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78 травень 2016 р.Вісник аграрної науки

при Міністерстві освіти та 
науки України, Міністерстві 
аграрної політики та продо
вольства України з інженер
них спеціальностей сільсько
господарського профілю. Він 
постійно працював над під
вищенням свого професійно
го рівня, стажувався у США, 
Угорщині, Китаї, Франції.

Л.М. Тіщенка нагородже
но Почесною грамотою Мі  
ністерства АПК (1997), По 
чесною грамотою Мініс
терства освіти (1998), знака
ми «Відмінник освіти Ук раї ни» 
(1999), «Відмінник аграрної 
освіти України» ІІІ сту пеня 
(2001), заслужений працівник 
освіти України (2001), Трудовою 
відзнакою Міністерства АПК 
«Знак пошани» (2002), знака
ми «Відмінник технічної служ
би України» (2005), «Відмінник 
аграрної освіти України» ІІ сту
пеня (2010), Золотою і Срібною 
медалями імені А.Н. Підгорного 
(2011 – 2012), Почесною гра
мотою Президії НААН (2012),  
Почесною грамотою Депар
таменту АПР ХОДА (2012), 
Почесною відзнакою обласної 
ради «Слобожанська слава» 
(2012), Почесною грамотою 
Харківського обкому профспіл
ки працівників АПК (2012). 

Особистість Леоніда 
Миколайовича Тіщенка, який 
умів підбадьорити, знайти 
потрібне слово, надихну
ти своєю енергією і добро
зичливістю, назавжди за
лишиться у нашій вдячній 
пам’яті та наших серцях.

Відділення 
землеробства, меліорації 

та механізації НААН
Харківський 

національний технічний 
університет сільського 

господарства імені  
П. Василенка

13 квітня 2016 р. перед
часно пішов із життя ректор 
Харківського національно
го технічного університету 
сільського господарства іме
ні П. Василенка (ХНТУСГ),  
заслужений працівник осві
ти України, доктор техніч
них наук, академік НААН, 
Інженерної академії України, 
Міжнародної академії аграрної 
освіти, професор, завідувач 
кафедри фізики, теоретичної 
механіки і деталей машин 
Леонід Миколайович Тіщенко.

Народився Леонід Мико
лайович 21 липня 1952 р.  
у м. Барвінкове Харківської 
обл. У 1974 р. закінчив Хар
ківський інститут механізації 
та електрифікації сільського 
господарства. Трудову ді
яльність розпочав старшим 
інженером у Східному відді
ленні Українського науководо
слідного інституту механізації 
та електрифікації сільського 
господарства. З 1979 р. пра
цював на посадах старшого 
наукового співробітника, стар
шого викладача, доцента та 
професора ХНТУСГ. У 1984 р. 
захистив кандидатську дисер
тацію та отримав вчене зван
ня доцента.

Із 1985 р. — заступник 
декана факультету механі
зації сільського господар
ства, з 1993 р. по травень 
1996 р. — перший декан фа
культету переробки та збері
гання сільськогосподарської 
продукції. З червня 1996 р. 
по жовтень 2012 р. — перший 
проректор, з жовтня 2012 р. 
до грудня 2014 р. — викону
вав обов’язки ректора. З груд
ня 2014 р. — ректор ХНТУСГ. 
Із 1998 р. — також завідувач 
кафедри деталей машин і під
йомнотранспортних машин, 
з 2014 р. — кафедри фізики, 

теоретичної механіки і дета
лей машин. У 2004 р. захистив 
докторську дисертацію на здо
буття наукового ступеня док
тора технічних наук і в 2005 р.  
отримав вчене звання про
фесора.

Л.М. Тіщенко — відо
мий учений у галузі земле
робської механіки, після
збиральної обробки зерна, 
упродовж багатьох років — 
керівник загальнодержав
них і міністерських наукових 
програм із сепарування зер
нових сумішей, проблемної 
науководослідної лаборато
рії вібровідцентрових зерно  
очисних машин, науководо
слідних проектноконструк
торських госпрозрахункових 
робіт. Він автор і співавтор 
цілої низки запроваджених 
у серійне виробництво на
укових розробок. 

Леонід Миколайович був  
зразковим науковопеда
гогічним працівником, іні
ціатором багатьох нова
цій у методиці викладання 
технічних дисциплін у ви
щих навчальних закладах 
України. З 1993 р. активно 
працював у науковомето
дичних, експертних комісіях 

Пам’яті Л.м. тіщенка


