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Н

ародився 10 січня 1953 р. в с. Рахни-Лісові Шар- Михайловича, Інна Анатоліївна Калієвська, — викладач кагородського району Вінницької області. Батьки, федри землеробства, а її чоловік, Максим Валерійович КаМихайло Пантелеймонович (1923 р. н.) та Ганна лієвський, — кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Юхимівна (1923 р. н.), вагому частину свого життя присвя- кафедри рослинництва.
тили кропіткій праці в радгоспі, як і більшість селян. Саме
Турботливий сім’янин. Дружина, Марія Іванівна, також є
тому Василь змалечку бачив себе в цій сфері діяльності.
випускницею інституту, зокрема навчалася у виші упродовж
Вищу освіту В. М. Яковишин здобував протягом 1977–1989 рр. за спеціальністю «Бухгалтерський облік і ана1974–1979 рр. на агрономічному факультеті Уманського ліз господарської діяльності в сільському господарстві».
сільськогосподарського інституту за спеціальністю «ПлодоПодружжя виховало двох синів — Михайла (1981 р. н.)
овочівництво і виноградарство».
та Володимира (1986 р. н.). Обидва одружені, і той, і інший
Трудовий шлях розпочав як помічник бригадира садо- став батьком донечки, тож В. М. Яковишин є щасливим дідувої бригади радгоспу. Через певний час став бригадиром сем двох чарівних онучок. Сини також займаються садівницієї ж садової бригади, пізніше — керівником садового від- цтвом, ведуть фермерське господарство.
ділення № 2. Згодом призначений заступником директора
Життєве кредо В. М. Яковишина: «Як хочете, щоб з вами
державного колгоспного об’єднання. Після реорганізації чинили люди, так і ви чиніть з ними». Зазначає, що ці слова
колгоспного об’єднання обіймав посаду заступника дирек- є золотим віршем Біблії і, на його думку, дуже точно передатора радгоспу імені 9-ї Кримської кавалерійської дивізії.
ють, якими повинні бути відносини в суспільстві.
Значну роль у житті Василя Михайловича відіграло навНа сторінках ювілейної книги Василь Михайлович бачання в Уманському сільськогосподарському інституті. Він жає абітурієнтам та студентам університету, щоб вони зазазначає, що завдяки майстерним педагогам цього вишу удо- ймалися тією справою, яка їм справді до душі, адже праця
сконалив набуті знання, вміння та навички роботи із землею, на землі вимагає багато фізичних сил та розумових здібноса також догляду за садами. Високоякісна освітня підготовка тей. Проте зауважує: «Якщо сільське господарство є справою
надала йому можливість зробити
серця, то жодні труднощі не здатні
неоціненний внесок у розвиток
людину змусити її залишити».
рідного села та радгоспу. Крім
Із нагоди славного ювілею
того, в альма-матер В. М. Яковиальма-матер В. М. Яковишин щиро
шин зустрів свою майбутню друбажає усім викладачам наснаги, мужину, тому можна сказати, що
дрості, терпіння та визнання стуу стінах Уманського сільськогосдентів. Наголошує, що педагоги
подарського інституту не лише
роблять велику справу — навчауспішно склалася його профеють та виховують покоління аграсійна дорога, а й щаслива доля.
ріїв, які так необхідні великій та
Сьогодні Василь Михайлобагатій Україні з її родючими земвич тримає руку на пульсі життя
лями. Висловлює побажання: «НеУманського національного уніхай ваша праця ніколи не буде
верситету садівництва. Він кондаремною, небо над головою буде
сультується з викладачами щодо
ясним та мирним, а українські
захисту та догляду садів, відвідує
землі дарують щедрі плоди з-під
семінари, на яких спікерами є перук ваших вдячних та успішних
дагоги університету.
студентів! Університету зичу проВасиль Михайлович та Марія Іванівна з синами
Крім того, в університеті
цвітання та мудрого керівництва
Михайлом і Володимиром на святкуванні 200-річчя
дендрологічного парку «Софіївка», м. Умань, 1993 р.
працює племінниця Василя
на довгі-довгі роки!»
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