ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорогі друзі і колеги, студенти і випускники,
шановні читачі!
Тихо й повільно, розгойдуючись у повітрі, падає на
землю жовтогаряче листя, п’янкий і терпкий аромат зрілості усього, чим багата матінка-природа, обвиває нас
своїм невидимим маревом. У повітрі звучить неповторна мелодія прекрасної пори року — золотавочолої осені.
Саме в цю багату дарами природи пору ми святкуємо
85-річний ювілей від дня заснування нашого славетного
навчального закладу.
Із перших днів заснування у ті далекі 30-ті роки Харківський автомобільно-дорожній інститут разом з українським
народом зазнав падінь і злетів, потерпав у довоєнні та трагічні роки Другої світової війни, був евакуйований до Саратова, одначе мужньо вистояв і витримав, зберіг устаткування і повернувся до рідного Харкова… а потім — відчайдушно
і стійко піднімався разом з країною, долаючи повоєнну розруху. А, подолавши усі випробування важкого лихоліття,
продовжив виконувати свою головну місію — підготовку
фахівців для дорожньо-будівельної галузі країни.
Пройшовши стрімкий шлях розбудови та розвитку,
переживши воєнне лихоліття та період відбудови і міцно ставши на ноги, ХАДІ у квітні 1993 р. був акредитований за IV рівнем та перейменований у Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет.
Професорсько-викладацький склад нашого вишу разом
з усією спільнотою пережив перші роки незалежності
України і продовжував розбудову вищої технічної освіти, розглядаючи її як основну функцію держави.
У переддень святкування 10-річчя незалежності
України університету присвоєно найвищий статус національного вищого навчального закладу країни. Ця висока оцінка внеску колективу ХНАДУ в підвищення освітнього та науково-технічного рівнів української нації,
у реформування системи вищої освіти та становлення
і розвиток української державності свідчить про те, що
колектив вишу на правильному шляху.

В усі часи наш колектив виконував своє головне призначення — готувати високопрофесійних фахівців галузі — національно свідомих громадян, патріотів і професіоналів своєї справи як для України, так і для близького
і далекого зарубіжжя. Наші випускники в Україні та за
кордоном високо несуть марку ХАДІ — ХНАДУ, примножують і розвивають кращі традиції і досягнення університету.
Нині на 39 кафедрах університету працює потужний професорсько-викладацький склад: 600 викладачів,
з них — 79 докторів наук, професорів; 335 доцентів, кандидатів наук; 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки; 62 академіки і члени-кореспонденти
низки вітчизняних та зарубіжних академій наук, 10 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти України. 55 викладачів мають почесне звання
«Відмінник освіти України». Загалом в ХНАДУ працюють 1430 співробітників.
За роки існування університет підготував понад
70 тисяч спеціалістів, у тому числі майже 3000 іноземних
громадян із 76 країн Європи, Азії, Африки, Латинської
Америки. Упродовж останніх п’яти років підготовлено понад 6000 інженерів та фахівців для автомобільного транспорту і дорожнього господарства України. Зараз в університеті за усіма формами навчання здобуває
освіту понад 10 тисяч студентів. Це свідчить про те, що
наша потужна галузь інтенсивно розвивається завдяки талановитим вченим, викладачам, співробітникам та
випускникам нашого славетного навчального закладу.
Професорсько-викладацький склад в усі часи існування нашої alma mater з терпінням і мужністю передавав
і продовжує передавати власні знання та досвід своїм вихованцям. За плечима нашого згуртованого й працьовитого колективу величезний досвід, попереду ж нас чекають цікаві й незвідані дороги.
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Сьогодні університет разом з усією освітянською
спільнотою переживає бурхливі часи якісних змін, забезпечуючи підготовку спеціалістів за 18 напрямками,
25 спеціальностями (20 спеціальностей мають IV рівень акредитації), 27 спеціалізаціями та профілізаціями, що сприяє наскрізній ступеневій підготовці за усіма
освітньо-кваліфікаційними рівнями.
Підготовці технічно конкурентоздатних спеціалістів
сприяє матеріально-технічна та навчально-лабораторна
база університету. Нинішня матеріально-технічна база
ХНАДУ — це функціональний, розгалужений комплекс
сучасних споруд з восьми навчальних корпусів, унікального полігону дорожньо-будівельної техніки та обладнання, низки новітніх науково-дослідних лабораторій, серед
яких і лабораторія швидкісних автомобілів ХНАДУ, що
відома і визнана в усьому світі своїми конструкторськими та спортивними досягненнями, спортивного комплексу з 9 спортивних залів і 16 спортмайданчиків. Комплексу з семи гуртожитків, що входять до складу студмістечка
ХНАДУ, може позаздрити будь-який виш міста. Усі вони
оснащені сучасним обладнанням та інвентарем, а також
комп’ютерними класами з виходом до мережі інтернет.
Підвищенню якості освіти та зростанню інноваційного потенціалу економіки сприяє різнобічна науководослідницька діяльність університету, що завжди була
і є невід’ємною складовою навчання. Наукові дослідження в нашому виші виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України. Серед найбільш важливих наукових розробок останніх
років є: екологічно чистий автомобіль з гібридною силовою установкою; екологічно чистий двигун внутрішнього згоряння, що працює на стиснутому природному
газі; щебенево-мастикові асфальтобетони на основі бітумів, модифікованих полімерами; лазерна вимірювальна
система ЛВС-2-ХНАДУ; система відеодіагностики автомобільних доріг; кольоровий дорожній бетон на основі органічних в’яжучих; інтелектуальна теорія управління громадським пасажирським транспортом великих
міст та регіонів України; синергетичний електромобіль;
магнітно-імпульсний комплекс для відновлення поверхонь кузова; модульні конструкції автогрейдерів тощо.
Наукові здобутки університету забезпечують вчені
семи всесвітньо відомих наукових шкіл, що діють у галузі машинобудування і транспорту, будівельного та фізичного матеріалознавства, будівництва та експлуатації автомобільних доріг, експлуатації та обслуговування
транспортних засобів, будівельних і дорожніх машин,
економіки транспортного комплексу тощо.
Стрімкими темпами розвивається також і міжнародне співробітництво нашої alma mater. Лише упродовж
останніх років укладено 61 угоду з вишами, підприємствами і фірмами Німеччини, США, Польщі, Франції,
Росії, Китаю, Йорданії, Сирії, Литви, Латвії, Болгарії та
інших країн світу, відповідно до яких здійснюється спів-

