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Від минувшини –
до сьогодення
Історичний літопис

І

ндустріалізація, що поглинула усі галузі народно‑
го господарства, передбачала як реконструкцію ді‑
ючих промислових підприємств, так і створення
нових вітчизняних галузей, яких до цього часу в країні
не було або вони перебували на початковій стадії засну‑
вання. Вже на рубежі 20–30‑х років XX сторіччя в кра‑
їні почала активно розвиватися автомобільно-дорожня
галузь: з’являються перші вітчизняні заводи з виробни‑
цтва автомобілів і тракторів, а на їх базі — дорожньобудівельної техніки. Постала гостра потреба у кваліфіко‑
ваних фахівцях, які повинні були забезпечити кадрами
вищої кваліфікації нові галузі, тому у 1930 році в краї‑
ні один за одним з’являються нові вищі навчальні закла‑
ди — лише в Харкові відкривається сім інститутів, серед
яких і автомобільно-дорожній. У цьому ж році автодо‑
рожні виші були засновані в Москві, Ленінграді, Омську
та Саратові.
Харківський автомобільно-дорожній інститут було
засновано постановою ЦВК СРСР і РНК СРСР 7 липня
1930 р. Організацією нового навчального закладу займав‑
ся директор Харківського інституту інженерів залізнично‑
го транспорту (ХІІТ) Іван Олександрович Беседовський,
який одночасно був і першим директором ХАДІ.

Свою роботу інститут, що в перші роки знаходився
у невеликій будівлі колишнього технікуму Південної заліз‑
ниці на вулиці Червоноармійській, 7 (разом із ХІІТ), роз‑
почав цього ж року у складі двох факультетів — дорожньобудівельного та автомобільного.
У 1931 р. для обох навчальних закладів виділили при‑
міщення колишнього Управління донецьких залізниць на
площі Фейєрбаха, 7. Один із корпусів ХІІТу і досі знахо‑
диться у цій будівлі.
Упродовж 1930–1931 рр. в інституті було засновано
13 кафедр, у тому числі три спеціальні: мостів, дорожньої
справи, автомобілів і тракторів; створено перші три спеці‑
альні лабораторії кафедр дорожньо-будівельного факуль‑
тету: випробування дорожньо-будівельних матеріалів, ор‑
ганічних в’яжучих, механіки ґрунтів. Із Києва прибуло
перше обладнання для кафедри дорожньої справи та пер‑
ші дорожні машини.
Із 1931 р. почала виходити багатотиражна газета «Ав‑
тошляховик» як офіційний друкований орган інституту. Її
організатором і першим редактором був Яків Михайлович
Лінецький.
Із 1 квітня 1931 р. директором ХАДІ був призначений
Петро Климентійович Тисячний, якому дісталася нелегка
справа — керувати навчальним закладом у період його ста‑
новлення.
У перші роки існування до ХАДІ було приєднано фа‑
культет інженерів шляхів сполучення Київського політех‑
нічного інституту у складі трьох старших курсів. Інститут
відкрив свою філію у Ростові-на-Дону, було засновано ро‑
бітфак, що діяв до початку Другої світової війни. Крім того,
в інституті діяли дворічні інженерні курси (1931–1936).
У 1931–1932 навчальному році для підготовки
інженерів-механіків з експлуатації автомобільного транс
порту на автомобільному факультеті було організова‑
но вечірнє відділення. У лютому 1932 р. було утворено
інженерно-педагогічний факультет, де здійснювалася під‑
готовка викладачів для технікумів та ВНЗ автомобільнодорожньої галузі.
Уже в перший рік після організації інституту заро‑
дилася студентська художня самодіяльність, студенти-

Будівля Харківського автомобільно-дорожнього інституту
напередодні Другої світової війни
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Лабораторія опору матеріалів, 1938 р.

«Ревізор» М. Гоголя. Керує драмгуртком актор театру російської
драми А.М. Таршин (у центрі), 1939 р.

