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ас невпинно летить, але ми завжди старалися прославити альма-матер і зберегти приємні спогади
про незабутні дні студентської пори, своїх викладачів і однокурсників.
Курс формувався з випускників підготовчого відділення інституту, технікумів, шкіл і демобілізованих
з військової служби (приблизно 30 %). Всього закінчили інститут 94 випускники.
На курсі було чотири групи, але вже з другого року навчання це —монолітне студентське товариство. Курс завжди
був у центрі всіх подій інституту. Ми активно розвивали
рух студентських будівельних загонів, створили перший
в історії інституту сільськогосподарський загін «Нива»,
брали активну участь у будівництві гуртожитку, профілакторію «Юність», відновленні дендропарку «Софіївка»
після повені. Особлива наша «пісня» — це художня самодіяльність. Ми були переможцями фестивалю «Студентська

весна», наші концерти пам’ятають жителі Черкаської та
Кіровоградської областей.
Студенти курсу були учасниками будівництва олімпійських об’єктів 1980 р. (П. М. Сметана), переможцями
і призерами першої Всеукраїнської і Всесоюзної студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» (Г. М. Господаренко). Вінцем навчання стали дипломи з відзнакою,
які одержали 18 випускників курсу. В різні періоди 22 випускники очолювали сільськогосподарські підприємства,
районні адміністрації та ради, 15 — нині є власниками
успішних агрофірм, фермерських господарств.
Випускники 1982 р. захистили чотири кандидатські
та одну докторську дисертації. Найкращим присвоєно
почесні звання «Заслужений працівник освіти України»
(Г. М. Господаренко) та «Заслужений працівник сільського
господарства України» (І. А. Кримський).
Чого гріха таїти — любили ми і повеселитися: весілля,
дні народження, дружні студентські «вогники», державні
та релігійні свята.
Після п’яти років від закінчення інституту (з 1987 р.)
випускники щорічно збираються на традиційну зустріч
у рідному університеті або на підприємствах своїх друзів.
На знак подяки рідному Уманському національному
університету садівництва і з нагоди його 170-річчя, за
кошти випускників у 2014 р. на території закладу встановлено скульптуру альма-матер, яка стала окрасою студентського містечка.
Ми пишаємося тим, що навчалися в такому відомому
виші й можемо примножувати його традиції. Крізь минуле
і майбутнє ми з вдячністю і гордістю проносимо добре
ім’я агрономічного факультету, його якісну освіту, славних
випускників нашого курсу.
VIVA ALMA MATER!!!

Зустріч через 35 років після випуску, 2017 р.
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