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НАЦІОНАЛЬНИЙ

ГОЛОБОРОДЬКО
Олександр
Володимирович
Випускник
агрономічного
факультету (1987)
Заступник голови,
агроном ПСП «Синюха»
Депутат Кіровоградської
обласної ради

Н

ародився 3 березня 1965 р. в м. Дніпропетровську.
Батько, Володимир Варфоломійович — начальник
карного розшуку. Мати, Людмила Антонівна, — районий педіатр у ЦРЛ смт Новоархангельськ.
Його дідусь по маминій лінії — Зубко Антон Никифорович був знатним бригадиром тракторної бригади. Закінчивши школу, юнак починав свій трудовий шлях слюсарем
автогаража в колгоспі ім. Леніна.
З 1983 до 1988 р. навчався в УСГІ у складі групи під керівництвом куратора М. Ю. Хомчака (група визнана найкращою на IV, V курсах агрофаку, фото студентів висіли на
Дошці пошани).
Добре пам’ятає збирання врожаю картоплі та буряків, працю в саду. За якісну освітню підготовку щиро дякує

ГОЛОБОРОДЬКО
Ольга
Пантелеймонівна
Випускниця
економічного факультету
(1987)
Голова ПСП «Синюха»
Заслужений працівник
сільського господарства
України
Член Ради ГС «Аграрний союз України».
Депутат Новоархангельської районої ради

Н

ародилася 23 січня 1965 р. в с. Орловець, Городищенського району Черкаської області. Батько,
Пантелеймон Тихонович, — механізатор. Мати,
Марина Сергіївна, — зоотехнік за фахом, працювала завідувачем магазину.
До вишу дівчина успішно вступила в 1983 р. з метою здобуття кваліфікації «економіст з бухгалтерському обліку».
В інституті Ольга була комсоргом групи, учасницею хору,
агітбригади, вже на І курсі брала участь у конкурсі художньої самодіяльності між факультетами, де її команда серед 15‑ти інших посіла ІІ місце. Студенти виграли поїздку
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викладачам: П. О. Андреєву («Організація сільськогосподарського виробництва»), Т. П. Власюк («Вища математика»), М. Ю. Хомчаку («Агрохімія»), З. М. Грицаєнко
(«Мікробіологія»), В. О. Єщенко («Землеробство») .
Після навчання в інституті, з 1988 р. молодий фахівець працював агрономом-насіннєводом,
з 1989 р. — головним агрономом колгоспу імені Леніна смт Новоархангельськ. З 1991 до 1997 р. був головою
Правління КСП «Новоархангельськ». У 1997 р. — заступник начальника Управління сільського господарства в Новоархангельському районі. У 2000 р. — голова
ПСП «Синюха». У 2003 р. призначений головою Новоархангельської РДА. З 2006 р. і дотепер — заступник голови, агроном ПСП «Синюха».
Сільськогосподарський інститут відіграв ключову роль
у житті Олександра Володимировича, ставши місцем зустрічі з майбутньою дружиною. Ольга Пантелеймонівна є
випускницею економічного факультету УСГІ. У люблячого
подружжя народилося двоє дітей: донька Тетяна та син Ярослав, який є аспірантом економічного факультету УНУС.
Завдяки відмінній освіті робота надає О. В. Голобородьку духовне і матеріальне задоволення. Має дуже багато
друзів серед одногрупників і студентів університету.
У вільний час подорожує Україною і світом, а також вирощує яблука у власному садочку, доглядає за виноградником, проводить різні експерименти на земельній ділянці.
Життєве кредо: «Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра будеш жити так, як інші не можуть».

в Західну Україну, під час якої О. П. Голобородько отримала багато вражень. Улюбленими називає викладачів:
П. К. Бечка («Фінанси сільського господарства»), Б. С. Гузара («Облік і аудит»), М. І. Дяченка («Організація сільськогосподарського виробництва»).
Фаховий шлях розпочала в 1988 р. в колгоспі імені Леніна, де обіймала посади бухгалтера та завідувача відділу кадрів. З 1997 р. — заступник начальника Управління сільського
господарства з бухгалтерського обліку. З 1999 р. працювала
в ДПА Новоархангельського району на посаді головного
державного інспектора відділу податків і зборів юридичних
осіб. З 2001 р. — головний бухгалтер, а з 2003 р. донині — голова ПСП «Синюха». У 2006 р. їй присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник сільського господарства України».
Уманському сільськогосподарському інституту Ольга
Пантелеймонівна завдячує не тільки ґрунтовними знаннями, а й створенням сім’ї. У стінах альма-матер вона
познайомилася з майбутнім чоловіком — Олександром Володимировичем Голобородьком, який закінчив агрономічний
факультет вишу. Щаслива матір двох дітей — доньки Тетяни
та сина Ярослава, який є аспірантом економічного факультету УНУС. З рідним університетом, котрий вважає одним
із найкращих в Україні, підтримує тісний зв’язок, зокрема є
секретарем наглядової ради закладу, надає вишу благодійну
фінансову допомогу, щороку бере участь у Посвяті студентів.
У вільний час О. П. Голобородько любить читати, вишивати, шити, в’язати. Життєве кредо: «Стався до людей так,
як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе».

