Стратегічними напрям кам и роз
витку вітчизняної аграрної освіти, у
зв'язку з інтеграцією її в Європейський
освітній простір, є заохочення сучасної
молоді до науково-дослідної роботи
під час її навчання та суттєве поліпш ен
ня науково-методичного і матеріально
го забезпечення процесу навчання.
О дним із важливіших напрям 
ків розвитку вітчизняного АПК є фор
мування повноцінного молодіж ного
інтелектуального потенціалу для вті
лення в життя прогресивних напрямків
розвитку аграрного сектору економіки
України.
Тому наукові публічні заходи,
які щорічного відбуваються у наш ому
університеті, маю ть для вищ ої аграрної
освіти дуже суттєве, практичне значен
ня. Так, 7-8 квітня 2016 року, відповід
но до Наказу Міністерства освіти і на
уки України в наш ом у університеті було
проведено ХІІ-й М іж народний форум
«М олодь та сільськогосподарська тех
ніка у XXI сторіччі», присвячений 25-й
річниці заснування ННІ технічного сер
вісу ХНТУСГ ім. Петра Василенка.
Для участі у м олодіж ном у зі
бранні прибули 272 учасники. Свої
наукові доповіді на форум надіслали
учасники з 5 зарубіжних країн, таких як
Росія, Польша, Болгарія, Японія, Туркменістан.
Результати своїх науково-дослідних робіт на форум представили
студенти, аспіранти, молоді вчені, магі
странти та молоді викладачі з 19 укра
їнських та, у тому числі, 5 закордонних
вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів
акредитації.
Оргкомітетом форуму було ор 
ганізовано роботу 14 секцій різного науково-практичного спрямування: пер
спективи і розвиток технічних систем

ремонтного виробн и
цтва;
забезпечення
надійності та випро
бування нової техніки
аграрного
комплек
су; нові матеріали і
технології в сільськогосподарському
м а
шинобудуванні;
за
соби автом атизації і
ком п'ю терні техноло
гії АПК; енгерговологозберігаючі техноло
гії і комплекси м аш ин
для виробництва про
дукції рослинництва;
інновації в тваринницьком у комплексі
м аш ин і обладнання та інші.
Під час проведення форуму
його учасники мали можливість по
спілкуватися та обмінятися дум кам и з
провідними вченими різних напрям 
ків аграрної науки та виробництва,
д октор ом технічних наук, проф есо
ром, проректором з наукової роботи
ХНТУСГ Войтовим В.А.; академ іком ІА
України, директором ННІ технічного
сервісу ХНТУСГ, проф есором Науменком O.A.; академіками Інж енерної ака
дем ії України, лауреатами Д ерж авної
премії України, проф есорами Сідашенком О.І., Скобло Т.С.; докторам и тех
нічних наук, проф есорами Власовцем
В.М., Л исиченком М.Л., Ш аніною О.М.,
Л єбєдєвим А.Т., М о р о зо м О.М., Богом оловим О.В. та іншими.
Учасники форуму ознайом ились
із науково-практичними та методични
ми розробкам и викладачів та студен
тів нашого університету, відвідали на
вчальні та наукові лабораторії кафедр
та підрозділів.
Підбиваючи підсумки цьогоріч
ного форуму студентської молоді слід
відзначити: науково-практична ціле
спрямованість дослідж ень та актив
ність його учасників свідчать про те, що
сучасна м олодь прагне жити в ногу з
сучасним прогресом.

За результатами роботи цьо
горічного XII М іж народного форуму
молоді та завдяки кропіткій і цілеспря
мованій роботі оргкомітету, під час
проведення заходу вийшла з друку
збірка матеріалів, до якої увійш ли 239
тез доповідей його учасників. Науководослідні роботи, представлені на фо
румі, виконувались під керівництвом
34 професорів, 62 докторів наук та 126
кандидатів наук (у т. ч. 105 доцентів та
67 викладачів).
По завершенні роботи ф оруму
його учасники висловили свою щ иру
вдячність його ініціаторам та організа
торам, керівництву нашого універси
тету, а також особисто Тіщенку Л.М.,
Войтову В.А., Жилі В.І., Науменку O.A.,
Сідаш енку О.І., Тіхонову О.В., Хар че н 
ку С.О., М о р о зу О.М. та багатьом ін
шим.
У резолю ції ХІІ-го М іж н а р од н о 
го форуму молоді, прийнятій на його
заклю чном у пленар ном у засіданні 8
квітня 2016 р., зокрема відзначається,
що подібні науково-практичні заходи
д опом агаю ть сучасній молоді, гром адсько-активній часті студентства набу
вати навичок творчого пошуку, ініціа
тивності та турботливого ставлення до
оточуючого середовищ а рідної землі.
Учасники і гості цьогорічного фо
руму заявили про своє щире бажання
брати участь у таких публічних освітян
ських заходах і надалі.
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