аматори виступали на інститутських вечорах відпочинку,
у військових частинах, перед виробничими колектива‑
ми та працівниками села. Вже тоді яскравими виступами
джаз-оркестру ХАДІ та його високою виконавчою майс
терністю захоплювалися не лише харків’яни. В олімпіаді
художньої самодіяльності профспілок водіїв півдня краї‑
ни естрадний та духовий оркестри інституту посіли відпо‑
відно перше і друге місця.
У 1933 р. ХАДІ отримав недобудовану споруду по
вул. Басейній, 25 (нині — вул. Петровського, 25). Ця мо‑
нументальна споруда з великим курдонером призначала‑
ся для Головного управління доріг УРСР (на той час Хар‑
ків був столицею України). Автори проекту — архітектори
Е. П. Гамзе та Н. А. Лінецька. Після Другої світової війни
архітектором Г. Г. Домшлагом будівлю було реконструйо‑
вано. Зараз це пам’ятник архітектури Харкова. Головний
корпус ХАДІ —ХНАДУ і нині знаходиться у цій будівлі.
У складний час переїзду інституту (1933) його колек‑
тив очолив М. М. Чупіс, який одночасно був завідувачем
кафедри технології металів. Відомий учений у галузі тех‑
нології металів Микола Максимович Чупіс керував закла‑
дом до 1937 р.
Перші місяці після переселення були дуже важкими.
Взимку 1933–1934 рр. студенти часто сиділи на заняттях
у верхньому одязі та головних уборах. Щодня після лек‑
цій студенти та співробітники інституту допомагали буді‑
вельникам. Остаточно будівництво було завершено лише
у 1936 р.
У перші роки після заснування ХАДІ працював у дуже
швидкому темпі. Упродовж 1934–1937 рр. в інституті були
створені фундаментальні лабораторії двигунів внутріш‑
нього згоряння, металознавства і термообробки, електро‑
техніки і електроустаткування, опору матеріалів, холодної
обробки металів. Збиралося устаткування для спеціаль‑
них кафедр. Запрацювали кабінети обладнання автомобі‑
лів, геодезії, мостів, інженерної геології, загальновійсько‑
вої і військової підготовки.
У 1934 р. було прийнято рішення про встановлення вче‑
них ступенів та звань. Це рішення значною мірою стимулю‑
вало посилення та активізацію наукової роботи в навчаль‑
них закладах. Уже в 1935 р. було видано перший збірник
«Праці Харківського автодорожнього інституту», до яко‑
го увійшли десять статей провідних науковців вишу (деякі
з них — англійською мовою). Серед авторів цього видання

