УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

ГОСПОДАРЕНКО
Григорій
Миколайович
Випускник
агрономічного
факультету (1982)
Професор кафедри агрохімії
і ґрунтознавства УНУС.
Доктор сільськогосподарських
наук. Заслужений працівник
освіти України

Н

ародився 1 вересня 1958 р. в с. Папужинці Тальнівського району Черкаської області в селянській
сім’ї Миколи Григоровича та Марії Пилипівни.
У 1973–1977 рр. навчався в Тальянківському радгоспі-технікумі. Вищу освіту здобув у 1982 р. в Уманському
сільськогосподарському інституті. Був призером Всеукраїнської та Всесоюзної олімпіади зі спеціальності «Агрономія». Працював бригадиром рільничої бригади, агрономом
із захисту рослин, агрохіміком, головним агрономом. Служив у Збройних силах СРСР. У 1987 р. захистив кандидатську, а в 2001 р. докторську дисертацію за спеціальністю
«Агрохімія». Обіймав посаду проректора з наукової і науково-педагогічної роботи Уманського державного аграрного університету. Нині є професором кафедри агрохімії

КОСТОГРИЗ
Петро
Васильович
Випускник
агрономічного
факультету (1982)
Кандидат
сільськогосподарських наук.
Доцент кафедри
загального землеробства

Н

ародився 3 жовтня 1953 р. в с. Кобиляки Звенигородського району Черкаської області. Закінчивши
восьмирічну школу, в 1969–1973 рр. навчався у Вінницькому політехнічному технікумі. У 1973–1976 рр. працював інженером-теплотехніком, заступником начальника
ТЕЦ на цукрових заводах Черкаської області. У 1976 р.
був слухачем підготовчого відділення, а протягом 1977–
1982 рр. — студентом агрономічного факультету Уманського
сільськогосподарського інституту. Після його закінчення три
роки працював головним агрономом у Новоархангельському
районі Кіровоградської області. У 1985 р. став науковим співробітником науково-дослідної лабораторії. У 1987–1990 рр.
був аспірантом кафедри загального землеробства, з 1991 р. —
асистент, з 2001 р. — доцент цієї кафедри. У 1996 р. захистив
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УНІВЕРСИТЕТ

САДІВНИЦТВА

і ґрунтознавства Уманського національного університету
садівництва. Проходив стажування в університетах Італії,
Китаю та Німеччини.
Автор і співавтор 500 наукових і методичних праць.
Написав підручники «Агрохімія», «Система застосування
добрив», «Удобрення садових культур». Обґрунтував
і експериментально розробив нові підходи до вирішення
проблеми підвищення родючості чорноземів у польовій
сівозміні впровадженням інтегрованої системи застосування добрив.
Сфера наукових інтересів — від проблем родючості
ґрунту та мінерального живлення сільськогосподарських
культур до практичної реалізації досягнень агрохімічної
науки.
Г. М. Господаренко нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «Відмінник аграрної освіти та науки»
ІІІ і ІІ ступенів, іменним годинником від Голови Верховної
Ради України.
Член Центральної ради Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, входить до складу редколегій 3 наукових видань, 2 спеціалізованих вчених рад із захисту
дисертацій. Підготував 16 кандидатів і 1 доктора наук.
За вагомий внесок у розвиток аграрної науки й освіти,
створення авторитетної наукової школи в галузі агрохімії
Г. М. Господаренку присвоєно звання «Почесний доктор
Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства
та агрохімії імені О. Н. Соколовського» та «Заслужений
працівник освіти України».

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Упродовж 2003–2009 рр. обіймав
посаду проректора з наукової роботи університету. 2003–
2005 рр. — експерт-дорадник з питань агрономії українсько-американського проекту «Підвищення дохідності
приватного сектору в сільському господарстві України шляхом запровадження сільськогосподарського дорадництва».
У 2014 році створив і очолював до 2017 р. «Асоціацію випускників та друзів Уманського НУС».
Напрям наукових досліджень — мінімалізація основного
обробітку ґрунту в сівозміні та теоретичні основи мінімалізації обробітку ґрунту. На основі лабораторних досліджень
уперше встановлено низку математичних залежностей між
щільністю ґрунту, показниками його будови, вологоємкості,
рухомості і доступності води для рослин в ґрунті; математичну модель випаровування ґрунтової вологи залежно від
умов випаровування, щільності і вологості ґрунту; рівноважну і критичну щільності ґрунту, використання їх для прогнозування можливості мінімалізації обробітку ґрунту.
Має понад 50 наукових і навчально-методичних праць
із землеробства, є співавтором підручників «Загальне землеробство», «Основи наукових досліджень в агрономії»,
монографій «Основний обробіток ґрунту під ярі культури
в лісостеповій зоні» і «Пшениця спельта».
Нагороджений почесними званнями «Відмінник освіти
України», «Відмінник аграрної освіти та науки України»
ІІ ступеня, грамотами Міністерства аграрної політики
України, Черкаської ОДА та місцевих органів влади.

