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Н

ародився 23 лютого 1947 р. в с. Гольма Балтського району Одеської області в сім’ї Івана
Андрійовича та Марії Іларіонівни. Після закінчення школи своє подальше життя мріяв пов’язати з малою Батьківщиною. Взірцем роботи в селі для юнака був
агроном, а згодом — голова колгоспу Петро Васильович
Сузенський.
Трудовий шлях В. І. Радзілевич розпочав у 1966 р.
водієм у колгоспі «Авангард». Упродовж 1971–1974 рр.
навчався в технікумі керівних працівників колгоспів і радгоспів м. Кіровограда. З 1974 р. обіймав посаду головного
агронома в колгоспі «Авангард». З 1998 р. був головою
колгоспу «Авангард». З 2005 р. дотепер — голова фермерського господарства «Гольма».
Вищу освіту здобував протягом 1978–1983 рр. на агрономічному факультеті Одеського сільськогосподарського інституту. До цього вищу вступив за порадою вже
згаданого голови колгоспу П. В. Сузенського. Юнак зарекомендував себе сумлінним та цілеспрямованим студентом, і з року в рік маленькими кроками рухався до своєї
великої мети — не лише стати фахівцем високої кваліфікації, а й заснувати власну справу в аграрній галузі України.
У стінах інституту Віталій Іванович на високому рівні
опанував обраний фах, отримавши великий багаж теоретичних і практичних знань, які відіграли ключову роль
у його кар’єрному зростанні. Він здобув неоціненний досвід спілкування з людьми, переконався у правильності
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обраного професійного шляху. Під час навчання був старостою групи, разом із друзями-одногрупниками відві
дував багато різноманітних заходів, прагнув якнайкраще
реалізувати власні здібності у культурних і спортивних
напрямах.
Золоте студентство В. І. Радзілевич вважає однією
з найважливіших сторінок у книзі свого життя, що сповнена низки спогадів, які викликають у сивочолого випускника усмішку на вустах. Він переконаний, що вищі
навчальні заклади об’єднують людей зі спільними інтересами, вподобаннями та прагненнями, а юність спонукає
їх щиро та беззастережно відкривати серця назустріч одне
одному. За доленосне знайомство з дорогими одногрупниками, які стали справжніми друзями, братами по духу
на все життя, Віталій Іванович глибоко вдячний рідному
Одеському сільськогосподарському інституту.
Безмежну подяку висловлює майстерним викладачам альма-матер, які на високому фаховому рівні надали
молоді базові знання, навчили за короткий час знаходити відповіді на питання будь-якої складності, запевнили
у спроможності розв’язати всі життєві проблеми. Зауважує, що педагоги інституту постійно акцентували увагу
студентів на необхідності самостійного підвищення рівня
своїх знань, самоосвіти, пошуку додаткового матеріалу.
Такі вимоги сформували надзвичайно корисні звички, які
стали головною запорукою беззаперечного успіху В. І. Рад
зілевича в подальшій професійній діяльності. Навіть тепер
він часто звертається за цінними порадами до мудрих викладачів Одеського державного аграрного університету.
Віталій Іванович переконаний, що роль альма-матер у його житті важко переоцінити. Адже здобувши вищу
аграрну освіту, він не тільки отримав певний обсяг знань,
а й розвинув украй необхідне кожному керівникові аналітичне мислення, навчився розуміти істинну суть речей.
Сьогодні В. І. Радзілевич тримає руку на пульсі
життя університету, обов’язково відвідує всі зустрічі
випускників.
Захоплюється футболом і волейболом. Дружина, Валентина Євгенівна, закінчила Одеський кооперативний
технікум. Подружжя виховало двох дітей: доньку Інессу,
яка також навчалася в Одеському кооперативному технікумі, та сина Олександра, який за прикладом батька закінчив Одеський державний аграрний університет.
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