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країни. Я б аж аю кож ном у з Вас споено
скорист ат ися можливостями, які нодає Харківський національний техніч
ний університ ет сільського господар
ст ва ім. П ет ра Василенко, а т акож
відбутися як Особист іст ь з великої
літ ери і ст ат и фахівцями своєї спра
ви! М и сп од іваєм ось, що роки навчан
ня пройдут ь для вас, як одна незабут 
ня мить.
О собливим є і те, щ о нове по
коління студентів не розчарувало
педагогічний колектив ХНТУСГ. Як за
значив доктор техн. наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки Украї
ни, завідувач кафедри тракторів і авто
мобілів Лебедев Анатолій Тихонович, у
нинішніх студентів є особлива риса ха
рактеру - цілеспрямованість. Вони ви
ховувалися в нових ум овах і за своєю
природою вже лідери.
- Ст удент и ХНТУСГ - це ті ф а
хівці, які через 3-5 років будуть вести
суспільство у новий світ, очікуваний
людством, - зазначив Анатолій Тихо
нович. - Ті, хт о от рим ує освіту в на
ш ому навчальному закладі, що нази
вається, «т рим аю т ь ніс за вітром»
і в них не буде проблем із подальшим
працевлаш т уванням.
Навчання
в
ХНТУСГ ст ає дедалі прест ижним. Про
хідний бал в цьому році був доволі ви
соким. Конкурс на деякі спеціальності
досягав понод 100 осіб на місце. Бух
галтери, механіки, енергет ики - всі
п роф есії зат ребувані на ринку праці.
І це дійсно так. Давайте згада
ємо, щ о з аудиторій ХНТУСГ виходили
не тільки фахівці в галузі науки І тех
ніки (академіки - Заїка П.М., Тіщенко
Л.М.), а й держ авні діячі (голови об 
л асної ради Тягло В.М., Чернов С.І.)
та видатні спортсмени (олімпійський
чем піон М о в ч а н В.І.). Адже у даному
ВИЗ здійснюється не тільки навчання,
але і виховання гармонійної, всебічно
освіченої лю дини.
А кульм інаційним мом ентом
свята стало вручення символічного
ключа, студентського квитка і залікової
книжки. Увінчав церем онію святковий
салют, який прикрасив небо різноко
льор овим конфетті та серпантином.
Офіційна частина заходу за
кінчилася в аудиторіях інститутів і фа
культетів, д е перш окурсники отримали
мож ливість ближче познайомитися
зі своїми майбутнім и викладачами і
один з од н им та отримали студентські
квитки й залікові книжки.
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