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некролог

ПаМ’ЯТі Д.Г. ТИХОНеНКа

29 січня 2019 р. пішов із  
життя відомий учений ґрун-
тознавець, доктор сільсько-
господарських наук, заступ-
ник Генерального секретаря 
товариства ґрунто знавців 
і аг рохіміків України Дмитро 
Григорович Тихо ненко. 

Народився Д.Г. Тихо нен ко  
29 жовтня 1937 р. у с. Лев-
ківка ізюмського р-ну Хар-
ківської обл.

У 1955 р. вступив до Хар-
ківського сільськогосподар-
сь кого інституту ім. В.В. До - 
кучаєва (ХСГі) (нині — Хар-
ківський національний аграр-
ний університет — ХНАУ) на 
факультет ґрунтознавства та 
агрохімії. 

Наукову та виробничу ді-
яльність Дмитро Григорович 
розпочав старшим техніком-
ґрунтознавцем, інженером-
ґрунтознавцем в експедиції 
з великомасштабного об-
стеження ґрунтів України. 

Згодом на кафедрі ґрун-
тознавства ХСГі ім. В.В. До-
кучаєва Д.Г. Ти хо ненко про-
йшов шлях від асистента 
до професора і завідувача 
кафедри ґрунтознавства 
(2005 – 2011 рр.). 24 роки 
працював деканом факуль-
тету агрохімії та ґрунто-
знавства (1972 – 1996 рр.) та  
12 років проректором з нав-
чальної роботи (1996 –  
2007 рр.), у 2007 р. викону-
вав обов’язки ректора ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва, був екс-
пертом ВАК, депутатом 
Роганської селищної ради.

У 1969 р. Д. Г. Тихоненко 
захистив кандидатську ди-
сертацію «Особенности раз-
вития почвенного покрова  
боровой террасы Север-
ский Донец», а 1983 р. —  

докторську дисертацію «Эво -
лю ция, систематика и ис-
поль зование легких почв юго-
запада Рус ской равнины».

Дмитро Григорович по пра-
ву є засновником еволюцій-
но-біохімічної школи в ґрунто-
знавстві й істориком цієї науки. 
Автор близько 240 наукових 
праць з ґрунтознавства, та 
понад 20-ти підручників і по-
сібників, зокрема «Ґрунто-
знавство», «Кар то графія 
ґрун тів», «Ла бо раторний прак-
тикум з ґрунтознавства», «Гео - 
логія з основами мінерало-
гії». Видав понад півсотні 
навчально-методичних роз-
робок. Результатом багато-
річних напрацювань уче-
ного стали три навчальні 
кінофільми з ґрунтознавства. 
Він є автором і співавтором 
навчального плану за спеці-
альністю «Експертна оцінка 
ґрунтів», «Агрохімія і ґрун-
тознавство». Під керівни-
цтвом Дмитра Григоровича 
захищено 3 докторських 
і 14 кандидатських дисер-
тацій.

За значні заслуги в осві-
ті й науці, у громадському 
житті країни Д.Г. Тихоненка 

нагороджено численними 
урядовими нагородами, від-
значено медалями і грамота-
ми: ор деном «Знак пошани», 
знаком «Петра Могили», ор-
деном «Слобожанська сла-
ва», Почесною Гра мо тою 
Президії Верховної Ради 
України, почесними гра-
мотами Мінагрополітики 
України, золотими медалями 
Все ук раїнських виставок та 
дипломом і ступеня за під-
ручник «Геологія з основа-
ми мінералогії» на конкурсі 
підручників Харківського на-
ціонального університету 
ім. В. Н. Каразіна. Лауреат 
пам’ятної медалі ім. В.В. До-
кучаєва (до 100-річчя виходу 
в світ «Рус ского чернозема»). 
Був удостоєний стипендії 
імені О.Н. Со коловського 
Харківської облдержадміні-
страції для визначних учених 
України. 

Указом Президента Ук раї-
ни № 136/2018 від 19 трав ня 
2018 р. Дмитра Гри горовича 
відзначено державною сти-
пендією для видатних діячів 
науки, освіти, культури і мис-
тецтва, охорони здоров’я, 
фізичної культури і спорту та 
інформаційної сфери.

Ми завжди будемо пам’я-
тати Дмитра Гри горовича — 
добру й порядну людину.
Харківський національний 

аграрний університет   
ім. В.В. Докучаєва, 

ННЦ «Інститут  
ґрунтознавства  

та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського,

ГО «Українське  
товариство   

ґрунтознавців  
і агрохіміків»


