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акультет агрономії Уманського національного
університету садівництва об’єднав цілеспрямованих хлопців та дівчат — студентів потоку.
У вересні 1997 р. вони, зовсім юні, приїхали до стін вишу
з різних областей України (Вінницької, Київської, Кіровоградської, Черкаської і навіть Тернопільської та Чернівецької). Почали ближче знайомитися під час збирання картоплі
в науково-дослідному господарстві «Родниківка», і далі під
час навчання. Треба зазначити, що під час проходження
практики на дослідних полях студенти допомагали один одному — саме тоді зароджувалася міцна дружба на багато років.
Ще більше одногрупників зближував гуртожиток, де можна
було пообідати в сусіда, знайти конспект лекції чи необхідний підручник, або ж позичити грошей на квиток додому.
Пари завжди були веселими й цікавими. Групу називали
«весёлые ребята» за почуття гумору та влучні жарти. Прекрасна «Софіївка» надихала на романтику. Але студенти
не забували й за навчання, як результат — 20 червоних

дипломів. Серед випускників: Лідія Кононенко, Сергій Машинник, Володимир Жмуденко, Олександр Заболотний,
Сергій Лисак. Вони стали кандидатами сільськогосподарських наук, викладачами, доцентами, науковими співробітниками науково-дослідних установ. Більшість випускників
працюють за фахом у провідних сільськогосподарських
структурах України: Максим Пономаренко — генеральний директор ТОВ «АГРОКІМ» група компаній ІМК; Олександр Цимбал — агроном «Монсанто насіння»; В’ячеслав
Бадика — головний агроном ТОВ «Хлібороб» група компаній «Кернел»; Роман Коцюба — генеральний директор
ТОВ «Немирів Лат Інвест».
Своїми здобутками випускники завдячують усім науково-педагогічним співробітникам вишу, які навчали й виховували, ділилися своїм досвідом, надавали рекомендації
для працевлаштування і подальшого навчання в аспірантурі.
Дружба, яка зародилася під час навчання, існує і зараз,
з роками тільки міцнішає.
Цікаво, що на факультеті агрономії навчалися переважно хлопці, а дівчат було менше, але вони нарівні з чоловіками опановували всі ази агрономії.
Під час навчання знайшли свої половинки Оксана Іваніцька і Олександр Хамуляк, Оксана Літенська і Роман
Коцюба.
На І курсі, під час Посвяти в студенти, вчорашні школярі
урочисто обіцяли любити землю, квітчати її садами, вирощувати високі врожаї сільськогосподарських культур. Сьогодні
вони втілюють цю обіцянку в життя самовідданою працею.
Вихованці університету щорічно або кожні п’ять років
діляться своїми досягненнями на традиційних зустрічах випускників (остання субота червня).
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ародилася 27 вересня 1980 р. в с. Попудня Монастирищенського району Черкаської області. Мати,
Ольга Федорівна, — бухгалтер за фахом, порадила
доньці вступати до УСГА. Вона є випускницею економічного
факультету цього вишу (1991). Одним із вагомих факторів такого вибору стала можливість навчатися в аспірантурі.
Вищу освіту здобувала в 1997–2002 рр. в УДАА,
а у 2002–2005 рр. навчалася в аспірантурі. Академію, а тепер університет Л. М. Кононенко називає своєю другою
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домівкою. Зауважує, що цей ЗВО — не лише лекції і практичні, а й знайомство з цікавими людьми, шанс знайти свою
половинку, неймовірна атмосфера Софіївського парку, веселий гуртожиток, практична підготовка у виробничих
умовах, змога проявити себе в художній самодіяльності,
у спорті тощо.
З 2006 р. дотепер Лідія Михайлівна працює в альма-матер, де обіймала посади викладача і старшого викладача,
а сьогодні — доцента кафедри рослинництва УНУС. За період роботи виконувала обов’язки секретаря вченої ради
факультету, заступника декана з наукової роботи, куратора
студентської групи. На кафедрі готують фахівців до роботи
у виробничих умовах, іноземних та вітчизняних фірмах.
Студенти-дипломники — учасники і призери всеукраїнських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт.
У родині Л. М. Кононенко УНУС закінчили: старша
сестра, Юлія Михайлівна (2001), та її чоловік, Олександр
Васильович (2001), а пізніше і син Назар (2018) — випускники факультету плодоовочівництва, екології та захисту
рослин; молодша сестра, Наталія (2013), — випускниця факультету агрономії.
У житті керується такими висловами: «Немає нічого
неможливого», «Вчитися ніколи не пізно».

