Одеський

державний

а г ра р н и й

університет

Железняк
Павло Гаврилович
Випускник
факультету плодоовочівництва та виноградарства (1980)
Директор
СТОВ «Роздільнянське»

Н

ародився 18 серпня 1954 р. с. Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області
в сім’ї Гаврила Микитовича та Дар’ї Лаврентіївни. На той час стрімко розвивалася галузь виноградарства, тож юний Павло прагнув стати кваліфікованим
фахівцем у цій сфері. Вищу освіту П. Г. Железняк здобував
упродовж 1975–1980 рр. в ОСГІ, навчання в якому вважає
міцним фундаментом свого професійного майбутнього.
Зауважує, що заняття були цікавими, а викладачі вимагали від студентів цілковитої віддачі й не пробачали поверхового знання предметів. Усім педагогам альма-матер
висловлює велику подяку за безцінну інститутську науку.
З особливою теплотою згадує: Миколу Мефодійовича
Коваля, Анатолія Павловича Трофанюка, Людмилу Миколаївну Сапожнікову.
Важливими спогадами студентства Павла Григоровича є участь у збиранні врожаю в господарствах області.
Дружні взаємини з усіма студентами факультету плодоовочівництва та виноградарства підтримує досі.
Після закінчення ОСГІ П. Г. Железняк працював агрономом виноградного розсадника в радгоспі-заводі
імені Карла Маркса Роздільнянського району Одеської
області. З 1984 р. — директор плодорозсадницького радгоспу «Роздільнянський».
З альма-матер Павло Гаврилович підтримує активний
зв’язок і проводить велику роботу щодо співпраці СТОВ
«Роздільнянське» та ОДАУ. Так, в межах Українського
проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва СТОВ «Роздільнянське», спільно з ООСДС «Центр розвитку села»,
організувало відвідування господарства студентами агробіотехнологічного факультету ОДАУ ІІІ та IV курсів
(спеціальності «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Карантин і захист рослин»).
Директор СТОВ «Роздільнянське» П. Г. Железняк
зустрів студентів і розповів їм історію розвитку товариства — від декоративного розсадника до багатогалузевого
підприємства; ознайомив зі спеціалізацією господарства,
його структурою та основними принципами управління.
Молодь дізналася про особливості технології вирощування однорічних щеплених саджанців зерняткових, кісточкових і ягідних культур, кореневласних саджанців
винограду та саджанців троянди. Зрозуміли збутову політику підприємства з реалізації саджанців.

Студенти також відвідали перше поле шкілки саджанців, де бачили заокульовані (щеплені) щепи зерняткових,
кісточкових та горіхоплідних культур, щеплені насадження троянди різних біологічних форм та сортів. На
другому полі вирощують саджанці типу «Кніп-баум» сорту
«Фуджі», які готують до реалізації. Також були в маточносортовому та підщепно-насіннєвих садах, на прикопній
ділянці щеплених однорічних саджанців зерняткових,
кісточкових, ягідних культур і троянд. Студенти під час
екскурсії активно ставили питання та отримували кваліфіковані відповіді провідних співробітників господарства.
Під час зазначеної зустрічі Павло Гаврилович запросив студентів проходити на базі господарства виробничу
практику.
П. Г. Железняк — цілеспрямована, виважена й
обов’язкова людина. Ці ж риси він найбільше цінує в колегах і підлеглих. А ще — високий професіоналізм і надійність, адже в будь-якій роботі найголовніше — знати, що
людині, з якою працюєш, можна довіряти. Павло Гаврилович часто наголошує, що свого часу здобув у інституті
ґрунтовну спеціалізовану підготовку, яка неабияк допомогла в подальшому професійному житті.
Альма-матер і досі відіграє важливу роль у житті
П. Г. Железняка. Кожні п’ять років він відвідує зустрічі
випускників, а також постійно спілкується з одногрупниками, однокурсниками та іншими випускниками рідного
вищого навчального закладу.
Щасливий сім’янин. У його родині дружина, син
та донька — всі закінчили ОДАУ. Діти отримали фах
«бухгалтер-економіст».
Життєве кредо Павла Гавриловича: «Як мислимо, так
і живемо».
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