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КОЛИ ДУША ВИХОДИТЬ З БЕРЕГІВ…  
(до 75-річчя кандидата сільськогосподарських наук, професора  

Володимира Сергійовича Тендітника) 

 
Володимир Сергійович Тендітник – завідую-

чий кафедрою технології переробки продукції 
тваринництва – належить до плеяди відомих лю-
дей Полтавщини. Він народився 26 серпня 1938 
року в м. Курську. Після закінчення в 1955 році 
середньої школи працював в Брянській області 
рядовим робітником, а з 1956 року став студен-
том. У 1961 році закінчив Харківський зоовете-
ринарний інститут із дипломом вченого-
зоотехніка. Працював зоотехніком у племзаводі 
«Красний чабан» на Перекопі, а потім – на вибор-
них посадах Харківщини. Обирався депутатом 
Дергачівської і Золочівської райрад депутатів 
трудящих, членом бюро Золочівського РК КПУ. 
З 1965 року він – старший науковий співро-

бітник спеціалізованої лабораторії технології 
молока, а в 1966 році вступає до аспірантури на 
кафедру технології молока і молочних продуктів 
ХЗВІ. Вчителем, наставником і керівником його 
аспірантської підготовки був знаний вчений і 
педагог член-кореспондент ВАСГНІЛ і УААН, 

член Національного комітету СРСР із молочної 
справи, доктор сільськогосподарських наук, 
професор Моісей Іванович Книга, який створив 
Харківську наукову школу молодих технологів. 
Після дострокового захисту кандидатської ди-

сертації Володимира Сергійовича залишили для 
роботи в ХЗВІ, проте ректор колишнього Полтав-
ського сільгоспінституту М. О. Добровольський 
переконав Міністра сільського господарства 
СРСР перерозподілити його в Полтавський СХІ. 
Тому з 1969 року й понині в його трудовій книж-
ці один запис: «Полтавський СХІ». Тут він 
пройшов шлях від асистента до проректора з на-
вчальної роботи. 
З 1972 року колектив понад 27 років обирав 

його деканом факультету. Він був також одним 
із засновників і першим деканом факультету  
ветмедицини (з 1992 по 1999 рік).  
Під керівництвом В. С. Тендітника факультет 

зміцнив свою матеріальну базу, методичне за-
безпечення, кадри професорсько-викладацького 
складу. Кількість викладачів із вченими ступе-
нями зросла більше ніж до 90 %, а докторів наук, 
професорів – близько 20 %. Більшість кафедр 
очолили професори, організували філії кафедр. 
Начальник Главветуправління України Павло 
Петрович Достоєвський, який був головою ДЕК 
перших двох випусків, дав дуже високу оцінку 
рівню підготовки лікарів ветеринарної медицини 
на факультеті. Серед вихованців факультету – 
заслужені діячі наук, сільського господарства, 
професори, доктори та кандидати наук, чимало 
керівників 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). 
В. С. Тендітник довгий час був членом Навча-

льно-методичних комісій Мінагропрому України 
зі спеціальностей «Зооінженерія» і «Ветеринарна 
медицина», членом спецради із захисту канди-
датських дисертацій з технології виробництва 
продуктів тваринництва. 
Він є автором і співавтором майже ста науко-

вих праць, методичних розробок, Типових про-
грам, монографії з напряму «Технологія молока і 
молочних продуктів», двох патентів і двох на-
вчальних посібників із грифом Мінагрополітики 
України. 
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За активну багаторічну педагогічно-наукову, 
методичну, виховну, громадську діяльність в 
академії та зв’язки з сільськогосподарським  
виробництвом ювіляр має численні нагороди.  
Та найбільшою нагородою Володимир Сергі-

йович вважає повагу з боку керівників, виклада-
чів, науковців, його вихованців і студентів. Усі 
44 роки він працює на користь і авторитет нашої 
академії, на підвищення виробництва продукції 
тваринництва на Полтавщині. 
Володимир Сергійович Тендітник – високо-

кваліфікований фахівець своєї справи, здібний 
організатор, чуйна людина, з почуттям найвищої 
відповідальності за доручену справу, за що має 
непідкупний авторитет.  
Від імені ректорату, Вченої ради академії, ко-

лективів співробітників факультету ветмедицини 
і факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва щиросердечно вітаємо  
Володимира Сергійовича Тендітника з ювілеєм і 
зичимо йому міцного здоров’я, щастя та пода-
льших успіхів на освітянській та науковій нивах! 

 
 

В. І. Аранчій, професор, ректор Полтавської  
державної аграрної академії,  

А. А. Поліщук, декан факультету, доктор  
сільськогосподарських наук, професор  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




