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З кожним роком дедалі в глибини 

історії відсуваються події 1941 -1945 ро
ків, незабутній подвиг тих, хто майже 
чотири роки йшов важкими та небез
печними шляхами війни до Перемоги 
над фашизмом.

У науково-педагогічному колективі 
університету доброю славою та автори
тетом користуються ветерани війни та 
праці М. М. Турченко, Л.Ф. Кучін, І.А. Ісіче- 
нко, В.Я. Куришев, П.М. Заїка та інші, які і 
зараз слугують науці, що потребує від 
вченого всього його життя.

За 70 років існування університ ету змі
нилось кілька поколінь, імена яких золоти
ми сторінками вписані до його історії. Се
ред них ті, хто стояли у витоків його засну
вання та становлення, і ті, хто у важкі пово
єнні роки по-фронтовому з поєною відда
чею сил, знань та досвіду продовжували 
розпочате попередниками вдосконалення 
учбово-матеріальної бази,процесу навчан
ня та виховання студентської молоді в дусі 
вимог часу. Колектив університету вдячний 
ветеранам А. Я. Поліському, В. І. Колишкіну, 
В.А. Чорномазу, П.Ю. Котлову, В. В. Кіяшко, 
А.М. Просвірніну, М.А. Мажарі, О.А. Клафас

та іншим за їх напружену творчу працю. 
Ви, шановні ветерани, віддали все, що змо
гли своїм вихованцям. Тим самим ви під
готували собі гідну зміну, яка і зараз твер
до наслідує традиції старшого покоління, 
примножує авторитет і славу університету.

Сьогодні університет — науково-ви
робничий комплекс інженерно-технічно
го профілю, на 6 факультетах якого вихо
вуються кадри з 8 спеціальностей на рівні 
державних стандартів. Гордістю універси
тету є великий, стабільний загін кваліфіко
ваних науково-педагогічних кадрів, які в 
нових умовах гідно продовжують традиції 
старшого покоління. їм ми зобов’язані по
шуком та впровадженням до учбового 
процесу нових форм навчання, його ре
формування за вимогами агропромисло
вого комплексу. Це — П.І. Савченко, 
В. Я. Анілович, А. Т. Лєбєдвв, Г. Є. Мазнєв, Б. П. 
Шабельник, О. В. Солошенко, В. І. Пастухов, 
О. В. Мірошник, П.М.Джолос, М.В. Бакум та 
багато інших, що високо несуть знання віт
чизняної науки та практики.

Ми, -  спадкоємці славних справ стар
шого покоління, впевнені, що пам ’ять 
про тих, хто приніс свободу Україні, хто

захистив ціною свого життя сучасне по
коління, — забуттю не підлягає.

Тверезо оцінюючи всю глибину від
повідальності за майбутнє нашої краї
ни, запевняємо вас, дорогі ветерани, у 
відданості бойовим та трудовим тради
ціям минулого, у намірах відстоювати 
правду про війну і давати рішучій бій 
б у д ь -я ки м  сп р о б а м  ф а л ьси ф іка ц ії 
історії Великої Вітчизняної війни.

Ректорат, профком, Рада вете
ранів, Комітет у справах сім'ї, мо
лоді та спорту поздоровляють вете
ранів, професорсько-викладацький 
та лаборантський склад, співробіт
ників і студентів університету з 56- 
тою річницею Перемоги, бажають 
всім здоров’я, успіхів кожному у своїх 
справах, наукового пошуку та твор
чих досягнень у підготовці інженер
них кадрів для села, наслідувати за
повіт Л.М.Толстого:«Чего бьі не слу- 
чилось, не терять бодрости».
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