Одеський

державний

а г ра р н и й

університет

Нестеренко
Світлана Анатоліївна
Випускниця
економічного факультету (1983)
Завідувач кафедри менеджменту
Таврійського державного
агротехнологічного університету
Доктор економічних наук, професор

Н

ародилася 14 грудня 1960 р. (с. Матвіївка Веселівського району Запорізької області) в сім’ї колгоспників — Анатолія Дмитровича (1931 р. н.)
і Марії Афанасіївни (1932 р. н.) Турунцових. Батьки надали
гідне виховання своїй доньці й також радили їй у майбутньому працювати в аграрній сфері. У школі дівчина виявляла схильність до точних наук, а коли настав час обирати
фахову стежину — вирішила вступати на економічний факультет до ВНЗ сільськогосподарського напряму.
Так, вищу освіту С. А. Турунцова здобувала упродовж 1977–1983 рр. на економічному факультеті Одеського сільськогосподарського інституту. Важливим
спогадом студентського життя є поїздка під час І курсу
на збирання врожаю в колгосп с. Буценівка Великомихайлівського району Одеської області. Таку мандрівку
порівнює із ситуацією з фільму «Забута мелодія для
флейти», коли хор відправили в турне. Юні хлопці та дівчата крок за кроком ставали самостійними: здійснювали закупівлю харчів, займалися приготуванням їжі. Всі
практики зі збирання врожаю С. А. Нестеренко називає
незабутніми. Їй шкода, що теперішня студентська молодь не має такої чудової можливості згуртуватися і приятелювати згідно з гаслом «Один за всіх і всі за одного!».
Велику подяку Світлана Анатоліївна висловлює майстерним викладачам альма-матер за висококваліфіковану освітню підготовку, серед яких: Еммануїл Борисович
Лейбман, який казав: «С. А. Турунцева, Ви актриса…»,
і улюблений декан Анатолій Миколайович Тимчуренко,
слова якого запам’ятала назавжди: «Світланко, я не знаю,
яким ти будеш економістом, але організатор ти хороший — біса знімеш з дерева і змусиш танцювати». Власне,
Світлана Анатоліївна стала і висококваліфікованим економістом, і відмінним організатором. Також яскравим
спогадом студентства є поїздка в агітпоїзді з агітбригадою
південними господарствами Одеської області. Світлана
Анатоліївна була чемпіонкою інституту з легкої атлетики.
Також захищала честь закладу на міжвишівських змаганнях
(102 аграрні ВНЗ СРСР) із легкоатлетичного багатоборства.
Навчання в Одеському сільськогосподарському інституті С. А. Нестеренко вважає ключовим у житті, адже
отримані знання, уміння та навички стали міцним фундаментом для її подальшого професійного становлення та
великих досягнень на фаховому шляху.

Після успішного закінчення вишу, згідно з розподілом, із 1983 р. обіймала посаду економіста з праці у радгоспі «Вигодянський» Біляївського району Одеської області.
З 1983 до 1999 р. працювала на Мелітопольському м’ясо
комбінаті, де пройшла тернистий шлях від економіста
планово-економічного відділу, начальника фінансового відділу, заступника директора м’ясокомбінату до директора
ДП «Агрокомплекс» ВАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат».
За самовіддану, цілеспрямовану й наполегливу працю
Світлана Анатоліївна нагороджена Подякою Міністерства аграрної політика та продовольства України, щорічною відзнакою «Радість моя, Бджілко!» у номінації «Пані
науковець», Грамотою Запорізької обласної державної адміністрації. Є членом редакційної колегії наукового збірника «Аграрний вісник Причорномор’я».
Сьогодні С. А. Нестеренко активно підтримує зв’язок
із альма-матер, є постійним учасником Міжнародної науково-практичної конференції «Браславські читання», за
результатами роботи якої друкують наукові збірники. Щорічно на факультеті видають фаховий збірник наукових
праць «Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки», де вона є членом редакційної колегії, брала участь
у роботі круглого столу «Науково-педагогічна спадщина
професора М. О. Браславця та пріоритети сучасної аграрної
економічної освіти» з нагоди 110-ї річниці з дня народження
засновника економічного факультету М. О. Браславця.
Крім того, Світлана Анатоліївна постійно спілкується
з викладачами і колишніми одногрупниками рідного вишу.
1 червня 2016 р. відбулася урочиста зустріч професорськовикладацького колективу і випускників факультету. На цій
зустрічі також відсвяткували 90-літній ювілей (14 грудня
2016 р.) декана економічного факультету в 1969–1974 рр.,
кандидата економічних наук, доцента Є. В. Несвященка.
У вільний час С. А. Нестеренко захоплюється філософією, психологією, спортом і кулінарією.
Щаслива у шлюбі. Разом із чоловіком, Валерієм Вік
торовичем (1961 р. н.), який закінчив Одеський технологічний інститут холодильної техніки, виховала двох дітей.
Дочка Марія (1984 р. н.) та син Віктор (1988 р. н.) є випускниками економічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету.
Життєве кредо Світлани Анатоліївни: «Жити і працювати по совісті».
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