робітництво вчених, викладачів, аспірантів та студентів
університету.
Гордістю університету є відома своїми досягненнями
в Україні та за її межами лабораторія швидкісних автомобілів. Марка «ЛША — ХАДІ» відома всьому світу як
унікальна школа підготовки молодих фахівців у галузі
транспортного машинобудування і створення спеціальних автомобілів для автомобільного спорту. За більш ніж
60-річну історію було спроектовано і виготовлено 34 гоночні автомобілі, на яких було встановлено 42 рекорди
швидкості на різних дистанціях, 16 з них перевищили існуючі на рік заїздів міжнародні рекорди у відповідних
класах машин. Із 2010 року перша і єдина команда країни «ЛША ХАДІ — ХНАДУ» на новому гоночному автомобілі «ХАДІ-34» щорічно бере участь у міжнародних
студентських змаганнях з економії палива «Shell Ecomarathon», подолавши 575 км на 1 літрі бензину. За це
досягнення «ХАДІ-34» як найенергоефективніший автомобіль був занесений до Книги рекордів України.
Важливе значення колектив університету приділяє
патріотичному вихованню молоді, розвитку культурних
здібностей і уподобань, а також здоровому способу життя. Упродовж останніх років ХНАДУ постійно займає
перше місце в Спартакіаді ВНЗ у своїй групі і стабільно
високі місця серед усіх ВНЗ Харкова. Спортивну честь
ХНАДУ захищають десятки чемпіонів світу і майстрів
спорту міжнародного класу, майже 30 майстрів спорту
України та понад 60 кандидатів у майстри спорту.
ХНАДУ по праву пишається не лише славною історією та традиціями, а й молодою душею, творчою енергією, натхненням і цілеспрямованістю усіх, хто в ньому
працює і навчається.
Перегортаючи шпальти цього ювілейного повнокольорового фоліанту, Ви, шановні читачі, познайомитеся
не лише з багатою історією нашого славетного технічного навчального закладу, що стояв біля витоків підготовки
висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів для
дорожньо-будівельної галузі, але й з видатними науковцями і викладачами, які творили історію нашого вишу
і нашої держави, доторкнетеся до їхніх здобутків і величі. Сподіваюся, що минувшина і сьогодення нашого університету не залишить нікого байдужим і стане в нагоді
усім, хто поєднав свою долю з ХНАДУ.
Шановні друзі, колеги, студеї! Ювілейні дати — це завжди нові надії і сподівання, нові життєві задуми і бажання, новий крок у майбуття. Тож у ювілейний вісімдесят
п’ятий для нашого вишу рік зичу усім Вам добрих справ
і життєвого оптимізму, міцного здоров’я і добробуту!
Нехай стократ примножаться Ваші талант і натхнення, незламний оптимізм і творчі сили для плідної праці
в ім’я розвитку і процвітання нашої країни! Хай Ваші наснага і хист працюють на користь українського народу,
а доля вбереже від життєвих негараздів!
Зі святом Вас!

Лауреат Державної премії України,
заслужений діяч науки і техніки України,
почесний громадянин м. Харкова,
ректор ХНАДУ,
доктор технічних наук, професор

Анатолій Туренко
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