Вельмишановні колеги і друзі,
випускники, студенти й абітурієнти!

Х

мельницький національний університет є одним із провідних навчальних закладів у
Подільському регіоні і своїми здобутками відомий не лише на теренах України, а й далеко за її межами. В історії навчального закладу немало цікавого і цінного, корисного
і повчального як для сучасних, так і для прийдешніх поколінь.
За півстоліття свого функціонування університет пройшов непростий шлях становлення —
від галузево-територіального навчального закладу вищої освіти до класичного національного
Університету. Це був шлях як високих злетів, творчих досягнень, значних наукових здобутків,
удосконалення форм і методів навчально-виховного процесу, так і труднощів, випробувань.
Сьогодні Хмельницький національний університет — це вищий навчальний заклад європейського рівня підготовки фахівців нової генерації, який має потужний професорськовикладацький потенціал, модернізовану матеріально-технічну базу та сучасні інноваційні
технології навчання.
Завдяки тісним науковим та навчальним зв’язкам з університетськими центрами США,
Росії, Польщі, Грузії, Молдови, Білорусі, Казахстану, Литви, Німеччини, Великобританії та
інших країн викладачі й студенти мають можливість брати участь у різноманітних конкурсах, проводити спільні наукові дослідження, проходити стажування, продовжувати навчання
за кордоном.
За 50 років заклад сформував міцну навчально-матеріальну і технічну базу, став сучасним
науково-освітнім, культурним і виховним центром, у стінах якого здобуло професію більше
50 тисяч фахівців, які успішно працюють на відповідальних посадах у різних сферах народногосподарського комплексу, не розриваючи зв’язків з університетом, і всіляко сприяють
його подальшому розвитку.
Упродовж десятиліть сформувалися 17 наукових шкіл, 28 навчально-науково-виробничих
комплексів. Плідно функціонують п’ять спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і
кандидатських дисертацій.
Сьогодні хочеться висловити слова глибокої вдячності студентам, аспірантам, викладачам, науковцям, працівникам та випускникам за вагомий внесок у розвиток університету і
підтримку його пріоритетів, привітати майбутніх абітурієнтів, їхніх батьків, подякувати за
свідомий вибір навчального закладу, який гарантує отримання якісних знань, що є запорукою формування особистості та становлення кваліфікованого фахівця.
Хмельницький національний університет впевнено крокує у майбутнє. Перед ним, як і в усі
часи, постає багато завдань. Сподіваємося, що науковий потенціал та наукові розвідки Університету в різних галузях стануть вирішальним чинником технологічного й економічного розвитку регіону, відіграватимуть провідну роль у соціально-економічному зростанні України.
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