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Народилася 23 червня 1948 р. у м. Одесі в сім’ї 
військовослужбовця. З шести років почала займатися 
музикою в м. Іркутську, де у званні підполковника 
батько проходив службу, а мати працювала в цент-
ральній клініці. Любов до музики і усього прекрас-
ного визначила подальшу долю — після закінчення 
середньої школи в Чернігові, куди родина переїхала 
після демобілізації батька, вступила в Чернігівське 
музичне училище імені Л. М. Ревуцького по класу 
фортепіано. Її викладачем стала випускниця Київ-
ської консерваторії, а зараз — проф. С. І. Науменко, 
яка згодом повернулася в рідний Київ і сьогодні пра-
цює в Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова.

Життя склалося таким чином, що, працюючи в 
Київській музичній школі і виховуючи двох малоліт-
ніх синів, здобуття вищої освіти для Т. Ф. Мельничук 
стало мрією. На той час її чоловік вже закінчував пра-
цювати над докторською дисертацією, що спонукало 
Тетяну Федорівну в 1974 р. вступити на музично-педа-
гогічний факультет Київського державного педагогіч-
ного інституту імені О. М. Горького, який закінчила з 
відзнакою у 1979 р. У студентські роки була старостою 
курсу.

З 1970 р. плідно працювала на ниві освіти: в музич-
них школах, педагогічному училищі № 3 (педагогічний 
стаж складає понад 30 років).

Тетяна Федорівна вже протягом 15 років працює 
доцентом кафедри культурології в Національному 

 університеті біоресурсів і природокористування Укра-
їни, де захистила кандидатську дисертацію.

Є автором та співавтором майже 150 наукових 
праць, серед яких: сім підручників з грифом МОН 
і монографій, більше ніж 28 навчально-методичних 
посібників та методичних рекомендацій, низка науко-
вих статей у фахових виданнях, у тому числі іноземних, 
свідоцтв на авторське право.

Т. Ф. Мельничук бере активну участь у всеукра-
їнських та закордонних конференціях, теле- і радіо-
програмах. Підготувала монографію на тему «Теорія 
і практика формування творчої особистості в системі 
культурно-просвітницької діяльності в університе-
тах природоохоронного профілю». Читає курс лекцій 
та веде практичні заняття з дисциплін «Культуроло-
гія», «Етнокультурологія» та «Міжнародний протокол 
та етикет». Координує виховну роботу студентів; орга-
нізовує цікаві екскурсії до музеїв, виставкових залів, 
театрів; проводить зустрічі з відомими політичними 
діячами, майстрами культури та мистецтва; ініціює нау-
ково-просвітницькі семінари, лекції. Цікаво, змістовно, 
з великим натхненням Тетяна Федорівна проводить в 
університеті засідання музичної вітальні «Золота ліра», 
де знайомить слухачів з шедеврами класичної музики.

Співробітники відгукуються про Тетяну Федорівну 
як про висококласного фахівця у галузі теорії та мето-
дики культурологічної підготовки студентської молоді, 
вважаючи, що вона добре обізнана і має власні пере-
конання щодо сучасних тенденцій культурологічної 
освіти у вищих навчальних закладах, чому і була при-
свячена її кандидатська дисертація.

Т. Ф. Мельничук, маючи мистецько-педагогічну 
освіту та широкі енциклопедичні знання з різних галу-
зей сучасного мистецтва, всебічно сприяє популяри-
зації серед студентської молоді надбань світової та 
вітчизняної музичної культури, надає багато уваги 
формуванню в студентів естетичних смаків засобами 
музичного і образотворчого мистецтва, є одним із фун-
даторів культурно-просвітницької діяльності виклада-
чів та студентів університету. Багато енергії та зусиль 
віддає обдарованим студентам, допомагаючи їм реалі-
зувати свій творчий потенціал у найрізноманітніших 
мистецьких колективах НУБіП України.

Девіз Тетяни Федорівни — «Студентів без здібнос-
тей не буває, їм лише слід допомогти виявити творчі 
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нахили». Її творчі ідеї втілені в численних мистецьких 
проектах університету, які стали справжньою школою 
для багатьох відомих в Україні митців. Щорічні просвіт-
ницькі лекції, концерти студентів НПУ ім. М. П. Дра-
гоманова класу проф. С. І. Науменко на сцені НУБіП 
України стали традиційними в естетичному вихованні 
молоді.

Організаційні та комунікативні здібності Тетяни 
Федорівни сприяли створенню в НУБіП України Клубу 
ділової жінки «Гармонія», покликаного формувати осо-
бистість викладача вищого навчального закладу, небай-
дужого до культурно-історичних та мистецьких надбань 
українського народу. Науково-культурологічні розвідки 
членів клубу «Гармонія» описані у наукових та нав-
чальних виданнях, добре відомих в освітянських колах 
України. Протягом 11 років ведеться альманах (літо-
пис клубу), створена відеотека (фільми) історичних 
пам’яток культури, де побували викладачі університету. 
Всі поїздки клубу висвітлювалися в газеті «Університет-
ський кур’єр», що стало одним із напрямів просвітниць-
кої діяльності організації у патріотичному вихованні 
молоді.

За редакцією Т. Ф. Мельничук опубліковано довід-
кове видання «Освітянки жіночого клубу «Гармонія» 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України», написано багато сценаріїв до 
мистецьких заходів університету.

Результати громадської діяльності Тетяни Федо-
рівни, як голови Клубу ділової жінки «Гармонія», були 
презентовані на багатьох заходах, в тому числі і на Між-
народному круглому столі в Київській міській дер-
жавній адміністрації та Парламентських читаннях у 
Верхов ній Раді України.

Тетяна Федорівна — відмінник освіти України, 
ветеран праці. Нагороджена орденом Святої велико-
мучениці Варвари» Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета (2006) та орденом Святих Кирила 
та Мефодія» (2009) за заслуги у відродженні куль-
тури і духовності в Україні. За розпорядженням Київ-
ського міського голови нагороджена нагрудним зна-
ком «Знак пошани», має медаль «В пам’ять 1500-річчя 

Києва», трудову відзнаку Міністерства аграрної полі-
тики  України «Знак Пошани», низку почесних грамот і 
подяк багатьох установ і відомств України.

Гордістю Тетяни Федорівни є її сім’я — взірець 
наукової української родини, про яку знято чимало 
фільмів, видано багато літературних творів. Чоловік, 
Дмит ро Олексійович, — Герой України, повний  кавалер 
ордену «За заслуги», академік НАН і НААН  України, 
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки 
 України, ректор НУБіП України (1984–2014), почес-
ний сенатор сенату штату Луїзіана (США), доктор біо-
логічних наук, професор, голова Громадської організа-
ції «Рада Героїв України в АПК». Сини Сергій і Максим 
(обидва — доктори біологічних наук, професори, лауре-
ати Державної премії в галузі науки і техніки України; 
перший — член-кореспондент НААН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України, а другий — акаде-
мік, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня). 
 Четверо чудових внуків є продовжувачами традицій 
знаного роду Мельничуків.

Література, образотворче мистецтво, музика, куль-
турні історичні цінності — це джерело духовного нат-
хнен ня та збагачення Тетяни Федорівни, а її хобі — чоти-
риногі друзі-собаки, про яких видала книгу «Мой Герд».

Життєве кредо Т. Ф. Мельничук — «Щоб дійти до 
мети, треба насамперед йти» (Оноре де Бальзак).

День університету — ректор Д. О. Мельничук з іноземними гостями разом із народним ансамблем «Колос»

Сини — батьківська гордість (Перше вересня 2011 р.)