були професори О. К. Біруля, І. А. Романенко, А. І. Воєй‑
ков. До збірника увійшли також статті Ю. М. Даденкова,
В. О. Гельмера, Г. А. Гінзбурга та М. І. Волкова. До 1941 р.
в ХАДІ було надруковано сім номерів цього видання.
У 1938 р. директором ХАДІ був призначений
А. П. Хмельницький, який керував закладом до 1941 р.
Анатолій Павлович — перший в історії інституту профіль‑
ний спеціаліст, інженер-механік дорожньо-будівельних
машин, тобто керівник, який достеменно розумівся на
проблемах галузі. У 1933 р. А. П. Хмельницький одночас‑
но очолював і деканат механічного факультету ХІІТу, і ви‑
пуск механічної спеціальності в ХАДІ. Із січня 1934 р. він
остаточно перейшов працювати до ХАДІ, де спочатку був
проректором із навчальної роботи.
Практично одразу після завершення будівництва го‑
ловного навчального корпусу були побудовані два гур‑
тожитки, у південно-східному передмісті Харкова ство‑
рено навчально-науковий полігон. Навчальна практика
з дорожньо-будівельної техніки вперше була проведена на
новому полігоні у 1939 р. Студенти ХАДІ разом із місцевим
населенням проклали дорогу до полігону і 10 км доріг на
під’їздах до Харкова. Були збудовані гаражі-бокси, укомп‑
лектовано невеликий парк дорожньо-будівельної техніки
та автомобілів для навчання за спеціальностями, розпочато
зведення автотранспортних лабораторій. У довоєнний час
всі зразки нової дорожньо-будівельної техніки, що виробля‑
лися в країні, проходили випробування на полігоні ХАДІ.
Велику увагу Анатолій Павлович приділяв підготов‑
ці власних викладацьких кадрів. Випускники ХАДІ всту‑
пають до аспірантури у рідному навчальному закладі та
вже у 1939–1941 рр. захищають кандидатські дисертації.
Аспірантура інституту була затверджена за шістьма спе‑
ціальностями: будівництво доріг — керівник професор
О. К. Біруля; вишукування та проектування доріг — ке‑
рівник професор І. А. Романенко; дорожньо-будівельних
матеріалів — керівник професор М. І. Волков; дорожніх
машин — керівник доцент М. І. Наумець; теорія автомо‑
біля — керівник доцент І. Є. Любарський; двигуни — ке‑
рівник професор В. А. Константинов. Наприкінці 1940 р.
35 випускників ХАДІ успішно працювали на спеціальних
кафедрах.
У довоєнному 1941 р. в ХАДІ працювало 95 виклада‑
чів (у тому числі 11 професорів і 34 доценти), навчалося
понад 1000 студентів, діяла 21 кафедра, 19 лабораторій та
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Технічна рота ХАДІ під керівництвом аспіранта
Б. В. Решетнікова збудувала 15 км протитанкових спо‑
руд навколо міста. Дорожня рота, очолювана В. О. Росій‑
ським, проводила технічну розвідку та ремонт шляхів на
схід і південь від Харкова.
Харківський автодорожній інститут зупинив свою ді‑
яльність 9 жовтня 1941 р., коли навколо міста вже гриміли
вибухи. Устаткування, прилади і майно було частково пе‑
редано Головному управлінню аеродромного будівництва,
частково евакуйовано до Саратовського автомобільнодорожнього інституту.
Автомобілісти і дорожники інституту зробили ваго‑
мий внесок у справу Великої Перемоги: за часи Другої сві‑
тової війни було відбудовано, відремонтовано та збудо‑
вано знов 100 тисяч км військових автомобільних доріг,
більше 1000 км мостів, відремонтовано 797 тисяч автомо‑
білів та іншої дорожньої техніки, автомобільним транспор‑
том перевезено 101 мільйон тонн військових вантажів.
Під час воєнних дій важко переоцінити значення доріг,
мостів і аеродромів, що відносяться до категорії стратегіч‑
них об’єктів, адже фронт потребував підвозу колосальних
обсягів військової техніки, бойових і продовольчих припа‑
сів та своєчасної евакуації поранених. Знання і досвід ви‑
хованців ХАДІ були вкрай потрібні дорожнім та автомо‑
більним військам.
У жовтні 1941 р. для відновлення зруйнованих доріг
і мостів, а також організації автоперевезень було створе‑
но 6-те військово-дорожнє управління (ВДУ) Головного
управління шосейних шляхів НКВС колишнього Союзу.
До керівного складу апарату 6-го ВДУ увійшли Ю. М. Да‑
денков, Л. А. Барац, В. Й. Біруля, Г. А. Луговий. Викладачі
інституту І. О. Романенко, Ю. Ф. Савченко, Є. О. Шмить‑
ков, В. О. Російський, О. І. Леушин служили у військоводорожніх підрозділах управління. Крім того, в цьому
управлінні були і більшість студентів старших курсів.
Військові дорожники збирали та ремонтували дорож‑
ні машини, зводили мости і переправи через Дніпро, Ду‑
най, Волгу, Дон, Одер. Силами 6-го ВДУ була налагодже‑
на систематична технічна розвідка доріг у степах поблизу
Ростова. Не тільки героїзм, а й високий рівень технічної
підготовки виявили дорожники у битві за Сталінград. Че‑
рез мости та паромні переправи тільки у листопаді 1942 р.
було перевезено більше 160 тисяч солдат, 630 танків,
950 гармат, 14 тисяч автомобілів.
Головним інженером і заступником начальника
6-го ВДУ був Олександр Костянтинович Біруля. Влітку
1943 р., коли виникла потреба узагальнити досвід, набутий
дорожніми військами, для поширення його серед фронто‑
вих дорожників, його відкликають із фронту до Москви
і призначають начальником проектно-технічного відділу
дорожнього управління Головного дорожнього управлін‑
ня Збройних Сил.
У травні 1942 р. було організовано Головне управління
автотранспортної і дорожньої служби (ГУАДС), до скла‑
ду якого увійшли і підрозділи 6-го ВДУ. Начальником 2-го
дорожнього відділу управління призначено А. П. Хмель‑
ницького, його заступником — Ю. М. Даденкова.
Фахівці-дорожники за лічені години зводили мости, ре‑
монтували та будували зруйновані дороги, нерідко під час
бомбардувань та артобстрілу. У листопаді–грудні підроз‑

