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Шановні читачі!
Нині Україна тримає курс на євроінтеграцію, що пе
редбачає реформування усіх сфер нашої діяльності, зо
крема транспортної. Визначальну роль у цьому відігра
ють працівники транспортної галузі. Тому надзвичайно
важливим є підготовка висококваліфікованих спеціа
лістів — головного рушія науково-технічного прогресу
та розвитку економіки нашої держави.
Харківський національний автомобільно-дорожній
університет (ХНАДУе) став провідним центром під
готовки висококваліфікованих кадрів автомобільнодорожньої галузі України. Це виш-постачальник най
кращих фахівців автомобільно-дорожньої галузі, які
мають великий багаж знань, умінь і навичок. Це на
вчальний заклад, який дає змогу не просто опанувати
навчальні дисципліни, а навчитися конструктивно та
незалежно мислити, приймати важливі рішення, сер
йозно та системно підходити до вирішення найрізнома
нітніших завдань. Тут навчають не боятися труднощів
і не відступати перед ними. В ХНАДУ швидко переко
нуються — аби бути професіоналом, потрібно вчитися,
постійно та невтомно, скрізь і всюди, розширювати го
ризонти знань, адже наука, а за нею й практика, не сто
ять на місці, вони постійно вдосконалюються та зміню
ються. Справжній фахівець своєї справи, аби лишатися
таким, також мусить встигати змінювати й удоскона

Почесне місце серед творінь людської фантазії,
що стали реальністю, належить автомобілю. Це один
із числа найбільших винаходів людства, який подіб
но колесу, пороху чи електричному струму, мав коло
сальний вплив не лише на добу, що його породила, а
й на майбутні століття. Автомобіль сформував сучас
ну індустрію, породив нові галузі промисловості, до
корінно перебудував усе виробництво, вперше на
давши йому масовий, серійний і потоковий характер.
Він перетворив зовнішній вигляд планети, що опере
залася мільйонами кілометрів шосейних доріг, впли
нув на екологію і навіть змінив психологію людини.
Автомобільно-дорожня галузь є однією з провідних
у сучасному світі.
Безпечні дороги є артеріями цивілізації, а якісні ав
томобілі — запорукою успіху в усіх сферах життєдіяль
ності держави. Саме із таким переконанням-настановою
трудяться працівники автомобільно-дорожньої галузі,
які свого часу мали можливість здобути освіту в Хар
ківському національному автомобільно-дорожньому
університеті (колишній ХАДІ). Випускники альмаматер певні, що саме університетська освіта стала фун
даментом для побудови їхньої подальшої професійної
кар’єри, допомогла стати висококваліфікованими спе
ціалістами та знайти своє місце в житті.
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важливу віху в житті університету — 85-річчя від дня за
снування, дату достатньої зрілості для підведення під
сумків, дату консолідації сил для творчості і сміливих
починань. Вагомість видання полягає ще й у тому, що
це живий літопис, історія людських вчинків, моральних
та наукових перемог, це історія вибору та відданості об
раному шляху. Це також яскрава і динамічна розповідь
про життя та наукову творчість талановитих людей, які
самовіддано трудилися в автомобільно-дорожній галу
зі нашої країни.
Оглядаючись в далеке минуле з вершини сьогочас
ності слід сказати, що за цей час було побудовано ве
личну імперію, що нині має назву Харківський націо
нальний автомобільно-дорожній університет. До цієї
славної ювілейної дати ХНАДУ підійшов із вагомими
здобутками у сфері наукової, навчально-методичної,
виховної та організаційно-господарської роботи. По
тужний професорсько-викладацький та студентський
колектив, відомі випускники, сучасна матеріальнотехнічна база, новітні технології навчання, актив
ні наукові пошуки відповідно до реальних потреб
автомобільно-дорожньої галузі, — усе це визначає ви
сокий сучасний рівень Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету і вводить його
до когорти найпотужніших вищих навчальних закладів
нашої держави, що здійснюють підготовку спеціалістів
автомобільно-дорожньої галузі.
Від усього серця хочу привітати ХНАДУ із цією
знаменною подією, побажати студентам, випускникам
та викладачам цього величного вишу невичерпного на
тхнення, постійної наснаги, невтомного прагнення до
пізнання, широких і щасливих доріг, оптимізму і віри,
здійснення усіх планів, намірів та сподівань, здоров’я та
удачі, плідної і творчої праці в ім’я розквіту України!

люватися. Хнадівці не бояться бути ініціативними, ви
сувати нові ідеї та застосовувати нестандартні підходи.
Бо без творчості та наполегливості прогресу не буває.
Випускники ХНАДУ зарекомендували себе непере
вершеними професіоналами автомобільно-дорожньої
справи не лише на теренах нашої держави, а й далеко за
її межами, тим самим забезпечивши альма-матер заслу
жений авторитет і велику славу.
Для нас, випускників ХНАДУ, надзвичайно цінни
ми є студентські роки — час творчих злетів, запамороч
ливих планів на майбутнє, час квітучої юності, відкри
тих перспектив, а також можливість жити мріями про
прекрасне майбутнє, віра у виконання всіх бажань і на
дія на відкритість усіх дверей. Це золота пора в житті
кожної людини, це те, що не затирається в пам’яті, що із
плином часу зберігає всі яскраві барви.
Незмінними провідниками студентів ХНАДУ у ве
ликому та незбагненному світі майбутньої професії є
викладачі. Ці надзвичайно ерудовані та майстерні фа
хівці не лише навчають, а й виховують студентів. На
даючи своїм вихованцям знання, вони розвивають їхню
самостійність, формують критичне мислення та вмін
ня висловлювати власну точку зору. Головне правило
професійного успіху, на якому постійно наголошують
мудрі наставники та порадники вихованців ХНАДУ —
всяка праця безплідна, коли немає любові. Саме любов
до майбутньої професії є необхідною умовою та запору
кою великих успіхів як у навчанні, так і в професійній
діяльності. Свідченням цьому є їхній власний приклад.
Ця книга дає вам унікальну можливість порину
ти в історичне минуле та новітнє сучасне ХНАДУ, ста
ти свідком довгого і тернистого шляху становлення
вишу як одного із провідних ВНЗ України науковотехнічного спрямування. Книга цінна тим, що знаменує
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