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передумовою для селекції на стійкість, повної паспортизації сортів та 

правильного їх використання в інтегрованих системах захисту [10].  

Вивчено структуру локальної популяції колорадського жука Leptinotarsa 

decemlineata Say. за морфологічними ознаками (рисунок передньоспинки), яка 

відрізняється частотою феноформ та життєвістю по роках, а на різних за 

харчовими якостями біотопах – наявністю особин, здатних долати бар’єри 

стійкості сортів чи токсичність інсектицидів будь-якого механізму дії. 

Встановлено можливість за структурою популяції й чутливістю феноформ до 

стресових чинників своєчасно обмежувати швидкість формування 

резистентності до системи захисту культури. Розроблена ж 9-бальна шкала дає 

можливість всебічно встановлювати стійкість сортів картоплі проти 

колорадського жука. 

Доведено стійкість проти колорадського жука сортів картоплі, в геном 

яких інтродукований ген бактерії Bacillus thuringiensis (різновид tenebrionis). 

Останній продукує токсичний для шкідника білок cry III. Так, у польових 

умовах на таких сортах картоплі личинки шкідника першого і другого віку не 

виживають, а може вижити й завершити розвиток лише невелика кількість 

личинок старших віків при переселенні з традиційних сортів. Зважаючи на 

відмічене, на генетично модифікованих сортах картоплі не треба застосовувати 

інсектицидів [11; 12].  

Багато уваги приділено питанням щодо розробки системи захисних 

заходів проти колорадського жука, американського білого метелика. Результати 

цієї роботи відображені у виданих книгах і численних статтях ученого.  

С. О. Трибель разом зі своїми учнями ретельно вивчав особливості 

розвитку й шкідливість каштанової мінуючої молі Cameraria ohridella Deschka 

& Dimič, яка завдає великої шкоди декоративним насадженням гіркокаштана 

звичайного. Відмітив, що на теренах України залежно від екологічних умов 

зони можливий розвиток 3–4 генерацій даного шкідника та різний ступінь 
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загрози для рослин. Найрадикальнішим та екологічно безпечним методом 

захисту є використання стійких форм та гібридів каштанів, що може бути 

використано в майбутній інтегрованій системі захисних заходів. Виявлено 

також високу ефективність проти каштанової молі токсикації крон дерев 

способом ін’єкції інсектицидів у стовбури дерев [13]. 

Тридцять років, починаючи з 1982 р., Станіслав Олександрович брав 

участь у складанні прогнозів фітосанітарного стану агроценозів України та 

розробці рекомендацій щодо захисту рослин. У статтях давав поради 

садівникам-любителям. 

С. О. Трибель – автор близько 300 опублікованих наукових праць. За його 

участю підготовлено такі важливі видання, як «Довідник із захисту рослин», 

«Методики випробування і застосування пестицидів», «Методологія оцінювання 

стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб», «Методологія 

оцінювання сортозразків картоплі на стійкість проти основних шкідників і 

збудників хвороб», «Стратегічні культури», «Колорадський жук», «Совки», 

«Американський білий метелик», «Каштанова мінуюча міль», «Шкідники 

хлібних запасів», «Хлібні жуки», «Шкідники кукурудзи», «Академик Васильев 

Вадим Петрович (1912–2003 гг.): биобиблиографический указатель научных 

трудов за 1932–1999 годы)», розділи в 10 книгах, ДСТУ «Захист рослин. 

Терміни та визначення понять» та ін. Одержано 4 патенти.  

С. О. Трибель створив наукову школу, підготувавши 5 докторів наук за 

спеціальностями «Захист рослин від шкідників та хвороб», «Ентомологія» та 

«Екологія», серед яких Ю. Е. Клечковський, О. О. Стригун, Г. М. Ткаленко, 

Т. В. Дудченко та академік НААН В. П. Федоренко. Із його учнів кандидатські 

дисертації успішно захистили 18 осіб. 

За видатні досягнення на ниві науки та з нагоди 80-річчя з дня народження 

й 50-річчя наукової діяльності доктор сільськогосподарських наук, професор 

Станіслав Олександрович Трибель був нагороджений Почесною відзнакою 
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Національної академії аграрних наук України. В 2018 р. йому було призначено 

державну стипендію як видатному діячу науки. В 2019 р. отримав відзнаку 

Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна» – 

медаль «Народна шана українським науковцям 1918–2018». 

Помер С. О. Трибель 29 січня 2020 р. в м. Київ.  

Висновки. Професор Станіслав Олександрович Трибель значною мірою 

сприяв подальшому розвитку фундаментальної та прикладної ентомології і тим 

самим успішно вирішував проблеми щодо ефективного захисту рослин від 

шкідників. Його важливими науковими здобутками є розроблені досконалі 

методи захисту буряків цукрових й інших культур від комплексу шкідників, а 

також екологічні підходи до проблеми захисту рослин. Ним досить досконало 

вивчені такі шкідливі комахи, як лучний метелик, бурякові довгоносики, совки, 

ковалики, чорниші, хлібні жуки, колорадський жук, американський білий 

метелик, каштанова мінуюча міль та багато інших. Творчий спадок вченого 

завжди буде неоціненно корисним як для нинішнього, так і прийдешнього 

поколінь учених ентомологічного й аграрного профілю та працівників аграрного 

виробництва. Інститут захисту рослин й інші установи Національної академії 

аграрних наук України глибоко шанують світлу пам’ять та примножують 

напрацювання відомого вченого С. О. Трибеля. Нині багато хто з його учнів, 

обіймаючи провідні посади, готують молодих фахівців та наукові кадри для 

аграрної галузі. 
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