Будівництво переправи військовими дорожниками

11 навчальних кабінетів. Вченими інституту було видано
15 фундаментальних підручників. За десять довоєнних ро‑
ків (з 1931 до 1941 р.) ХАДІ підготував 1970 фахівців для
автомобільно-дорожньої галузі країни.
У 1939–1940 рр. ХАДІ було визнано кращим навчаль‑
ним закладом автомобільно-дорожнього напряму країни.
Йшов 1941 рік… У повному розпалі була літня екзаме‑
наційна сесія, котра, як і подальший розвиток вишу, була
перервана війною. До лав армії було мобілізовано 250 ви‑
пускників інституту, які стали бійцями добровольчих сту‑
дентських загонів. Нині у Харкові на площі Свободи ви‑
сочіє пам’ятник студентам-ополченцям — це пам’ятник
і студентам ХАДІ.
Колектив інституту без вагань став на захист рідної
землі. Навесні 1941 р. О. К. Біруля очолив велику гру‑
пу викладачів і студентів старших курсів ХАДІ, відря‑
джених на будівництво аеродромів до прикордонних об‑
ластей України та Молдови, за що одержав свою першу,
найвагомішу нагороду — медаль «За трудову доблесть».
Більшість учасників цих робіт у перші дні війни була на‑
правлена безпосередньо до військово-дорожніх частин
Збройних Сил.
Обсяги цього ювілейного видання не дозволяють
назвати всі прізвища тих, хто пройшов шляхами війни
від початку і до її завершення, і тих, хто загинув, захи‑
щаючи рідне місто, але колектив вишу вшановує і зав
жди вшановуватиме пам’ять героїв тієї найзапеклішої
війни.
Влітку 1941 р. діяльність викладачів, студентів і керів‑
ництва інституту підпорядковувалася лише одній меті: до‑
помогти фронту. Формувалося народне ополчення, розпо‑
чалася відправка людей на будівництво воєнних об’єктів,
створення оборонних споруд на підступах до Харкова. Інс
титут працював напружено: з перших днів війни в ХАДІ
були створені курси військових водіїв, де заняття вели ви‑
кладачі автомобільного факультету. Тільки у липні–серп‑
ні 1941 р. було підготовлено 80 водіїв. Фахівці автомо‑
більного факультету розробили один із найкращих видів
маскувальних пристроїв для автомобілів. Кафедра хімії
розпочала дослідницьку роботу з пошуку речовин для
світломаскувальних цілей, колективи навчальних майсте‑
рень та лабораторії різання виготовляли деталі для славет‑
них «Катюш».
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діли ГУАДС збудували дуже складну 75-кілометрову рока‑
ду — дорогу, що пролягає паралельно лінії фронту, яка спо‑
лучала Військово-Осетинську та Військово-Грузинську
дороги і мала важливе значення для підготовки до наступу
на Північний Кавказ і його визволення. У будівництві цієї
рокади під керівництвом Я. А. Калужського брали участь
викладачі та випускники ХАДІ О. І. Леушин, І. А. Носич
і багато інших.
Вихованці інституту воювали у складі загальновій‑
ськових та спеціальних родів військ. Б. В. Решетніков був
помічником начальника штабу полку стрілецької дивізії,
що брала участь в обороні Москви. А. М. Холодов коман‑
дував автомобільною ротою стрілецької дивізії, що звіль‑
няла Харків. В. М. Смирнов і Л. Я. Лагунов служили в ав‑
томобільних частинах. В. Д. Зінченко у складі інженерних
частин 1-го Білоруського фронту дійшов до Берліна. На
різних фронтах воювали випускники та студенти ХАДІ
Б. П. Назаренко, О. К. Славуцький та багато інших.
Студент М. Я. Говорущенко пройшов бойовий шлях
від рядового до офіцера штабу полку і завершив його
у Болгарії.
Мости і переправи через Дон, Куру, Кубань, Дніпро
будував інженер-капітан В. О. Російський. У 1945 р.
за наведення переправ і відновлення мостів через Ду‑
най він був нагороджений медаллю «За взяття Буда‑
пешта» і орденом Великої Вітчизняної війни II ступе‑
ня. Його найвизначніший воєнний проект — відбудова
моста Фрапца-Йосифа у Будапешті. У 1985 р., першим
на той час, В. О. Російський отримав від уряду Угор‑
щини пам’ятну медаль Пала Варшахеї як нагороду за
особливі заслуги у військовому і промисловому бу
дівництві.
У складних умовах воєнного часу провідні вчені ХАДІ
не припиняли науково-дослідної роботи, підпорядковую‑
чи її потребам фронту.
О. К. Біруля досліджував проблеми використання
в аеродромному та дорожньому будівництві ґрунтощебе‑
невих покриттів. У цей час він написав 15 статей про дос
від підвищення працездатності та прохідності доріг за умо‑
ви інтенсивних воєнних перевезень. Узагальнення досвіду
з будівництва та реконструкції доріг знайшло відображен‑
ня у п’яти опублікованих книгах, серед них: «Облаштуван‑
ня і відновлення військових доріг у горах», «Забезпечення
проїзду по ґрунтових дорогах під час повені» (в співав‑
торстві з В. Ф. Бабковим), «Технічні умови на військовоавтомобільних дорогах». О. К. Біруля брав участь у скла‑
данні збірника «Матеріали з вивчення досвіду дорожніх
військ під час Другої світової війни».
Під його редакцією вперше в країні було створено «Ат‑
лас мережі автомобільних доріг СРСР», де подано зведен‑
ня всіх даних про тодішні дороги. За участю професора
було знято фільм «Відбудова військових доріг» (на жаль,
нині втрачений).
У 1945 р. Олександра Костянтиновича демобілізовано
у званні інженера-підполковника. Згодом він повертається
до зруйнованого ХАДІ, де його призначають директором.
О. К. Біруля керував роботою інституту до 1959 р.
Професор М. І. Волков, працюючи в Московському
автодорожньому інституті, готував до видання підручник
«Дорожньо-будівельні матеріали».

