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Шановні читачі!

ваших руках — історично-презентаційне видання «Уманський національний університет
садівництва». Це не просто книга, це своєрідний літопис історії життя та професійного становлення
усіх, хто мав честь працювати і здобувати освіту в одному
з найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Видання стане окрасою як особистої, так і державної бібліотеки і становитиме культурно-історичну
цінність для майбутніх поколінь.
Уманський національний університет садівництва
вже майже два століття динамічно розвивається, а його
історія стала яскравою сторінкою в літописі вітчизняної освіти й науки, і кожен конкретний період зробив
вагомий внесок у розвиток економіки нашої країни.
В основі науково-дослідницької роботи простежуємо
вдале поєднання міцних освітніх і виховних традицій
та інновацій. Виш гідно продовжує і примножує традиції
своїх славних попередників, займаючись плідною наукової роботою, залучаючи талановитих молодих дослідників, готуючи затребуваних фахівців, яким належить
написати нові сторінки історії не лише університету, а й
України.
Сьогодні вже складно уявити аграрну галузь України
без випускників Уманського національного університету
садівництва. Їхні високі успіхи є показником злагодженої праці всього професорсько-викладацького колективу, свідченням вірності традиціям, вміння йти в ногу
з часом, працювати на перспективу.
Для багатьох студентські роки — це неповторна пора,
якій вони завдячують не тільки набутими знаннями, особистісним становленням, але й сімейним щастям.
Кожного випускника Уманський національний
університет садівництва нагородив не лише якісною
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Dear readers!

n your hands — the historical presentation edition
«Uman National University of Horticulture — 175». It
is not just a book, it is a unique chronicle of the history of life and professional development of all who had
the honor to work and study in one of the most prestigious
higher educational institutions in Ukraine. This edition
will become a centerpiece of both private and state libraries and will be of cultural and historical value for future
generations.
Uman National University of Horticulture has been
developing dynamically for almost two centuries, and its
history has become a vivid page in the chronicle of national education and science, and each particular period
has made a significant contribution to the development
of our country’s economy. The core of the research work
is a successful combination of strong educational traditions and innovations. The university continues and enriches the traditions of its glorious predecessors, engaging
in fruitful scientific work, attracting talented young researchers, preparing demanded specialists, who will write
new pages of history not only in the university but also in
Ukraine.
Today, it is hard to imagine the agrarian sector of
Ukraine without the graduates of Uman National University of Horticulture. Their high achievements are an indication of a well-coordinated work of the whole teaching
staff, remaining faithful to the traditions, being able to
keep pace with time and work for the future.
For many people student years are a unique time,
which they are grateful not only for the acquired knowledge, personal formation, but also family happiness.
Uman National University of Horticulture provided
each graduate not only high-quality higher education

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

вищою освітою, а й теплими спогадами про чудовий період творчих ініціатив, сміливих планів, рішучості та
ентузіазму. Ми завжди пам’ятатимемо старовинний корпус університету з унікальним куполом та чарівні мальовничі пейзажі «Софіївки». Варто якомога частіше
повертатися до рідних стін альма-матер, які дбайливо
бережуть світлу пам’ять про квітучу молодість та щоразу
нагадуватимуть про заповітні мрії й неймовірні часи романтичної юності.
Свого часу я мав честь навчатися у величних стінах
Уманського сільськогосподарського інституту. Педагоги
вишу не тільки передавали студентам ґрунтовні знання,
але й бачили в кожному вихованцеві особистість, розвивали найкращі якості. Альма-матер стала місцем зустрічі
не лише з істинними професіоналами, вражаючий приклад яких надихає стрімко зростати у фаховому напрямі.
В інституті я познайомився з доброзичливими одногрупниками, які стали гарними товаришами, друзями на все
життя.
Інститут сформував з учорашніх школярів висококласних фахівців аграрної галузі — видатних науковців,
працьовитих садівників і хліборобів, від яких безпосередньо залежить економічна і соціальна стабільність
в Україні.
Важливо пам’ятати, що які б зміни не відбувалися
у швидкоплинному житті, аграрна праця завжди лишається необхідною всім і кожному, адже продовольча
безпека є гарантією добробуту населення. Тож якісна підготовка фахівців сільськогосподарської галузі є одним із
ключових напрямів освітньої діяльності Батьківщини.
Ця книга знаменує визначну подію — 175-річчя одного з найдавніших навчальних закладів країни. Такий
ювілей — своєрідний рубікон, мить, коли зупиняєшся,
щоб проаналізувати зроблене, зробити відповідні висновки чи корективи й мобілізувати свої сили для подальшої кропіткої праці на благо улюбленої справи, задля
добробуту університету. Видання покликане окреслити
історію, розвиток та сучасність університету, висвітлити
наукові та навчальні здобутки педагогів, розповісти
про видатних випускників, якими пишається не тільки
освітній заклад, але й вся аграрна галузь України.
Сьогодні, вітаючи педагогів, студентів та випускників Уманського національного університету садівництва, бажаю альма-матер невпинного розвитку
і процвітання, викладачам — творчих злетів, великих
успіхів у вихованні поколінь аграріїв, а студентам — рішучості, цілеспрямованості та незламної віри у власні
сили.

but also warm memories of the wonderful period of creative initiatives, daring plans, determination and enthusiasm. We will always remember the old building of the
university with a unique dome and fascinating picturesque landscapes of «Sofiyivka». It is necessary to return
as often as possible to our alma mater, carefully cherishing memories of amazing younger days and will each
time remind of dearest dreams and incredible times of
romantic youth.
At one time, I had the honor to study at the magnificent Uman Agricultural Institute. Teachers at the institute
not only gave students profound knowledge, but also saw
personality in each of them, developed their best qualities. The alma mater became a meeting place not only with
true professionals, whose impressive examples inspire to
develop professionally. At the institute I met with friendly
classmates who became good companions, friends for a
lifetime.
The Institute formed from pupils highly qualified
specialists in the agrarian sector — prominent scholars,
hard-working gardeners and farmers, who determine the
economic and social stability of Ukraine.
It is important to remember that whatever changes
have taken place in a fast-paced life, agrarian labor is always remain significant to everyone, because food security
is a guarantee of welfare for the population. Therefore, the
qualitative training of specialists in the agricultural sector
is one of the key areas of the educational activities of the
Motherland.
This book marks an outstanding event — the 175th
anniversary of one of the oldest educational institutions
in the country. Such a jubilee is a milestone, a moment
when you stop and start analyzing what has been done,
make appropriate conclusions or adjustments, and mobilize your forces for further hard work for the benefit of
your favorite cause, for the welfare of the university. The
edition is intended to outline the history, development
and modernity of the university, to highlight the scientific
and educational achievements of teachers, to tell about
prominent graduates, who are proud of not only the educational institution, but also the whole agrarian sector of
Ukraine.
Today, I congratulate the teachers, students and graduates of Uman National University of Horticulture and wish
the alma mater constant development and prosperity, the
teachers — creative rises, great success in educating generations of agrarians, and students — determination, dedication and strong belief in their own strength.
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