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Важливими подіями студентства Сергія Пантелійовича є
практики з прибирання винограду, помідорів та огірків,
а також гра у збірній команді інституту з волейболу.
У Збройних силах СРСР С. П. Оношенко служив
протягом 1980–1982 рр. Після демобілізації працював
ветеринарним лікарем-епізоотологом у районній лікарні
Новоукраїнського району Кіровоградської області. Через три роки став заступником головного лікаря цієї ж
лікарні. Коли було створено районне агропромислове
об’єднання, Сергія Пантелійовича направили на роботу
в цю установу заступником начальника із тваринництва. Приблизно чотири роки потому був переведений
директором інкубаторної станції, а через рік знову став
заступником головного лікаря районної лікарні Ново
українського району Кіровоградської області. Після
двох років праці на зазначеній посаді С. П. Оношенка
призначили головним ветеринарним лікарем району.
В 1994 р. його обрали головою Правління ТОВ імені
Фрунзе, де сьогодні працює директором.
Депутат Новоукраїнської районної ради семи
скликань.
Нагороджений почесним званням «Заслужений працівник сільського господарства України».
Визначальну роль у житті Сергія Пантелійовича
відіграло навчання в Одеському сільськогосподарському інституті, надавши йому вагомий багаж знань, умінь і навичок для
майбутнього успіху. Він активно спілкується з викладачами альма-матер, регулярно відвідує зустрічі випускників.
У вільний час полюбляє ходити на
полювання.
Дбайливий сім’янин. Дружина,
Людмила Василівна, закінчила Одеський медичний університет, дитячий
лікар-педіатр за фахом. Подружжя виховало двох доньок: Ірина працює
косметологом-дерматологом, а Наталія — фармацевтом. Має трьох онуків:
Марію (10 років), Анастасію (6 років) та
Антоніну (5 років).
Життєве кредо: «Любов до неньки
України».
Студенти 3 групи IV курсу на святкуванні дня народження, 1979 р.

ародився 27 березня 1958 р. у с. Велика Виска Маловисхівського району Кіровоградської області. Батько, Пантелій Михайлович
(1927 р. н.), працював головним ветеринарним лікарем Маловисківського району, а мати, Майя Кирилівна
(1933 р. н.), — ветеринарним лікарем-серологом.
Саме батьки вплинули на вибір майбутньої професії
С. П. Оношенка, спрямували сина на освітньо-фаховий
шлях з огляду на його здібності. Так, вищу освіту Сергій Пантелійович здобував упродовж 1975–1980 рр. на
ветеринарному факультеті Одеського сільськогосподарського інституту.
Майстерних викладачів альма-матер С. П. Оношенко згадує із великою повагою та щиро вдячний їм
за великий внесок у благородну справу навчання і виховання студентської молоді. Веселі спогади про інститутське життя пов’язані з викладачем «Терапії» Кадиром
Курбановичем Мовсум-Заде, який змушував усіх ходити
в чепчиках, а якщо хтось наважувався прийти без, то виганяв із лекції; реферати за його вимогою студенти писали щонайменше на 20 сторінок. З усмішкою на вустах
пригадує і викладача з «Анатомії» Вардіашвілі Авгуджа
Романовича — доброзичливу людину та високопрофесійного педагога, який подавав навчальну інформацію надзвичайно цікаво, а найулюбленішою оцінкою вважав «1».
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