УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Р

егіональний центр Уманського назаклади, які мають понад 71 936 м2 загальціонального університету садівної площі навчально-лабораторних корпуництва створено у червні 2005 р.
сів, близько 35 326 м2 гуртожитків, а також
До його складу, як структурні підрозділи,
446,4 га земель сільськогосподарського
долучилися Городищенський, Тальнівпризначення для поглиблення практичський,
Тальянківський,
Уманський,
ної підготовки.
Чигиринський та Шевченківський коВажливим внеском регіонального
леджі. У 2013 р. до названих Відокремлецентру університету в інноваційну діяльних структурних підрозділів приєднано
ність галузі є створення на його базі елеАнаньївський коледж. Центр виконує
ментів системи корпоративної освіти,
державне замовлення підготовки спеціщо реалізує механізм практичного звоалістів, готує висококваліфіковані кадри
ротного зв’язку між сільськогосподарМАЛЬОВАНИЙ
з урахуванням специфіки розвитку регіськими підприємствами та університетом,
Михайло Іванович
ону й істотно впливає на характер його
за якого підприємства самі безпосередньо
Проректор з науковорозвитку.
беруть активну участь у підготовці своїх
педагогічної роботи,
Нині в коледжах університету на- доктор економічних наук, майбутніх кадрів. Такі базові господарства
вчається понад 4000 студентів, які
надають конкретну практичну допомогу,
доцент
здобувають кваліфікацію «молодший спенеобхідну для повного циклу підготовки
ціаліст», а Городищенський коледж також здійснює майбутніх фахівців, готових повноцінно взятися за
навчання за освітнім рівнем «бакалавр». Підготовку роботу.
високопрофесійних кадрів здійснює понад 350 педаВідокремлені структурні підрозділи Уманського
гогічних працівників. З метою успішного функціо- НУС протягом усього періоду функціонування стали
нування сучасного регіонального центру створена професійною колискою і джерелом натхнення
широка інфраструктура підтримки, яка передбачає, для тисяч випускників. Їхня історія — це квінтесенція
поряд із кадровою, потужну базу навчально-науко- загальних і особистісних досягнень, що сформувалися
вих фондів, кількість одиниць зберігання яких на- під впливом та на фоні віх життя українського народу.
лічує понад 320 тис. томів. Це дає змогу проводити Як раніше, так і зараз студенти та викладачі успішно редодаткове навчання, підвищення кваліфікації і пе- алізують досягнення попередників і створюють власну
репідготовку співробітників, викладачів і студентів формулу якісної освіти сучасності, розвиваючись
за обраними курсами. Відокремлені структурні під- і одержуючи вагомі здобутки у науці, спорті, громадрозділи регіонального центру — це сучасні навчальні ському житті.
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