УМАНСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Н

ародився 28 квітня 1980 р. в с. Межирічка Голованівського району Кіровоградської області. Ще
з дитинства батьки прищепили синові особливу
пошану до святої землі, він вважав благородною справою
вирощувати сільськогосподарську продукцію. Поставши
перед вибором майбутньої професії, юнак без вагань вирішив стати агрономом. Вищу освіту О. В. Маріяшко здобував
упродовж 1997–2001 рр. на факультеті агрономії Уманської
державної аграрної академії, де отримав ґрунтовні знання
для подальшого розвитку як особистість і фахівець сільського господарства. На питання «Які епізоди найбільше
запам’яталися зі студентського життя, цікаві історії та події, спогади про улюблених викладачів?» Олег Валерійович
з усмішкою на вустах відповідає: «Без коментарів!»
Трудову діяльність перспективний випускник розпочав
у 2002 р. із посади заступника директора в ТОВ «Агрофірма
«Весна». Протягом 2008–2012 рр. обіймав посаду директора

Н

ародився 17 січня 1979 р. в с. Хащувате Гайворонського району Кіровоградської області в сім’ї
Андрія Андрійовича та Ади Ісаківни. Батько — випускник факультету агрономії Уманського сільськогосподарського інституту. Саме він головним чином вплинув на
професійно-освітній вибір сина. Після закінчення в 1996 р.
Хащуватської середньої школи, наступного року юнак вступив до Уманської сільськогосподарської академії. Яскравими
епізодами студентства О. А. Мельника є події зі спортивного
життя навчального закладу. Він брав активну участь у різноманітних змаганнях із легкої атлетики та футболу.
З 2002 р. займався фермерським господарством «Олександр». У 2007 р. перейшов працювати в компанію «Агрон»,
сфера діяльності якої — мінеральні добрива. З 2012 р. дотепер обіймає посаду фахівця із закупівлі сільськогосподарської продукції в компанії «Каргілл».

МАРІЯШКО
Олег Валерійович
Випускник
факультету
агрономії (2001)
Голова фермерського
господарства «Веснянка».
Депутат Голованівської
районної ради трьох скликання
зазначеного товариства. У 2012–2013р. працював заступником директора ТОВ «Агрофірма «Хлібороб». Із 2014 р. дотепер є головою фермерського господарства «Веснянка».
Активний громадський діяч. Депутат Голованівської районної ради трьох скликань.

МЕЛЬНИК
Олександр Андрійович
Випускник
факультету
агрономії (2002)
Фахівець із закупівлі
сільськогосподарської
продукції ТОВ «Каргілл»

Хобі Олександра Андрійовича — ветеранський
футбол.
Щасливий сім’янин. Разом із дружиною виховує двох
дітей.

Н

ародився 19 вересня 1980 р. в с. Білашки Тальнівського району Черкаської області. Батько,
Микола Іванович, — агроном, у 1967–1972 рр. навчався в УСГІ, був старостою групи. Мати, Людмила Митрофанівна, — учитель.
Першу вищу освіту здобував у 1997–2002 рр. на факультеті агрономії УДАА. Другу вищу освіту отримував
у 2002–2003 рр. на економічному факультеті цього ж вишу
за спеціальністю «Облік і аудит». О. М. Однороженку пощастило навчатися у викладачів, які знали його батька. На
жаль, більшості з них сьогодні вже немає в живих. З повагою згадує і молодих педагогів, серед яких: В. І. Невлад,
Г. М. Господаренко та ін.
Трудовий шлях розпочав у листопаді 2003 р. як виконавчий директор ТОВ «Прометей» с. Аполянка на Уманщині, де пройшов добру виробничу школу. Надалі обіймав
такі посади: 2004–2008 рр. — головний агроном ПСВП
«Рутенія»-М с. Тридуби Кривоозерського району Миколаївської області; 2008–2011 рр. — директор того ж господарства; 2012–2014 рр. — заступник директора з виробництва
ТОВ «РО АГРО», м. Київ.
З 2014 р. до сьогодні працює заступником директора
з виробництва ТОВ «ТАС АГРО», м. Київ.

САДІВНИЦТВА

ОДНОРОЖЕНКО
Олександр
Миколайович
Випускник
факультету агрономії
(2002) та економічного
факультету (2003)
Заступник директора
з виробництва
ТОВ «ТАС АГРО»
Із альма-матер Олександр Миколайович підтримує тісний зв’язок. Обов’язково відвідує традиційні зустрічі випускників. Також на «Ярмарку професій» у рідному виші
здійснює пошук студентів для роботи в структурі компанії.
У вільний час захоплюється футболом, п’ять років грав
за збірну академії, три роки був її капітаном, у складі команди студентів багато грав у різних турнірах. Та й сьогодні
грає разом зі своїми студентськими друзями.
Разом із дружиною, Наталею Вікторівною, виховує
трьох діток: Анастасію (2005 р. н.), Миколку (2012 р. н.) та
Анютку (2014 р. н.).
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