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У кожного навчального закладу є своя історія, якою він пишається, і той 

історичний поступ, що стає частиною життя багатьох людей, причетних до 
його становлення та подальшого розвитку. 6 листопада 2015 року Харківський 

національний технічний університет сільського господарства 
ім. Петра Василенка відзначив свій 85-річний ювілей зі дня заснування.

На святковий захід було запрошено велику кількість гостей, більша частина 
з яких складала саме випускників навчального закладу.

Після реєстрації для всіх присутніх була проведена екскурсія по святая- 
святих. Запрошені мали змогу на другому поверсі відвідати виставково-музейний 

центр, а на третьому -  побачити виставку експонатів наукових розробок 
працівників університету та пригоститись пухкою здобою з ароматним чаєм і 

поспілкуватись один з одним, згадуючи веселі студентські роки.
Однак, мабуть, самою цікавою частиною заходу для присутніх була 

унікальна можливість зазирнути у минуле ХІМЕСГа (нині ХНТУСГ).
На святковому концерті гості і господарі закладу побачили архівні 
фотокартки та виступи студентів, зроблені в стилі того часу. 

Давайте і ми з Вами пригадаємо минуле цього славетного навчального закладу.
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Харків. Тридцяті роки. Перша 

столиця. Розвиток індустріалізації, ме
ханізації, електрифікації. У зв'язку з го
строю нестачею висококваліфікованих 
кадрів у країні розпочалась реформа 
вищої та спеціальної вищої освіти. Рада 
Народного Комісаріату Української Рес
публіки ухвалила Постанову про реор
ганізацію ВИШІв та ВТИШів і передачу 
їх у відання відповідних наркоматів.

У розділі «сільськогосподарська 
галузь» у Харкові був створений інсти
тут механізації та електрифікації сіль
ського господарства на базі відділень 
механізації Харківського та Полтавсько
го сільськогосподарських інститутів.

ХІМЕСГ став одним з перших 
сільськогосподарських вузів інженер
ного профілю, збудований за часів ко
лективізації, який розпочав підготовку 
інженерів-механіків з ремонту та екс
плуатації тракторів та сільськогоспо
дарських машин.

До самого початку війні ХІМЕСГ 
був одним з найкращих ВИШІв. За 10 
років існування понад 1000 інженерів- 
механіків, 168 інженерів-педагогів було 
випущено зі стін інституту. Війна зруй

нувала плани і загальмувала розвиток 
інституту. З осені 1941 року по листопад 
1943 року ХІМЕСГ знаходився в евакуа
ції в місті Ташкенті. Після повернення 
з евакуації до Харкова інститут знову 
почав готувати кадри для держави. У 
складних умовах вдалося відновити 
матеріально-технічну базу та поповнити 
професорсько-викладацький склад ква
ліфікованими педагогами та вченими.

У п'ятдесяті роки рішенням уря
ду в інституті було відкрито спеціаль
ний факультет підготовки інженерів- 
механіків та інститут удосконалення 
керівних працівників і спеціалістів МТС. 
У той же час розпочалася підготовка 
іноземних фахівців для країн далекого 
зарубіжжя. Це були тяжкі роки, після
воєнні, коли відбудовувалась країна, 
відновлювалась Вища школа, але в 
цей час підтримка рідних та близьких 
людей дарувала оптимізм та віру у світ
ле майбутнє.

Шістдесяті. У вищих навчальних 
закладах колишнього Радянського Со
юзу з'являється велика кількість іно
земних студентів. Не став виключенням 
і ХІМЕСГ. У складі інституту створено 
обчислювальний центр, спортивно- 
оздоровчий табір. Успішно працює 
навчально-дослідне господарство іме
ні Першого травня.

У сімдесяті роки ХІМЕСГ роз
ширюється. До корпусів на проспекті

Московському та вулиці Енгельса дода
ються два корпуси по вулиці Артема, 44 
та Мироносицькій, 92. Збудовані нові 
студентські гуртожитки. На базі ХІМЕС- 
Гу відкрито архітектурно-будівельний 
факультет.

На початку восьмидесятих ро
ків 60 відсотків першокурсників інсти
туту зараховувалися на навчання за 
направленням сільських господарств 
Харківської та інших областей. У ці роки 
ХІМЕСГ працює і над підвищенням 
якості навчання: розробляються нові 
підручники, впроваджуються активні 
форми навчання, розширюються твор
чі зв'язки інституту з виробництвом. 
Навчальний заклад перетворюється в 
потужний науковий центр у галузі ме
ханізації та електрифікації.

За п'ятдесят років, які вже по
заду у ХІМЕСГу, вже випущено і під
готовлено близько п'ятнадцяти тисяч 
фахівців. Сотні фахівців було також під
готовлено для Китаю, Куби, Конго, Ефі
опії, Німеччини та інших країн.

Дев'яності роки. Україна отри
мує незалежність. У ці часи Харківський 
інститут механізації та електрифікації 
сільського господарства отримує зван
ня Державного технічного університе
ту сільського господарства, який став 
єдиним і провідним аграрним ВНЗ 
інженерно-технічного профілю IV рівня 
акредитації в Україні.







Сьогодні Харківський національ
ний технічний університет сільського 
господарства ім. Петра Василенка це:

- більше 55 тисяч інженерів, підго
товлених для народного господарства 
України та країн ближнього та дальньо
го зарубіжжя;

- понад 1000 монографій,
- п'ять навчально-наукових інститу

тів;
- більше семи тисяч студентів, які 

навчаються в університеті;
- близько чотирьохсот викладачів, 

студентське та університетське само
врядування;

- членство у Європейській асоціації 
аграрних університетів, у Великій Хартії 
кращих університетів Європи і світу;

- провідні місця за незалежним рей
тингом України ТОП-200,

- студентський клуб, профспілковий 
комітет, це підготовка іноземних гро
мадян з дванадцяти країн світу;

- підготовка фахівців і вчених нової 
формації.
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Але знову повернемося в наші 
часи. У цей святковий день, на адресу 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства 
ім. Петра Василенка надійшло дуже 
багато вітальних листів та телеграм, які 
зачитували ведучі або самі гості зі сце
ни. З них лунали щирі побажання миру, 
добра, любові та нових успіхів і звер
шень у подальшому розвитку ВИШу .

Також приємною несподіванкою 
були листи подяки та грамоти за багато

річну плідну працю та з приводу ювілею 
від Міністерства освіти і науки України, 
Голови Харківської обласної ради, Голо
ви Верховної Ради України, Ради ректо
рів ВИЗ III - IV рівнів акредитації та ін. А 
найкращі працівники ХНТУСГ отримали 
пам'ятні подарунки. Завершилось свя
то грандіозним яскравим феєрверком 
під слова гімну університету:

Знає кожний на планеті 
7 професор, і сіпудент,

Що найкращий ЪуЗ у  сІііпі - 
Харківський нащотишшї 

Технічний університет!

БАБЕНКО Ал і на 
СИРОВИЦЬКИЙ Кирило


