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Н

ародився 6 липня 1964 р. в с. Половинчик Мо- здобув другу вищу освіту, отримавши кваліфікацію «агронастирищенського району Черкаської області. ном-педагог». У 1997 р. перейшов на посаду агронома із заБатько, Анатолій Дмитрович, працював елек- хисту рослин до Мліївського інституту садівництва імені
триком на зерноелеваторі, а мати, Фросина Іванівна, — Л. П. Симиренка. Надалі працював головним агрономом,
різноробочою на тому ж підприємстві. Дідусь, Дмитро директором дослідного господарства інституту. Одночасно
Іванович, був садівником у колгоспі. Любив садівництво викладав у Городищенському коледжі Уманського державі татко Івана. Ще з дитинства хлопець залюбки допомагав ного аграрного університету. В 2006 р. перейшов на викларідним вирощувати на присадибній ділянці гарні, корисні дацьку роботу до коледжу, де обіймав посаду заступника
та смачні фрукти й овочі. Коли настав час, працьовитий директора з господарської роботи. З 2017 р. — заступник
юнак вирішив пов’язати свою фахову стежину із сільським сільського голови Мліївської об’єднаної територіальної
господарством.
громади.
Так, вищу освіту І. А. Потурнак здобував упродовж
З рідним Уманським національним університетом са1984–1989 рр. на факультеті плодоовочівництва та виногра- дівництва Іван Анатолійович підтримує тісний зв’язок, додарства Уманського сільськогосподарського інституту. Зі вгий час працював у структурі альма-матер.
славних часів студентства найчастіше згадує друзів. ЯскраУ вільний час, як не дивно, займається садівництвом
вими подіями того періоду називає практику в навчаль- і розсадництвом. Також полюбляє грати у волейбол.
ному господарстві у Родниківці, складання іспитів (лише
Одружений. Свою другу половинку Галину зустрів
на основі ґрунтовних знань, без подарунків викладачам чи в Уманському педагогічному училищі. Сьогодні вона
грошей), а також роботу в будівельних загонах.
обіймає посаду директора закладу дошкільної освіти.
Трудову діяльність Іван Анатолійович розпочав Подружжя виховало доньку Катерину, яка навчалася
у 1981 р. слюсарем заготів Київському національному
вельної контори Монастиуніверситеті ім. Вадима Гетьрищенського РайСТу. Протямана, а нині працює у фармагом 1982–1984 рр. проходив
цевтичній компанії.
строкову військову службу
Життєве кредо І. А. Пов лавах Радянської армії.
турнака: «Не завжди потрібно
Після демобілізації вступив
бути принциповим керівнина підготовче відділення
ком, важливо бути принцизазначеного інституту, де
повою людиною».
в 1987 р. був обраний комсорЗ нагоди ювілею Умангом. Завершивши навчання,
ського національного уні
перспективного випускника
верситету садівництва на
направили у Мліївський насамперед бажає рідному
уково-дослідний
інститут
навчальному закладу вдячЛісостепу України, де він
них студентів, які розуміють,
працював майстром виробдля чого вступили до вишу.
ничого навчання в СПТу-43,
Дорогим викладачам Іван
що належало інституту. НаАнатолійович зичить міцдалі обіймав посаду заступного здоров’я та невичерпника директора училища.
ного оптимізму, великих науЗ метою освітньо-фахокових відкриттів і гідних
Іван Анатолійович з дружиною Галиною Василівною
вого розвитку І. А. Потурнак
фінансових заохочень!
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