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Дорогі друзі!

Dear friends!

и з вами є свідками великої події — 175-річчя
з часу заснування Уманського національного університету садівництва, історія якого стала яскравою сторінкою в літописі вітчизняної освіти та науки.
За цей вагомий період було пройдено значний шлях
і сьогодні університет має славу найкращого, ставши візитною карткою аграрного сектору України. Виш постійно
розширює перелік напрямів підготовки, гнучко реагуючи
на зміни, що відбуваються на ринку праці. Імена вчених університету, їхні наукові досягнення відомі в Україні та за її
межами.
Безумовно, головне надбання і велика гордість університету — це випускники, здатні на високому професійному
рівні виконувати завдання підвищення сталого розвитку.
Серед них: Герої України, заслужені працівники сільського
господарства України, академіки Національної академії
аграрних наук України, тисячі керівників районного й обласного масштабу, підприємці та ін.
Щорічно зі стін вишу виходять фахівці, які успішно
працюють на теренах Батьківщини та за кордоном. Завдяки самовідданій праці викладачів альма-матер, їхньому
таланту і високій кваліфікації, путівку в життя отримують
майбутні професіонали, спроможні забезпечувати продовольчу незалежність нашої держави.
Гарна репутація Уманського національного університету садівництва є результатом багаторічної невтомної

e are witnessing a great event — the 175th anniversary of the founding of Uman National University of Horticulture, the history of which has
become a bright page in the chronicle of national education
and science.
A significant path has been made over this period and
today the university has a reputation of being the best, becoming a symbol for the agricultural sector of Ukraine. The
university has been constantly expanding the list of training
programs, flexibly responding to changes taking place in the
labor market. The names of university scientists, their scientific achievements are known in Ukraine and abroad.
No doubts that the main achievements and great pride of
the university are graduates who are capable of fulfilling the
tasks aiming to increase sustainable development at a high
professional level. Among them are: Heroes of Ukraine, Honored Workers of Agriculture of Ukraine, Academicians of the
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, thousands of heads of regional and district level, entrepreneurs,
etc. Every year, specialists graduate from the university and
work successfully in Ukraine and abroad. Future professionals who can provide the food independence of our state have
the best possible start in life thanks to the dedicated work of
the alma mater teachers, their talent and high qualifications.
The good reputation of Uman National University of Horticulture is the result of years-long relentless work of scientific
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роботи науково-педагогічних колективів різних років заради досягнення єдиної мети — навчання та виховання висококваліфікованих фахівців, гідних громадян своєї держави.
Викладачів і науковців університету вирізняє насамперед
гідний захоплення професіоналізм, а також вірність традиціям, креативний підхід до справи і сміливе новаторство.
Упевнений, що, володіючи таким прекрасним потенціалом, сьогодні вони здатні зберегти все найкраще і значно
примножити свої досягнення!
Щиро бажаю всьому колективу університету величезних успіхів у стрімкому русі вперед до нових, ще не підкорених вершин, невичерпної ділової і творчої енергії,
наполегливості на шляху до реалізації поставлених цілей!
Майбутньому нашої вітчизни — студентській молоді,
зичу великих здобутків, якими пишатиметься альма-матер
і Батьківщина. Пам’ятайте, що у вас високі завдання, ви маєте чудові умови для отримання освіти, вам є у кого переймати традиції і доводити, що Україна гідна добробуту та
процвітання.
Плекаю надію, що Уманський національний університет садівництва й надалі буде потужним навчальним
і науковим центром, який не просто готує фахівців для
різних галузей сільського господарства, а й виховує в них
безмежну відданість професії і любов до рідної землі!

and pedagogical teams of different years in order to achieve a
single goal – training and education of highly skilled professionals, good citizens of their state. The university teachers
and scientists are characterized by a high degree of professionalism, as well as loyalty to traditions, a creative approach
to business and bold innovations.
I am convinced that today having such a wonderful potential they are able to preserve the best and significantly increase
their achievements!
I sincerely wish the whole university team great success in
moving forward to new, not yet conquered peaks, inexhaustible business and creative energy, perseverance towards reaching set goals!
I wish great achievements to the future of our homeland —
student youth, the ones that our alma mater and the country could be proud of. Remember that you have high-level
tasks, excellent conditions for education, you have someone
to adopt traditions and prove that Ukraine deserves welfare
and prosperity.
I cherish the hope that Uman National University of Horticulture will continue to be a powerful educational and scientific center that not only prepares specialists for various
branches of agriculture, but also cultivates an unlimited commitment to the profession and love for their native land!
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