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Н

ародився 29 травня 1951 р. в с. Першотравневе
Великомихайлівського району Одеської області.
Батько, Антон Гнатович Тінтулов, — директор
школи, а мати, Перчеклій Євдокія Степанівна, — вчитель
молодших класів Першотравневої середньої школи.
У 1969 р. став студентом економічного факультету
Одеського сільськогосподарського факультету за спеціальністю «Економічна кібернетика». У 1974 р. закінчив реорганізований факультет економічної кібернетики цього вишу.
З великою повагою згадує високопрофесійних викладачів альма-матер: М. О. Браславця — д-ра екон. наук,
проф., видатного вченого-економіста, заслуженого діяча
науки України, який першим у СРСР почав працювати
над проблемою впровадження економіко-математичних
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Н

ародилася 9 травня 1952 р. в смт Фрунзівка
Фрунзівського району Одеської області. Батько,
Яков Михайлович Павлов, працював головним
бухгалтером районного колгоспу «Правда». Мати, Марія
Ісаївна Павлова, обіймала посаду старшого економіста
автотранспортного підприємства смт Затишшя.
Зі шкільних предметів дівчині найбільше подобалися
математика та економіка, які й визначили її професійні
пріоритети. У 1969 р. вступила на економічний факультет ОСГІ за спеціальністю «Економічна кібернетика».
З 1970 до 1974 р. навчалася на факультеті економічної
кібернетики.
Отримавши кваліфікацію економіста-математика
сільського господарства, у вересні 1974 р. Т. Я. Тінтулова

університет

методів та електронно-обчислювальної техніки в сільське господарство; доцентів Т. Ф. Гуревич, В. О. Лущук,
Н. М. Андріанову, Г. П. Тихомирову, які надавали студентським будням новизни та цікавості. Відзначає вдале
поєднання технологічних дисциплін, які викладали кібернетикам, та математичних дисциплін, що дозволяло
описувати технологічні процеси в сільському господарстві. Зазначає, що аудиторії на факультеті були забезпечені телевізорами й іншими технічними засобами для
демонстрації навчального матеріалу, формул, моделей.
Після закінчення Одеського сільськогосподарсь
кого інституту В. А. Тінтулов був залишений для роботи
на кафедрі економічної кібернетики, де обіймав посади
математика-програміста, старшого математика-програміста, старшого наукового співробітника проблемної
лабораторії з використання математичних методів у сільському господарстві.
У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію. Згодом
був призначений на посаду вченого секретаря Південного
наукового центру Академії наук України. З 1991 р. працював генеральним директором Науково-виробничого підприємства «Нива». З 2006 р. — директор ТОВ «Винхол
Оксамитне».
Валерій Антонович тримає руку на пульсі життя рідного ОДАУ, зокрема спілкується з провідними фахівцями
вишу щодо вирощування винограду.
Захоплюється вивченням історії рідного краю. Життєве кредо: «Боротися, шукати, знайти і не здаватися».

почала працювати асистентом кафедри машинної обробки інформації ОСГІ. З 1982 до 1985 р. навчалася в аспірантурі Інституту економіки АН України, після закінчення
якої та захисту дисертаційної роботи в 1985 р. здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. З 1985 р. —
асистент кафедри машинної обробки інформації. З 1988 р.,
після об’єднання кафедр, — асистент, а з 1990 р. — доцент
кафедри економічної кібернетики. З 2007 до 2013 р. заві
дувала кафедрою економічної кібернетики.
Тетяна Яківна радісно згадує своє студентство. Особливо відзначає атмосферу постійного навчання і саморозвитку, що панувала в інституті, спонукала вивчати
нові дисципліни, займатися програмуванням для електронно-обчислювальних машин, розробляти моделі для
розв’язання конкретних економічних задач та вдосконалення управління в сільському господарстві.
Має щасливу сім’ю. Разом із чоловіком виховала
двох синів (обидва економісти). Старший Юрій з 1994 до
1999 р. навчався на економічному факультеті ОСГІ за спеціальністю «Облік і аудит», а в 2004 р. закінчив аспірантуру в Інституті економіки і прогнозування НАН України
та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.
У 2014 р. отримав науковий ступінь доктора економічних
наук. Працює доцентом кафедри обліку і аудиту в ОДАУ.
Попри зайнятість, Тетяна Яківна знаходить час і для
хобі. Вона дуже любить читати, надаючи перевагу художній літературі та детективам, в’яже різноманітними техніками та вирощує квіти.
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