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Ювілеї 

ГОЛОБОРОДЬКУ СТАНІСЛАВУ ПЕТРОВИЧУ – 80 

1 вересня 2019 року виповнюється 80 років відо-
мому вченому в галузі кормовиробництва, головному 
науковому співробітнику відділу агротехнологій Інсти-
туту зрошуваного землеробства НААН, доктору 
сільськогосподарських наук, професору, заслужено-
му працівнику сільського господарства України Голо-
бородьку Станіславу Петровичу. 

Народився він 1 вересня 1939 року в смт. Нижні-
Сірогози Херсонської області в багатодітній родині 
колгоспників. Професійне й особистісне становлення 
Станіслава Петровича розпочалося з навчання в 
Херсонському ремісничому училищі (1957–1959 рр.), 
участі в освоєнні цілинних та залежних земель 
(1960 р.) та служби в лавах Радянської Армії в Гер-
манській Демократичній Республіці (1961–1964 рр.).  

За сумлінне ставлення до своїх обов’язків армій-
ське керівництво дозволило йому достроково, за 
півроку до кінця служби в Радянській армії, взяти 
участь у вступних екзаменах до Херсонського сільсь-
когосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи за спеці-
альністю «Агрономія». У спекотні дні серпня 
1964 року цілеспрямований абітурієнт у солдатській 
формі та кирзових чоботях з успіхом склав усі іспити, 
а вже через півроку за відмінні успіхи в навчанні був 
переведений до Московської сільськогосподарської 
академії імені К.А. Тімірязєва, яку з відзнакою закін-
чив у 1969 році. 

У Москві Станіслав Петрович із завзяттям слухав 
лекції видатних вчених у різних галузях сільськогос-
подарського виробництва: Андреєва М.Г., Майсуряна 
М.О., Шатілова І.С., Карпенка О.М., члена-
кореспондента ВАСГНІЛ Доспехова Б.О. та інших. 

У 1970 році родина Голобородьків повернулася в 
Україну. Кар’єрний зріст пов’язано з єдиним держав-

ним закладом – Українським науково-дослідним 
інститутом зрошуваного землеробства НААН 
(м. Херсон). До аспірантури за спеціальністю «Луків-
ництво» поступив у 1972 р. і закінчив її в 1974 р., 
достроково захистивши кандидатську дисертацію в 
Московській сільськогосподарській академії ім. 
К.А. Тімірязева на тему «Вплив інтенсивного удоб-
рення на продуктивність зрошуваного культурного 
пасовища в Південному Степу України».  

Після закінчення аспірантури Станіслав Петрович 
працював на посаді старшого наукового співробітни-
ка відділу кормовиробництва і вченого секретаря з 
координації наукових досліджень із зрошуваного 
землеробства в Україні. У 1979 році був призначений 
на посаду завідуючого лабораторії технології насін-
ництва люцерни і кормовиробництва на пісках. 

Голобородько С.П. нагороджено медаллю «За 
трудову відзнаку» (Указ Президії Верховної Ради 
СРСР від 7 липня 1986 р.), срібною медаллю Голов-
ного комітету ВДНГ СРСР «За досягнуті успіхи в 
розвитку народного господарства СРСР» (Постанова 
від 27 вересня 1985 р. № 668-Н), медаллю «Ветеран 
праці» (за довголітню сумлінну працю від імені Пре-
зидії Верховної Ради СРСР рішенням виконкому 
Херсонської обласної ради народних депутатів від 
19 жовтня 1990 р.). 

У 2007 році Станіслав Петрович захистив доктор-
ську дисертацію в Херсонському державному аграр-
ному університеті за темою «Біологічні й агротехнічні 
основи вирощування люцерни на корм і насіння в 
Південному Степу України». Із 2007 року є головним 
науковим співробітником лабораторії кормовиробни-
цтва, а з 2012 року – відділу агротехнологій Інституту 
зрошуваного землеробства НААН. 

У 2014 році Станіславу Петровичу присвоєно по-
чесне звання «Заслужений працівник сільського 
господарства України», а в 2016 році – почесне зван-
ня професора.  

Під його науковим керівництвом захистили канди-
датські дисертації та отримали дипломи кандидата 
сільськогосподарських наук 4 ученика. Нині він про-
довжує наукове керівництво 1 аспіранта. 

За досягнуті успіхи в роботі ТОВ «Видавництво 
Логос Україна» ім’я Голобородько С.П. занесене у 
третій том «Науковці України – еліта держави» (Київ, 
2014. Том III. С. 138), який згідно з оцінкою Президен-
та Національної академії наук України В.Є. Патона є 
у цілому вагомим внеском у популяризацію славет-
них імен і досягнень української науки, зростання її 
авторитету.  

Голобородько Станіслав Петрович опублікував 
понад 320 наукових праць, із них 24 монографії, 
одержав 8 авторських свідоцтв і патентів  

Щиро вітаємо ювіляра! Нехай людська шана за 
Ваші благородні справи додає Вам бадьорості, опти-
мізму та наснаги, а Вашими постійними супутниками 
в житті будуть добро та взаєморозуміння. 

Радістю та любов’ю хай буде сповнений кожен 
день Вашого життя, збудуться всі Ваші мрії та споді-
вання, тепло родинного вогнища завжди зігріває 
Вашу душу! 

Колектив Інституту зрошуваного землеробства 
Національної академії аграрних наук України 




