Вельмишановні читачі —
педагоги, студенти, випускники!

Dear readers —
teachers, students, graduates!
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нига репрезентує діяльність одного з найстаріших і найвідоміших вищих навчальних закладів України — Одеського державного аграрного
університету за 100-річну історію. На сторінках літопису
ви знайдете інформацію від становлення вишу в буремні
роки революції до сьогодення.
Зараз університет є провідним навчально-методичним
і науковим центром з підготовки висококваліфікованих
кадрів для різних галузей сільськогосподарського виробництва південно-західного Причорномор’я. Підготовка
здійснюється за рівнями вищої освіти «Бакалавр»,
«Магістр», «Доктор філософії» на трьох факультетах: агробіотехнологічному; інженерно-економічному; ветеринарної медицини та біотехнологій.
До структури вишу входять 20 кафедр, відділення післядипломної освіти, відділ підвищення кваліфікації та
сприяння працевлаштуванню випускників, відділ по роботі з іноземними громадянами, підготовче відділення,
центри практичної підготовки (філії кафедр), аспірантура,
науково-дослідні лабораторії, редакція багатотиражної газети, музеї, центр культури і дозвілля, студентський спортивно-оздоровчий табір «Лукомор’я» на березі Чорного
моря. В університеті функціонує одна з найбільших сільськогосподарських бібліотек Півдня України, заснована
в 1921 р., у фондах якої налічується понад 730 000 вітчизняних і зарубіжних видань.
Серед викладачів ОДАУ є заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники народної
освіти України, заслужені винахідники України. За роки

he book represents the activity of one of the oldest
and most famous higher educational institutions of
Ukraine — Odessa State Agrarian University, which
has a century-long history. On the following pages you will
find information starting from the formation of our university during hard times to the present.
Nowadays the university is a leading academic,
methodological and scientific center training highly skilled
personnel for various areas of agricultural production in the
southwestern Black Sea coast. Preparation is carried out
at the degree levels of Bachelor», Master», PhD» at three
faculties of agrobiotechnology; engineering-economics;
veterinary medicine and biotechnology.
The university consists of 20 departments, postgraduate education department, department of advanced training and assistance in graduates employment, foreign
citizens department, preparatory department, practical
training centers (branches of departments), postgraduate studies, research laboratories, editors office of a large
circulation newspaper, museums, culture and leisure center, student sports and recreation camp Lukomorya» on
the Black Sea coast. The University has one of the largest
agricultural libraries in the South of Ukraine, founded in
1921, with a total of more than 730,000 domestic and foreign publications.
The university employs a large academic staff, including Honored Scientists and Technicians of Ukraine,
Honored Workers of National Education of Ukraine,
Honored Inventors of Ukraine. Over the years, scientific
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існування вишу сформувалися наукові школи, пов’язані
з іменами видатних учених: С. О. Мельника (виноградарство), Я. Я. Вербіна і В. Ю. Казакова (землеробство),
С. Я. Розіна (рослинництво), М. О. Браславця (економіка
та економічна кібернетика), І. С. Журавка (зоотехнія),
В. М. Пильнєва (селекція і насінництво), Є. М. Агапової
(свинарство), В. М. Ковбасенка (ветсанекспертиза).
Потужна база для проходження практик дає можливість нашим студентам зарекомендувати себе високо
кваліфікованими фахівцями ще на етапі здобуття вищої
освіти. Все це допомагає скерувати ресурси молоді на
оволодіння практичними навичками, пошук свого першого робочого місця.
Одеський державний аграрний університет є не лише
провідним вишем краю та держави загалом, а й потужним
осередком розвитку науки в Україні і далеко за її межами.
Наш виш співпрацює з університетами Німеччини (Кіль),
США (Каліфорнія, Вірджинія), Словаччини (Нітра),
Угорщини (Кестхей), Польщі (Люблін), Нідерландів
(Амстердам); а також із ВНЗ країн СНД: Московською
сільськогосподарською академією імені К. А. Тимірязєва,
Всеросійським науково-дослідним інститутом економіки сільського господарства, Білоруським національним
науково-дослідним ветеринарним інститутом імені
Вищелеського, НАН Молдови та ін.
До найбільш вагомих досягнень науковців університету належить створення сорту озимої м’якої пшениці
«Еритроспермум-127», який упродовж тривалого часу займав
значні площі посівів на Півдні України, сортів рису, які не затоплюються, зимуючого гороху, озимої вики («Одеська СГІ»,
«Українка», «Чорноморська», «Перлина»), 16 сортів столового винограду, а також сортів кормового і зернового тритикале («Бузьке», «Буяна»). Вчені створили кормові добавки
для тварин і принципово нові способи лікування тварин, сьогодні вони розробляють і вдосконалюють інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, вирішують
проблеми охорони природного середовища, поліпшення племінних якостей порід свиней, овець, великої рогатої худоби.
Наукові розробки широко впроваджують у господарствах. До
наукової роботи залучають студентів, які надалі мають можливість навчатися в аспірантурі, підготувати й захистити кандидатські та докторські дисертації. Університет проводить
і постійно бере участь у роботі міжнародних і місцевих симпозіумів, науково-практичних конференцій і семінарів, має достатній потенціал для сучасних наукових досліджень.
Із нагоди славного 100-річного ювілею Одеського державного аграрного університету від щирого серця вітаю
високофаховий професорсько-викладацький колектив,
усіх студентів та випускників вишу! Насамперед бажаю
вам міцного здоров’я, а також невичерпного натхнення
і оптимізму, вражаючих досягнень задля розвитку й розквіту аграрної галузі нашої Батьківщини!

