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Прийміть мої сердечні вітання з традиційними зимовими святами та Новим 2016 роком!
Рік, який щойно минув, був дуже непростим для рідної країни, Університету і кожного громадянина України. Але вод

ночас він збагатив нас новим досвідом, згуртував і дав можливість не лише вистояти, а й створити всі умови для подальшого 
розвитку.

Незважаючи на всілякі труднощі, в 2015 році Харківський національний технічний університет сільського господар
ства ім. Петра Василенка успішно долав проблеми, нарощував динаміку розвитку, створював комфортне середовище для 
роботи професорсько-викладацького складу та навчання студентів, та гідно, виконавши поставлені завдання, з гарними 
результатами роботи відзначив своє 85-річчя.

Користуючись нагодою, хочу оголосити цілі ХНТУСГ на 2016 рік, затверджені Вченою Радою університету:
1. Забезпечення випереджаючої функції університетської освіти, зокрема:
- проведення ліцензування перерозподілу обсягів підготовки фахівців між спеціалістами та магістрами 
за спеціальностями «Облік і аудит» та «Економіка підприємства»;
- отримання дозволу МОН України на організацію навчального процесу з використанням дистанційного навчання;
- удосконалення системи підготовки фахівців з викладанням навчальних дисциплін іноземною мовою;
- здійснення прийому студентів-іноземців з викладанням навчальних предметів англійською мовою.
2. Покращення навчально-просвітницької діяльності, а саме:
- удосконалення роботи 27 освітніх округів у районах Харківської області та земляцтв студентів на кафедрах університету;
- представлення університету в міжнародних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, турнірах, фестивалях тощо;
3. Забезпечення комплексу виховних заходів для формування патріотичної управлінської еліти із залученням студентів

та випускників університету.
4. Проведення активної кадрово-корпоративної політики в університеті 

шляхом покращення якості кадрового потенціалу, а саме:
- проведення захисту 2 докторських та 17 кандидатських дисертацій;
- проведення набору для навчання в докторантурі 4 осіб та аспірантурі 

14 осіб.
5. Підвищення ефективності наукових досліджень за рахунок:
- забезпечення обсягу договорів на виконання наукових робіт на суму не 

менше 1 млн. грн. на 2016 р.;
- участь у Всеукраїнській виставці «Барвиста Україна» та Всеукраїнсько

му конкурсі «Кращий товар 2016 року»;
- проведення 6 міжнародних науково-практичних конференцій з ви

пуском відповідних збірників наукових праць;
- відкриття та видання 2-х нових Всеукраїнських наукових журналів, що 

випускаються в університеті.
Дуже хочу подякувати співробітникам, викладачам і студентам за 

підтримку та надання допомоги військовослужбовцям, які несуть службу в 
зоні АТО. Яке б не було скрутне становище в нашій країні, нехай і надалі не
змінними залишаються такі духовні цінності як доброта, милосердя та під
тримка, а працьовитість та оптимізм стануть запорукою того, що ми гідно 
подолаємо всі труднощі та негаразди.

Також висловлюю подяку колективу і студентам за старанність, до
бросовісну і самовіддану працю та наполегливе навчання! Я впевнений в 
тому, що високопрофесійний професорсько-викладацький, педагогічний 
колектив і талановите студентство університету, коледжу, технікуму, на
вчального центру і в 2016 році докладуть максимум зусиль для зміцнення 
Величності Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка!

Нехай 2016 рік -  буде мирним!
Бажаю процвітання славетному,

рідному для мене, колективу ХІМЕСГ - ХНТУСГ!!!

З повагою, Леонід Тіщєнко, 
ректор, д.т.н., академік НААНУ, професор, 

заслужений працівник освіти України.


