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Дорогі друзі!

T

а сторінках цієї книги перед вами постає історія Уманського національного університету садівництва — 175-річного закладу вищої
освіти аграрного спрямування.
За період існування університет пройшов шлях
від Головного училища садівництва до потужного навчально-науково-виробничого комплексу, який об’єд
нав власне університет і сім навчальних закладів
І–ІІ рівнів акредитації Черкаської й Одеської областей,
науково-дослідні установи, підприємства різних форм
власності.
Багата історія навчального закладу насичена яскравими подіями та славетними іменами особистостей,
адже протягом усього періоду функціонування він є осередком розвитку інтелектуального, кадрового, культурного, науково-технічного й економічного потенціалу
країни загалом і Черкащини зокрема.
Свідченням цього є понад 50 тисяч випускників,
котрі своєю працею створюють імідж і добру репутацію alma mater. Серед них — 32 академіки, понад
700 докторів наук, близько 2000 кандидатів наук; Герої України, Герої Радянського Союзу; 23 випускники
нагороджені Золотою Зіркою Героя Соціалістичної
Праці; державні діячі, представники влади всіх рівнів,
керівники міністерств і відомств, підприємств, організацій та установ.
Нині Уманський національний університет садівництва — це сучасний науково-освітній центр, в основі діяльності якого гармонійне поєднання усталених вікових
традицій з новітніми технологіями та творчим підходом
до навчання; це велика дружна родина високопрофесійних науково-педагогічних працівників, співробітників й
активного, креативного, амбітного студентства.

Dear friends!
he book represents a history of Uman National
University of Horticulture — a 175-year old
higher education institution of agrarian

sphere.
Since its establishment, the university passed a way
from the Main School of Horticulture to a powerful educational, research and production complex that united
the university itself and seven educational institutions
of the I–II accreditation levels of Cherkasy and Odesa regions, research institutes and enterprises of various forms
of ownership.
The rich history of the institution is full of bright events
and outstanding personalities, as it has been the center for
development of the intellectual, personnel, cultural, scientific, technical and economic potential of the country as a
whole and Cherkasy region in particular.
This is evidenced by more than 50 000 graduates of
the institution, who through their dedication and hard
work create a good image and reputation for the alma mater. Among them are: 32 academicians, over 700 doctors
of sciences and about 2000 candidates of sciences; Heroes
of Ukraine, Heroes of the Soviet Union; 23 graduates, who
are awarded the Gold Star of the Hero of Socialist Labor;
government officials, public representatives of all levels,
heads of ministries and departments, enterprises, organizations and institutions.
Today, Uman National University of Horticulture is
a modern scientific and educational center that harmoniously combines centuries-old traditions with the latest
technologies and a creative approach to learning; we are
one big friendly family of highly professional scientific and
pedagogical workers, employees and active, creative, ambitious students.
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Наразі в університеті навчається понад 5000 сту
дентів; навчально-виховний процес забезпечують
близько 400 науково-педагогічних працівників, з яких
41 професор, 40 докторів наук, 285 кандидатів наук,
доцентів. Заклад готує фахівців за 22 спеціальностями
і цей перелік щороку збільшується. Успішно функціонують аспірантура з 18 та докторантура із 7 спеціальностей, спеціалізовані вчені ради з захисту докторських
і кандидатських дисертацій; видають фаховий «Збірник
наукових праць Уманського НУС», «Вісник Уманського
НУС»; збірники наукових праць молодих учених, студентських наукових праць, матеріали конференцій,
журнал «Новини садівництва».
Навчальний заклад є членом Великої хартії університетів Magna Charta, Міжнародної асоціації наукового
садівництва, Вишеградської асоціації університетів,
підтримує дружні партнерські взаємини з національними установами та навчальними закладами багатьох
країн світу.
За низку успішних проектів і розробок науково-
інноваційного та навчального спрямування університет
нагороджений численними відзнаками міжнародного,
всеукраїнського й інших рівнів.
З року в рік удосконалюється науково-технічна
база та посилюється співпраця університетської науки
з практичною діяльністю, що дає можливість активного
впровадження високоінтенсивних технологій і досягнень сучасної світової науки у вітчизняну аграрну сферу.
Одним із головних завдань університету є формування не тільки фахівців високої кваліфікації, а й
громадянина, культурно розвинутої інтелігентної особистості. Щорічно понад 2000 студентів стають активними учасниками та призерами спортивних змагань
різних рівнів; творча молодь долучається до художніх
колективів Центру культури і виховання; ініціативне
студентство реалізує амбітні плани в межах функціонування ради студентського самоврядування університету.
Проте це лише незначна частина багатого досвіду
та множинних досягнень, які відкриваються перед читачем на сторінках цієї книги. Сподіваюся, наші здобутки належно оцінять сучасні і майбутні покоління,
котрі також будуть співучасниками історичного поступу
і примножать славу старовинної колиски аграрної науки України — Уманського національного університету
садівництва.

Currently, more than 5000 students study at the
university. Educational process is provided by approximately 400 scientific and pedagogical workers, including 41 professors, 40 doctors of sciences, 285 candidates
of sciences, associate professors. The institution prepares specialists in 22 specialties and this list increases
annually. The university provides postgraduate studies
in 18 and doctoral studies in 7 specialties, specialized academic councils for the defense of doctoral and candidate’s theses have been fruitfully working for years. The
university publishes specialized edition Collection of scientific works of Uman NUH», Bulletin of Uman NUH»;
collections of scientific works of young scientists, student’s scientific works, conference materials, the journal
Horticulture News».
The university is a member of the Magna Charta Universitatum, the International Association of Scientific Horticulture, the Visegrad University Association, maintains
friendly partnerships with national institutions and educational institutions around the world.
The university was awarded numerous honors of international, all-Ukrainian and other levels for a number of
successful projects and developments in scientific, innovation and educational spheres.
From year to year the scientific and technical base is
improved and the cooperation of university science with
practical activity is increased, allowing active implementation of new technologies and achievements of modern
world science in the domestic agricultural sphere.
One of the university’s main tasks is not only to form
qualified professionals, but also a citizen with developed
cultural identity. Annually more than 2000 students become active participants and prize-winners of sports competitions of different levels; young people join creative
groups at the Center for Culture and Education; initiative
students implements ambitious plans within the framework of the student council at the university.
However, the book provides the reader only with a
small part of the rich experience and numerous achievements of the university. Hopefully, the current and future
generations will appreciate our achievements, as they are
also a part of historical development and they will continue promoting the glory of the ancient homeland of
agrarian science of Ukraine — Uman National University
of Horticulture.
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