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Н

ародилася 11 червня 1973 р. в с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області
у сім’ї залізничників — Олексія Семеновича та
Людмили Олександрівни Демченків.
Після закінчення Одеського механіко-технологічного технікуму Т. О. Демченко працювала лаборантом. З метою покращення професійного рівня,
вирішила здобути вищу агрономічну освіту, щоб надалі
будувати успішну кар’єру за обраним фахом. Дівчині
справді подобалася робота і вона зрозуміла, що її покликання — агрономія.
Упродовж 1995–2001 рр. навчалася на агрономічному
факультеті Одеського сільськогосподарського інституту.
Велику подяку Тетяна Олексіївна висловлює усім викладачам альма-матер за доброзичливий індивідуальний підхід до студентів та ґрунтовні знання як із профільних, так із
загальних дисциплін. З особливою теплотою Т. О. Арнольд
згадує свого улюбленого педагога — керівника її дипломної
роботи Олену Юхимівну Кіріяк. Після закінчення інституту на лабораторних і практичних заняттях вони разом
проводили курси підвищення кваліфікації агрономів.
Протягом 1993–1995 рр. Тетяна Олексіївна працювала лаборантом Одеської міської державної насіннєвої інспекції. У 1995–2012 рр. обіймала посаду
провідного та головного агронома Одеської обласної державної насіннєвої інспекції. У 2012–2016 рр.

була начальником відділу аналітичної роботи та метрологічного забезпечення Державної сільськогосподарської інспекції в Одеській області.
З 2017 р. Т. О. Арнольд обіймає посаду начальника
Випробувальної лабораторії Одеської обласної філії
ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».
Майже вся трудова діяльність Тетяни Олексіївни
присвячена організації випробувань із визначення якості
насіння сільськогосподарських культур, а також інспектуванню насінницьких посівів.
Ключову роль у її житті відіграв Одеський сільськогосподарський інститут, що відкрив світлий шлях розвитку та самоствердження.
За її словами, надав світлу дорогу в професійне життя.
Всю свою трудову діяльність присвятила роботі за фахом — справі, яка надихає на безперервний саморозвиток, освоєння нових і вдосконалення наявних знань,
умінь і навичок. Знайти своє покликання вважає однією
з головних запорук життєвого успіху.
У вільний час Т. О. Арнольд полюбляє мандрувати та
малювати.
Щаслива у шлюбі. Разом із чоловіком, Владиславом
Георгійовичем, виховала сина Костянтина.
Життєве кредо: «Жити, любити, пізнавати світ і радіти кожному дню!»

Польове обстеження насіннєвого посіву
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