Центральний вхід ХАДІ, 1943 р.

Відбудова ХАДІ, 1945–1950 рр.

Будівництво гуртожитків, 50-ті рр. ХХ ст.

Професор Є. І. Милославський у 1942 р. опублікував
роботу «Автомобільний транспорт у військових переве‑
зеннях».
К. П. Абросимов брав участь у розробці і впроваджен‑
ні у виробництво легендарного танка Т-34.
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Із 1959 до 1978 р. колектив інституту очолював
Б. В. Решетніков.
У 1931 році Б. В. Решетніков, будучи студентом ве‑
чірнього відділення ХАДІ, був прийнятий на роботу ла‑
борантом. У 1935 р. захистив дипломну роботу, в 1936 р.
став заступником декана автомобільного факультету,
в 1938 р. вступив до аспірантури. У складі діючої ар‑
мії пройшов усю війну і після демобілізації був при‑
значений завідувачем кафедри автомобілів. У 1950 р.
захистив кандидатську дисертацію. Праця Бориса Во‑
лодимировича на посаді ректора відзначена багатьма
нагородами, у тому числі й найвищою: орденом Жовт
невої Революції.
У цей період в інституті були створені нові кафед
ри: автоматики та обчислювальної техніки, підйомнотранспортних машин, економіки виробництва, ор‑
ганізації перевезень та безпеки дорожнього руху,
експлуатації дорожніх машин і охорони праці. Поряд
з основними лабораторіями дорожньо-будівельного
профілю починається розвиток лабораторій автомо‑
більного та механічного факультетів. Під керівництвом
професора М. Я. Говорущенка почала роботу проблем‑
на науково-дослідна лабораторія з діагностики та прог
нозування технічного стану автомобілів, організовано

