Наше майбутнє

ЗбАглгуйгііе 'ЦкфАІНу с^ссео ир.ацш ?
Отримання диплому - це, ма
буть. один з найбільш хвилюючих, най
більш очікуваніших днів у житті кож
ного студента. День, який підсумовує
напружену працю протягом декількох
років. День, коли закінчується студент
ство та молодь вступає в доросле жит
тя.
Для випускників Харківського
національного технічного університету
сільського господарства ім. Петра Василенка цей важливий момент настав
у кінці першого місяця літа ... Привіта
ти вчорашніх студентів, а нині - повно
правних колег прийшли: завжди еле
гантний з одеським почуттям гумору
і. о. ректора Віктор Жила, улюблений
директор всіх студентів ННІ БМ Григо
рій Мазнев, суворий декан по роботі
з іноземними громадянами Артем На
уменко і сама екстравагантна завідувач
кафедри культурних універсалій М ари
на Мазоренко.

- Потрібно відзначити, що сьо
годнішній випуск просто дивовижний,
і складається з найсильніших студен
тів", - сказав Віктор Іванович, і всі ке
рівники з ним погодилися - 3 упевненіс
тю заявляю: ми сьогодні випускаємо
справжніх знавців своєї справи. Удачі
Вам і не втрачайте амбіцій та напо
легливості , віри в себе і свої можли
востей!
Потім естафетна паличка пере
йшла до Григорія Евтєєвича Вітаючи
випускників, він побажав їм якомога
довше зберегти дружні стосунки з од
нокурсниками незалежно від того, як
складуться їхні долі.
- Узи дружби, що зав'язалися в
юності - найміцніші, адже вчорашніх
одногрупників об'єднують не місце
проживання, а загальні інтереси, спіль
на професія, маса спільних спогадів
про навчання і роки студентства. Життя
показує: студентська дружба витримує

будь-яке випробування - часом, від
станню, географією і політикою. На
віть десятки років потому людей, що
зібралися в актовій залі Харківського
національного технічного університету
сільського господарства їм. Петра Василенка , будуть об'єднувати спогади про
цей день: світлі, яскраві, трохи сумні.
Так склалося, що літо для бага
тьох молодих випускників стає часом
рішучих змін в житті. У спекотні лип
неві дні обирають майбутню професію
випускники шкіл, вступаючи, мабуть, у
найяскравіший період своєї юності; в
останній раз переступають поріг аль
ма-матер випускники ВНЗ, отримують
дипломи, з часткою тривоги замислю
ючись над тим, чи вийде повністю реа
лізувати себе в обраній сфері.
Світлий смуток, пов'язана з за
кінченням студентських років, швидко
розвіється, адже за своє майбутнє ви
пускникам ХНТУСГ хвилюватися нема

