Шановні читачі!

Dear readers!

відомий вибір молоді присвятити життя аграрному виробництву нашої Батьківщини і готовність самовіддано працювати заради добробуту
українського народу варті щирої поваги, похвали та подяки, як і високоякісна освітня підготовка, яку вже
сторіччя забезпечує Одеський державний аграрний університет, — альма-матер багатьох провідних вітчизняних
аграріїв, що революційними досягненнями демонструють невичерпні можливості на врожайній ниві сільського господарства.
Без жодних заперечень, сільське господарство має
стати головним рушієм економічного поступу нашої
держави, надзвичайно щедрої на природні ресурси, серед яких не можна не виокремити так зване українське
золото — родючі чорноземні ґрунти. Загальновизнано,
що наші ґрунти є одними з найкращих у світі й на території України зосереджено чверть світових запасів чорноземів. Слід берегти життєдайну землю як найдорожчий
скарб нашого народу й використовувати її потенціал,
зважаючи на міцне озброєння теорією аграрного виробництва, маючи за плечима відповідну вищу освіту.
Вища освіта ОДАУ стала першою сходинкою
кар’єрного зростання багатьох авторитетних та відомих нині особистостей, які працюють у різних галузях
нашої країни. Я також свого часу мав можливість навчатися в цьому величному виші. Ерудовані, освічені
та вимогливі викладачі упродовж усіх років студентства
збагачували енергійну молодь знаннями, як безцінним

onscious choice of young people to devote their life
to agricultural production of our Motherland and
the desire to work selflessly for the welfare of the
Ukrainian people deserves sincere respect, praise and gratitude. Along with high-quality education, which has been
provided for over a century by the majestic Odessa State
Agrarian University making it the alma mater for many leading domestic farmers whose revolutionary achievements
demonstrate inexhaustible opportunities in the plentiful agricultural industry.
Without question, agriculture should become the main
force of our country’s economic progress, which is extremely generous on natural resources, among which fertile chernozem soils can be especially noted as so-called
Ukrainian gold. It is widely recognized that our soils are
among the best in the world and a quarter of the world’s
chernozem reserves are concentrated in Ukraine. It is necessary to protect the fertile land as the most valuable treasure and to use its potential fully knowing the theory of
agricultural production and having appropriate higher education in this field.
Receiving higher education at OSAU became the first
step in the career growth of many respected and wellknown personalities working nowadays in various fields
of our country. I also studied in this great university.
Intelligent, educated and demanding teachers throughout all student years enriched energetic young people with
knowledge as an invaluable treasure of mankind: they
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скарбом людства: навчали, що освіта — скарб, а праця —
ключ до нього. Ми добре засвоїли поради наших духов
них батьків і керувалися ними протягом свого життя.
Ми зрозуміли, що маємо стати освіченими, впевненими, вихованими та комунікабельними особистостями, які вміють самостійно розвиватися, ставити чіткі
цілі й ефективно досягати їх. А головне, ми збагнули,
що кожен із нас — коваль своєї долі й від нашого сьогодні залежить наше завтра.
Користуючись нагодою, щиро вітаю рідний університет, його професорсько-викладацький колектив і студентство з цією знаменною датою — 100-річчям від дня
заснування. Це виш зі славною історією і усталеними
традиціями викладання, які щоденною самовідданою
працею продовжують педагоги-професіонали університету, додаючи власні новаторські підходи.
За час свого функціонування ОДАУ досяг вагомих
успіхів на освітянській ниві, підготував і виховав величезну плеяду економістів, агрономів, ветеринарів, які
працюють у всіх сферах національної економіки на різних управлінських рівнях в Україні, близькому і далекому зарубіжжі. Завдяки вишу пишаємося когортою
вчених зі світовим ім’ям, які зробили надзвичайно багато для розвитку Батьківщини, процвітання аграрного
комплексу й економіки нашої держави.
Книга є коштовним скарбом людського знання,
поєднанням витонченої форми та високохудожнього
змісту в майстерному поліграфічному виконанні.
У виданні тісно переплелися минуле, сучасне й майбутнє
ОДАУ. Книга дійсно унікальна, адже це своєрідний життєпис, хроніка вчинків і перемог багатьох талановитих
людей — учених, керівників, агрономів, ветеринарів,
економістів. Вона покликана донести широкому загалу
історію величного освітнього закладу, одного з найстаріших і найпрестижніших ВНЗ аграрного профілю.
Вітаючи студентів, випускників та педагогів цього
визначного науково-освітнього закладу з ювілеєм, бажаю великої наснаги, аби продовжувати невтомно
працювати на благо галузі, зберігати і примножувати традиції, досягати нових висот! Зичу невичерпної
енергії та безмежної віри у власні сили, яка рухає світ
уперед!

taught us that education is a treasure, and labour is the
key to it. We have learned our lessons given by our spiritual
parents and use them throughout our lives. We realized
that we need to become educated, confident, well-mannered and sociable people, who embark on their own road
of development, set clear goals and achieve them effectively. And most importantly, we realized that every man is
the architect of his own fortune and our choices today decide our tomorrow.
I would like to take this opportunity and sincerely congratulate native university, its teaching staff and students on
this remarkable date — the 100th anniversary of the founding. This university has a glorious history and well-established traditions of teaching, which are continued through
selfless work that our professional educators do daily adding
their own innovative approaches.
Since its creation, OSAU has made significant progress
in the field of education, trained and educated generations
of economists, agronomists and veterinarians working in all
spheres of the national economy at various administrative
levels in Ukraine and abroad. We are thankful to our university for having the privilege to be proud of many world-
renowned scientists who have done a lot for the development
of our Motherland, the prosperity of both the agricultural
sector and the economy of our state.
This book is a precious treasure of human knowledge, a
combination of sophisticated form and high-artistic content
in a masterful graphic printing. The past, the present and
the future of OSAU are closely intertwined in the edition.
The book is truly unique, because it is a certain biography,
a chronicle of deeds and victories of many talented people —
scientists, directors, agronomists, veterinarians, economists.
It is intended to inform about the history of a grand educational institution, one of the oldest and most prestigious
universities of agricultural profile.
I congratulate the students, graduates and teachers of
this outstanding scientific and educational institution on the
anniversary and wish them great enthusiasm in order to continue working tirelessly for the benefit of the industry, to preserve and increase traditions, to reach new heights! I wish
everyone inexhaustible energy and boundless belief in own
abilities that drive the world forward!
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