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ЯЮ ИЪ еТ’ьк.
26 лютого в головному корпусі
Харківського національного універси
тету сільського господарства ім. Петра
Василенка відбулося урочисте вручен
ня дипломів магістрам - випускникам
2016 року.
Випуск магістрів - це неза
бутня подія, день, коли на горизонті
з'являються сузір'я молодих надій, спо
внених наснагою та прагненням до но
вих звершень на трудовій ниві обраних
за фахом професій. П'ять років день від
дня теперішні випускники впевненою
ходою крокували до переможного фі
нішу - вручення дипломів.
Погодьтесь, студентські роки це нетлінний, незабутній та неповтор
ний час, коли юність грає яскравими
барвами, а доросле життя ледь-ледь
помітно торкається сердець своїми
ніжними долонями. Вони пролітають
так швидко, як комета у широкому про
сторі мрій, але врізаються в серце наза
вжди і прекрасною є насолода від спо
гадів, пов'язаних з ними.
Випуск
магістрів
ХНТУСГ
ім. П. Василенка 2016 відзначався не
ймовірною яскравістю та неповторніс
тю, адже серед студентів-випускників
велика кількість талановитих, творчих
та активних молодих людей, які сповна
проявили себе у студентському житті
університету. Активних, амбітних та ці
леспрямованих випускників ХНТУСГ ім.
П.Василенка привітали: ректор ХНТУСГ,
доктор технічних наук, професор Лео
нід Миколайович Тіщенко, проректор
з навчально-педагогічної роботи, про
фесор Жила Віктор Іванович та багато
інших.
Вручення дипломів про вищу
освіту традиційно було проведено де
канами навчально-наукових інститутів;
ННІ ТС - академіком ІА України, проф.
Науменком Олександром Артемови
чем, ННІ ЕКТ - д.т.н., проф., зав. каф.
електропостачання та енергетичного
менеджменту М орозом Олександром
Миколайовичем; ННІ ПХВ-д.т.н., проф.
Богомоловим Олексієм Васильовичем;
ННІ БМ - проф. Мазнєвим Григорієм
бвтійовичем. Окрім того, випускникиактивісти інститутів були нагороджені
грамотами за високі досягнення в на
вчанні та участь у громадському житті
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університету. Кафедра культурних універсалій, в свою чергу, вручила сер
тифікати про завершення підготовки в
творчій лабораторії кафедри за відпо
відними творчими фахами:
1. Кухаренку Павлу Вікторовичу (во
кал).
2. Бібус Валерії Сергіївні (хореографія).
3. Губар Анні Андріївні (режисер масо
вих заходів).
4. Андрієнко Олені Олександровні (во
кал).
5. Смитюх Тетяні Валентинівні (хорео
графія)
6. Ястрабовій Лілії Миколаївні (хорео
графія).
7. Ковальчуку Антону Миколайовичу
(хореографія).
8. Лафьорову Олександру Миколайо
вичу (КВК).
9. Забеллі Олегу Святославовичу (КВК)

10. Козир Д ар'ї Володимирівні (аматор
з літературного та театрального мис
тецтва).
Із головної сцени ХНТУСГ випускників
вітали: ансамбль пісні і танцю «Бере
гиня», танцювальний колектив «Аеро»
та ін.
Тож і ми від щирого серця віта
ємо випускників, бажаємо їм творчої
наснаги, здійснення мрій та безкрай
нього щастя! А наш університет, який
став першою сходинкою для кожного
зі своїх студентів, стане підтримкою та
опорою і у майбутньому! Пам'ятайте,
рідний університет ніколи про Вас не
забуде!
РО М АНОВА Руслана,
голова прес-центру студентського
комітету ННІ БМ.

