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Ювілеї

член спецради із захисту ди-
сертацій ННц «інститут ґрун-
тознавства та агрохімії імені 
О.Н. Соколовського» і ХНАУ,  
член редколегій нау кового 
жур налу «Ґрунто знавство» 
(м. Дніпропетровськ), на-
укового Вісника «Ґрунто-
знавство» Львівського на-
ціонального університету 
ім. івана Франка та міжвідом-
чого тематичного наукового 
збірника «Агрохімія і ґрун-
тознавство» ННц «іҐА іме-
ні О.Н. Со коловського»

За значні заслуги в освіті, 
науці та у громадському житті 
країни професора Д.Г. Ти хо- 
ненка удостоєно чис ленних 
урядових нагород, відзна-
чено медалями і грамота-
ми. Лауреат золотої медалі 
ім. В.В. Докучаєва — найвищої 
нагороди для ґрунтознавців до 
100-річчя виходу у світ моно-
графії «Русский чернозем»).  
Нагороджений орденом «Знак  
Пошани», знаком «Петра 
Могили», орденом «Слобо- 
жанська Слава», Почесною 
Грамотою Прези дії Верховної 
Ради України, почесними 
грамотами Мін агрополітики 
України. Удостоєний стипен-
дії ім. О.Н. Со ко ловсь кого 
Харківської облдержадміні-
страції для визначних учених 
України.

Щиро вітаємо Дмитра Гри-
горовича з ювілеєм, бажає-
мо міцного здоров’я, творчих 
успіхів та довголіття. 

ННЦ «Інститут  
ґрунтознавства  

та агрохімії  
імені О.Н. Соколовського»,
Харківський національний

аграрний університет  
ім. В. В. Докучаєва

Тихоненку Дмитру Григо-
ровичу, доктору сільськогос-
подарських наук, професо-
ру кафедри ґрунтознавства 
Харківського національно-
го аграрного університету 
ім. В.В. До кучаєва (ХНАУ), ака-
деміку Між народної академії 
наук екології і безпеки життєді-
яльності (м. Санкт-Петер бург) 
випов нилося 80 років. 

Народився Дмитро Гри-
го рович 29 жовтня 1937 р. у 
с. Левківка ізюмсь кого р-ну 
Харківської обл. 

1960 р. він закінчив Хар-
ківський сільськогоспо дарсь- 
 кий інститут (ХСГі) за спеціаль-
ністю ученого агронома ґрунто-
знавця-агрохіміка. Працював 
у складі експедиції з велико- 
масштабного дослідження  
ґрунтів України старшим тех- 
ніком, інженером-ґрунто-
знав цем, а згодом — на ка-
федрі ґрунтознавства ХСГі  
ім. В.В. Докучаєва (нині ХНАУ). 
Пройшов шлях від асистен та 
до професора і заві дува ча ка-
федри ґрунтознавства (2005 – 
2011 рр.). Працював дека-
ном факультету агро хімії 
та ґрунтознавства (1972 –  
1996 рр.), проректором з 
нав чальної роботи (1996–
2007 рр.). У 2007 р. викону-
вав обов’язки ректора ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва. Свого часу 
він був експертом ВАК, депута-
том Роганської селищної ради.

Д.Г. Тихоненко уперше 
роз робив палео географічну 
схему еволюції ландшафту 
арен і ґрунтів, обґрунтував 
сільсько- та лісогосподар-
ську типологію земель пів-
денного заходу Російської 
рівнини; одним із перших в 
Україні ввів поняття «глеє-
вий процес». Фундатор про-
цесу створення в державі 
служби «Охорона ґрунтів», 

проведення повторного ве-
ликомасштабного обстежен-
ня ґрунтів України, автор 
еколого-біогеохімічної класи-
фікації ґрунтів України. Дмитро 
Григорович є засновником 
еволюційно-біохімічної школи 
в ґрунтознавстві й істориком 
цієї науки. 

Автор близько 240 науко-
вих праць із ґрунтознавст ва, 
серед яких понад 20 під руч -
ників і посібників, зокрема 
«Ґрунтознавство», «Кар то- 
  графія ґрунтів», «Лабо ра- 
торний практикум з ґрунто-
знавства», «Геологія з осно-
вами мінералогії». 

Під його керівництвом 
за хищено 3 докторських і 
14 кан дидатських дисерта-
цій. Нині працює на кафедрі 
ґрунтознавства, керує аспі-
рантурою і докторантурою. 
Д.Г. Тихоненко  — заступник 
Генерального секретаря 
товариства ґрун тознавців 
і агрохіміків України, співго-
лова наукової ради з ґрун-
тознавства Націона ль ної 
академії наук України, член 
редколегії Вісника ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва (серія 
«Ґрунто  знавство, агро хімія, 
землеробство, лісове госпо-
дарство, еко логія ґрунтів»), 

Д.Г. ТИХОНеНКУ — 80


