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Шановні читачі!
Головною рушійною силою будь-якого прогресу є
прагнення отримати нове знання, яке стане рятівним
ключем, що відкриє шлях до вирішення якоїсь нагальної проблеми. Так, велика жага пізнання світу змусила
людей шукати способи і засоби швидкого пересування
землею. Коні, верблюди, мули, воли тисячоліттями слугували людству як транспортний засіб. Кінець XIX століття подарував нам його величність автомобіль, який
ось уже більше ста років не лише не втрачає своєї популярності, а навпаки, здобуває все більший попит серед
населення нашої планети.
Таємниця такого неймовірного успіху полягає
в тому, що людство отримало змогу значно покращити якість свого життя, зручно та швидко дістатися у будь-який куточок цього дивовижного та незбагненного світу. Звичайно ж, не слід забувати про
незмінну супутницю цього виду транспорту — дорогу. Якісні автомобіль та дорога є головною умовою
безпечних та комфортних подорожей. Над виконанням надзвичайно важливого та завжди актуального завдання — створення добротних автомагістралей
та хорошого автотранспорту, багато років працюють

наполегливі, завзяті та майстерні трудівники — спеціалісти автомобільно-дорожньої галузі. А одним із
найпрестижніших та найпотужніших ВНЗ із підготовки таких фахівців є Харківський національний
автомобільно-дорожній університет.
ХНАДУ вже 85 років навчає та виховує молоде покоління автомобілістів-дорожників — майбутнє транс
портної системи України. Розгадкою таємниці успіху
діяльності вишу є універсальний алгоритм досягнення
викладачами та їхніми вихованцями поставленої мети:
Природні здібності та задатки + постійна та самовіддана праця = успіх.
Юні душі приходять до стін цього славного вишу
з єдиною метою — стати висококласними фахівцями автомобільно-дорожньої галузі. Кожен з них —
індивідуальність, непересічна особистість із багатим внутрішнім світом. Для них п’ять років навчання
у ХНАДУ є послідовними та вкрай важливими рівнями фахового становлення. Університетська освіта —
міцний фундамент для побудови професійної кар’єри
цих юних, ініціативних, діяльних та надзвичайно обдарованих хлопців та дівчат. Вони, маючи в запасі тер-
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піння та наполегливість, дбайливо вирощують посіяні
майстерними викладачами зерна знань, які вже згодом
дають хороші сходи, адже, як сказав ще кілька століть
тому геніальний італійський вчений і художник Леонардо да Вінчі, — «Гіркий корінь учення, але плоди
його солодкі».
Вища освіта ХНАДУ стала першою сходинкою
кар’єрного зростання багатьох авторитетних та відомих
нині особистостей, що працюють у транспортній системі нашої країни. Я також свого часу мав можливість навчатися у цьому величному виші. Ерудовані, освічені та
вимогливі викладачі упродовж усіх років навчання збагачували уми юних та енергійних студентів безцінним
скарбом людства — знаннями; научали, що освіта —
скарб, а праця — ключ до нього. Ми добре засвоїли поради наших духовних батьків і керувалися ними упродовж свого подальшого життя. Ми затямили, що маємо
стати освіченими, впевненими, вихованими та комунікабельними особистостями, які вміють самостійно вдосконалюватися, розвиватися, ставити чіткі цілі та ефективно досягати їх, а головне — ми зрозуміли, що кожен
із нас — коваль своєї долі і від нашого сьогодні залежить наше завтра.
Мудрі наставники й порадники, турботливі провідники здібних і допитливих студентів у світі майбутньої
професії в своїй нелегкій справі викладання ось уже
85 років керуються золотим правилом педагога, вічною
давньогрецькою істиною: «Учень не чаша, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити». Вони
з дня в день, з року в рік вчать вихованців докладати
серце своє до навчання, а вуха свої — до розумних слів.
Працьовиті сіячі зерна науки володіють Божим даром — умінням спілкуватися з душами своїх студентів,
знаходити ключ до серця кожного з них. Такий благородний талан служить людству невичерпним джерелом
натхнення, радощів, творчості… — гармонії з внутрішнім та зовнішнім світом.
Університетські мудреці завжди наголошували на
тому, що нашим вірним другом має стати книга — подарунок старших поколінь молодшим, інструмент для

здобуття знань, основа будь-якої науки. Вони казали,
що читання облагороджує душу людини, загартовує її
характер, пробуджує найкращі прагнення, гострить розум і пом’якшує серце. Вони радили подібно бджолі,
захопленій чарівним різнобарв’ям цвітінь, яка збирає
мед у соти, вишукувати у цих неперевершених зібраннях думок людства спокусливі солодощі знань та смакувати ними, майстерно використовуючи їх у повсякденному житті та професійній діяльності.
Досвідчені педагоги ХНАДУ повсякчас говорили,
що мистецтво жити в основному складається з уміння дивитися вперед, що кожен із нас народжений бути
щасливим, а щастя — це не життя без турбот і суму, — це
стан душі. А досягти такого стану можна лише за допомогою сродної праці. Так, мало народитися з надзвичайними здібностями до автомобільно-дорожньої справи, — слід наполегливо, цілеспрямовано та самовіддано
трудитися, жити своїм ремеслом, аби досягти вершин
професійного олімпу. Викладачі з великої літери зуміли прищепити нам любов до автомобільно-дорожньої
справи, а любов, як відомо, здатна творити дива, — вона
стала початком нашого «професійного щастя».
Ця книга є коштовним скарбом людського знання,
поєднанням витонченої форми та високохудожнього змісту в надзвичайно майстерному поліграфічному виконанні. Вона покликана донести широкому загалу історію величного освітнього закладу, одного із
найпрестижніших ВНЗ науково-технічного профілю —
Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету.
Із нагоди 85-річчя з дня заснування ХНАДУ хочу
привітати альма-матер із цією поважною та вкрай
важливою датою. Бажаю усім викладачам, студентам
та випускникам університету сили, віри і впевненості у завтрашньому дні. Нехай Ваша робота буде плідною на творчі задуми, хороші справи, щедрою на добрий настрій і успіхи! Нехай кожен день дарує Вам
душевну гармонію та добробут, добра і щастя Вам і Вашим родинам, міцного здоров’я і нових професійних
звершень!

Зі щирою повагою президент Міжнародного
автомобільного холдингу «Соллі Плюс»

Костянтин Токарєв
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