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ВОЛОДИМИРУ СЕРГІЙОВИЧУ ТЕНДІТНИКУ – 80 РОКІВ! 

 
 
26 серпня виповнилося 80 років від дня наро-

дження Тендітника Володимира Сергійовича, 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента, 
завідувача кафедри технології переробки проду-
кції тваринництва Полтавської державної аграр-
ної академії. 
Народився Володимир Сергійович у м. Курсь-

ку 26 серпня 1938 року. Після закінчення серед-
ньої школи в 1955 році, рік пропрацював рядо-
вим робітником. У 1956 році вступив на навчан-
ня до Харківського зооветеринарного інституту, 
який закінчив у 1961 році з отриманням диплому 
вченого зоотехніка. 
Далі розпочалась багатогранна трудова біо-

графія: зоотехнік в племзаводі «Красний чабан» 
на Перекопі; виборні посади в Харківській обла-
сті (був депутатом Дергачівської і Золочівської 
райрад депутатів трудящих та членом бюро  
Золочівського РК КПУ). 
З 1965 року Володимир Сергійович працює на 

посаді старшого наукового співробітника спеці-
алізованої лабораторії технології молока, а в 
1966 році вступає за направленням до аспіранту-
ри на кафедру технології молока і молочних 
продуктів Харківського зооветеринарного інсти-

туту. Вчителем, наставником і керівником його 
аспірантської підготовки був знаний вчений і 
педагог, член-кореспондент ВАСГНІЛ і УААН, 
член Національного комітету СРСР з молочної 
справи, доктор сільськогосподарських наук, 
професор Моісей Іванович Книга, який створив 
Харківську наукову школу молодих технологів. 
Після захисту кандидатської дисертації Воло-

димира Сергійовича було залишено для роботи в 
Харківському зооветеринарному інституті, але 
потім  перерозподілено до Полтавського сільсь-
когосподарського інституту. Тому з 1969 року і 
понині в його трудовій книжці один запис – 
Полтавський сільськогосподарський інститут, 
нині Полтавська державна аграрна академія. Тут 
він пройшов шлях від асистента до проректора з 
навчальної роботи. 
З 1972 року колектив постійно протягом більш 

ніж 27 років обирав його деканом факультету. 
Під керівництвом В. С. Тендітника факультет 
зміцнив свою матеріальну базу, методичне за-
безпечення, кадри професорсько-викладацького 
складу. Серед вихованців факультету заслужені 
діячі наук, сільського господарства, професори, 
доктори та кандидати наук, значна кількість ке-
рівників різних рангів, Герої Соціалістичної 
Праці і Герої України (майбутні Герої Г. М. Си-
волап, А. Л. Фисун і С. С. Антонець навчалися 
під керівництвом Володимира Сергійовича). 
Володимир Сергійович був також одним із за-

сновників і першим деканом факультету ветери-
нарної медицини, який очолював  з 1992 року по 
1999 рік. 
Володимир Сергійович тривалий час був чле-

ном Навчально-методичних комісій  Мінагро-
прому України зі спеціальностей «Зооінженерія» 
і «Ветеринарна медицина», членом спецради із 
захисту кандидатських дисертацій з технології 
виробництва продуктів тваринництва, протягом 
декількох десятиріч – член Вченої Ради інститу-
ту, а потім – академії. 
У зв’язку з перепрофілюванням зооінженерної 

спеціальності на спеціальність «Технологія ви-
робництва та переробки продукції тваринницт-
ва» з’явилася необхідність створити нову кафед-
ру – кафедру «Технології переробки продукції 
тваринництва», яку очолив  Володимир Сергійо-
вич. Сьогодні ця кафедра (а вона наймолодша 
серед профілюючих кафедр) є однією з кращих 
кафедр в академії.  
Володимир Сергійович забезпечує високий рі-

вень навчання та виховання студентів, які під 
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його керівництвом успішно захищають дипломні 
роботи і проекти. Він є автором і співавтором 
майже ста наукових праць, методичних розро-
бок, Типових програм, монографій, навчальних 
посібників і патентів.  
За активну багаторічну педагогічно-наукову, 

методичну, виховну, громадську діяльність в 
академії та зв’язки з сільськогосподарським ви-
робництвом Володимира Сергійовича нагоро-
джено Медаллю «Ветеран праці», Грамотою 
Президії Верховної ради Української РСР, бага-
тьма Почесними грамотами Міносвіти і Мінаг-
рополітики України, Полтавського облвикон-
кому і Полтавської обласної державної адмініст-
рації, Харківського зооветеринарного і Полтав-
ського сільськогосподарського інституту та ака-

демії, знаками «Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник пятилетки», «Знак 
пошани», «Відмінник освіти». 
Володимир Сергійович Тендітник – високо-

кваліфікований фахівець своєї справи, здібний 
організатор, яскрава творча особистість, чуйна 
людина з почуттям високої відповідальності за 
доручену справу. Він користується авторитетом і 
повагою серед колег, студентів, численних його 
випускників-практиків Полтавщини і України. 
Із нагоди 80-річчя щиро вітаємо шановного 

Володимира Сергійовича зі славним ювілеєм і 
бажаємо йому міцного здоров’я, довголіття, бла-
гополуччя та подальшої плідної праці на ниві 
наукової та педагогічної діяльності! 

 
В. І. Аранчій, ректор ПДАА,  

А. А. Поліщук, декан факультету ТВППТ,  
О. І. Кравченко, професор кафедри ТППТ 

 
 
 
 




