ДО 95-РІЧЧЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Минають роки, десятиліття, змінюються покоління та незмінною залишається суть вищого
аграрного закладу – підготовка висококваліфікованих спеціалістів для сільського господарства.
95 років пройшло з того часу, коли в далекому
1920 році, було закладено підвалини одному зі
старіших аграрних закладів нашої держави – Полтавському сільськогосподарському інституту.
Багата, часто неприхильна до його долі, історія
вузу. Непрості роки його становлення, голодомор
1932–1933 років, Велика Вітчизняна війна, нелегкі
роки післявоєнної відбудови. Та, дякуючи самовідданій праці колективу вузу, він вистояв, подолав усі складнощі і перетворився в потужний
вищий навчальний заклад, що нині називається –
Полтавська державна аграрна академія.
Сьогодні академія – це солідний навчальнонауково-виробничий комплекс, до складу якого
входять чотири коледжі, три технікуми.
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Він має висококваліфікований кадровий потенціал, належну матеріально-технічну базу, розвинуту інфраструктуру.
Але життя не стоїть на місці, сучасне аграрне
виробництво потребує фахівців нової формації.
Тому в академії іде пошук шляхів модернізації
навчального процесу, науково-дослідної роботи,
надання максимальної уваги практичній підготовці студентів з тим, щоб поставити вуз на рівень передових закладів нашої країни та Європи.
95 років – солідний вік, зроблено надто багато. У словах вітання неможливо охопити все досягнуте. Невипадково не називаю жодного прізвища, їх можна перелічувати бескінечно. Адже
кожен із них у свій час цеглинка по цеглинці будував цю величну споруду – храм аграрної науки.
Знайомство з історією Полтавської державної
аграрної академії дає змогу впевнитися: тут
створено висококваліфікований науково-педагогічний колектив та сучасна матеріально-технічна
база, що дає можливість готувати фахівців, конкурентоздатних на світовому ринку товарів і послуг, які зможуть працювати в нових умовах.
Оглядаючи історію вузу, приємно констатувати, що з його стін вийшло понад 50 тисяч фахівців, які трудилися і трудяться в різних куточках
України і колишнього Радянського Союзу, а на
Полтавщині немає жодного села, де б не було
наших випускників.
Ми живемо в непрості часи, та колектив вузу
готовий здолати будь-які труднощі. Будемо продовжувати розвивати й збагачувати славні традиції свого навчального закладу, рухатися вперед, готувати спеціалістів, які б сприяли підвищенню економічного потенціалу аграрної галузі
і на цій основі ґарантували продовольчу безпеку
нашої держави.
Аранчій В. І.,
ректор академії, професор
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