Ювілеї

Д.Г. ТИХОНЕНКУ — 80
Тихоненку Дмитру Григо
ровичу, доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри ґрунтознавства
Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ), академіку Міжнародної академії
наук екології і безпеки життєдіяльності (м. Санкт-Петербург)
виповнилося 80 років.
Народився Дмитро Гри
горович 29 жовтня 1937 р. у
с. Левківка Ізюмського р-ну
Харківської обл.
1960 р. він закінчив Хар
ківський сільськогосподарський інститут (ХСГІ) за спеціаль
ністю ученого агронома ґрунто
знавця-агрохіміка. Працював
у складі експедиції з великомасштабного дослідження
ґрунтів України старшим техніком, інженером-ґрунто
знавцем, а згодом — на кафедрі ґрунтознавства ХСГІ
ім. В.В. Докучаєва (нині ХНАУ).
Пройшов шлях від асистента
до професора і завідувача кафедри ґрунтознавства (2005 –
2011 рр.). Працював деканом факультету агрох імії
та ґрунтознавства (1972 –
1996 рр.), проректором з
навчальної роботи (1996–
2007 рр.). У 2007 р. виконував обов’язки ректора ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва. Свого часу
він був експертом ВАК, депутатом Роганської селищної ради.
Д.Г. Тихоненко уперше
розробив палеогеографічну
схему еволюції ландшафту
арен і ґрунтів, обґрунтував
сільсько- та лісогосподарську типологію земель південного заходу Російської
рівнини; одним із перших в
Україні ввів поняття «глеєвий процес». Фундатор процесу створення в державі
служби «Охорона ґрунтів»,

проведення повторного великомасштабного обстежен
ня ґрунтів України, автор
еколого-біогеохімічної класифікації ґрунтів України. Дмитро
Григорович є засновником
еволюційно-біохімічної школи
в ґрунтознавстві й істориком
цієї науки.
Автор близько 240 науко
вих праць із ґрунтознавства,
серед яких понад 20 підруч
ників і посібників, зокрема
«Ґрунтознавство», «Картографія ґрунтів», «Лабор аторний практикум з ґрунто
знавства», «Геологія з основами мінералогії».
Під його керівництвом
захищено 3 докторських і
14 кандидатських дисертацій. Нині працює на кафедрі
ґрунтознавства, керує аспірантурою і докторантурою.
Д.Г. Тихоненко — заступник
Генерального секретаря
товариства ґрунт ознавців
і агрохіміків України, співголова наукової ради з ґрунтознавства Націонал ьн ої
академії наук України, член
редколегії Вісника ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва (серія
«Ґрунтознавство, агрохімія,
землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів»),

жовтень 2017 р.

Вісник аграрної науки

член спецради із захисту ди
сертацій ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» і ХНАУ,
член редколегій наукового
журналу «Ґрунтознавство»
(м. Дніпропетровськ), наукового Вісника «Ґрунто
знавство» Львівського національного університету
ім. Івана Франка та міжвідомчого тематичного наукового
збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» ННЦ «ІґА імені О.Н. Соколовського»
За значні заслуги в освіті,
науці та у громадському житті
країни професора Д.Г. Тихоненка удостоєно численних
урядових нагород, відзначено медалями і грамотами. Лауреат золотої медалі
ім. В.В. Докучаєва — найвищої
нагороди для ґрунтознавців до
100-річчя виходу у світ монографії «Русский чернозем»).
Нагороджений орденом «Знак
Пошани», знаком «Петра
Могили», орденом «Слобожанська Слава», Почесною
Грамотою Президії Верховної
Ради України, почесними
грамотами Мінагрополітики
України. Удостоєний стипендії ім. О.Н. Соколовського
Харківської облдержадміністрації для визначних учених
України.
Щиро вітаємо Дмитра Гри
горовича з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я, творчих
успіхів та довголіття.

ННЦ «Інститут
ґрунтознавства
та агрохімії
імені О.Н. Соколовського»,
Харківський національний
аграрний університет
ім. В. В. Докучаєва
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