schools have been formed and now they are associated
with the names of prominent scholars: Melnyk S. O. (viticulture), Verbin Ya. Ya. and Kazakov V. Yu. (agriculture),
Rosin S. Ya. (plant-growing), Braslavets M. O. (economics and economic cybernetics), Zhuravka I. S. (zootechnics), Pilneva V. M. (breeding and seed production),
Agapova Ye. M. (pig breeding), Kovbasenko V. M. (veterinary and sanitary expertise).
A powerful base for practical training allows our students to prove themselves as highly skilled professionals
alongside their studies. All this helps to direct young people’s resources to mastering practical skills, finding their
first job.
Odessa State Agrarian University is not only the leading higher institution in the city and country as a whole,
but also a powerful center for the development of science in
Ukraine and abroad. Our university cooperates with the universities of Germany (Kiel), the USA (California, Virginia),
Slovakia (Nitra), Hungary (Keszthely), Poland (Lublin),
the Netherlands (Amsterdam); as well as the universities of the CIS countries: Timiryazev Moscow Agricultural
Academy, All-Russia Research and Development Institute
of Agricultural Economics, Belarusian National Research
Veterinary Institute named after Vyshelessky, the National
Academy of Sciences of Moldova, and others.
The most significant achievements of the university’s scientists are the creation of a variety of winter wheat
Erytrospermum-127», which for a long time occupied
large areas of crops in the South of Ukraine, varieties of
non-flooded rice, hibernating peas, winter wicks (Odessa
SGI», «Ukrainka», Chornomorska», Perlyna»), 16 varieties of table grapes, as well as varieties of feed and grain
triticale (Buzke», Buyana»). Scientists have created feed
additives for animals and fundamentally new ways of treating animals, today they develop and improve intensive
technologies of growing crops, solve problems of environmental protection, improve breeding qualities of pigs,
sheep and cattle. Scientific developments are widely implemented at farms. Students, who continue their postgraduate studies, prepare and defend PhD and doctoral
dissertations are involved in scientific work. The university holds and constantly participates in the work of international and local symposiums, scientific conferences
and seminars, has sufficient potential for modern scientific research.
On the occasion of the glorious 100th anniversary of
Odessa State Agrarian University, I heartily congratulate
highly qualified academic staff, all students and graduates!
First of all, I wish you good health, as well as inexhaustible
inspiration and optimism, impressive achievements for the
development and prosperity of the agricultural industry of
our Motherland!
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