галузеву лабораторію Міністерства дорожнього будів‑
ництва УРСР «Нові дорожньо-будівельні матеріали».
Гордістю ХАДІ був хор викладачів і співробітників
(створений у 1960 р.), який успішно виступав не тільки
в інституті, а й на оглядах художньої самодіяльності, їздив
із концертами в різні міста, виступав на телебаченні.
Кожен рік приносив у життя інституту щось нове.
У 1965 р. розпочалося будівництво лабораторного корпусу
та гуртожитку № 5 на 400 місць.
У 1966 р. було організовано інженерно-економічний
факультет та відкрито підготовче відділення для майбут‑
ніх абітурієнтів інституту.
У 1976 р. створено деканат по роботі з іноземними сту‑
дентами, що керував підготовкою спеціалістів для Болга‑
рії, Угорщини, Румунії, Китаю, Куби, Афганістану та ін‑
ших країн.
У 1977 р. введено в дію обчислювальний центр.
У 60–70 роки викладачі інституту (автори: О. К. Біру‑
ля, М. І. Волков, Б. П. Назаренко, В. М. Сіденко, О. Т. Бат
раков, С. З. Столбовий, С. М. Дерев’янко, В. М. Киреєва,
Я. А. Калужський та інші) підготували і видали підруч‑
ники та навчальні посібники, що увійшли до фонду на‑
вчальної літератури для автомобільно-дорожніх вишів
країни.
Окремої розповіді заслуговує лабораторія швидкіс‑
них автомобілів (ЛША) та студентське проектно-конст
рукторське бюро (СПКБ).
Розпочиналося все у далекому 1953 р. майже на пус‑
тому місці. Взявши за основу дипломний проект студен‑
та Лева Кононова, колектив ентузіастів незабаром пере‑
творив його в автомобіль-первісток «ХАДІ-1». Беручи
у 1952–1954 рр. участь в офіційних заїздах, Лев Коно‑
нов на «ХАДІ-1» встановив республіканський рекорд —
146 км/год. на дистанції 1 км з ходу. Саме тоді за безпо‑
середньої участі ректора Б. В. Решетнікова в ХАДІ було
створено лабораторію швидкісних автомобілів, що зго‑
дом стала відомою в усьому спортивному світі, та СПКБ.
Через школу СПКБ пройшли сотні юнаків. Багато з них
після закінчення інституту пішли працювати на підпри‑
ємства галузі, несучи з собою частку творчого ентузіаз‑
му, що панував у конструкторському бюро. І все завдяки

Студент А. Туренко в лабораторії випробувань двигунів, 1964 р.

Під час Першотравневої демонстрації, кінець 50-х років

Будівля головного корпусу, 1950 р.
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ентузіазму, одержимості свого керівника — рекордсме‑
на країни і світу Володимира Костянтиновича Нікіті‑
на, який очолював ЛША не за штатною посадою, а за ве
лінням серця.
На жаль, «ХАДІ-1», як і перший в Україні автомобіль
зі склопластиковим кузовом спортивно-туристичного
класу «ХАДІ-2» (побудований в 1961 р.), залишилися
лише на фотографіях. Щоправда, «ХАДІ-2» дещо пізні‑
ше, у 1996–1997 рр., був реконструйований, мотоциклет‑
ний двигун замінили на автомобільний, модернізували
салон, і з того часу щороку він виїжджав на майданчик
перед інститутом під час проведення урочистостей із на‑
годи посвячення в студенти.
Завдяки своїм параметрам крихітка «ХАДІ-3» (побу‑
дований у 1961–1962 рр.) занесена до Книги рекордів Гін‑
неса як найменший гоночний автомобіль у світі.
Починаючи з 1962 р., у ЛША побудовано 34 автомобілі
для шосейно-кільцевих гонок, починаючи з «ХАДІ-4», яко‑
му пощастило менше за його попередників і який застеріг
творців, що з величезними швидкостями не можна жарту‑
вати; «ХАДІ-5» з обтічним кузовом, зібраним із двох поло‑
винок; пізніше — гоночні авто з газотурбінним і турборе‑
активним двигуном; згодом — серія рекордно-гоночних
електромобілів та двомісний спортивно-туристичний авто‑
мобіль; потім серія спеціальних автомобілів-дрегстерів і аж
до нинішнього «ХАДІ-34», роботу над яким було заверше‑
но у травні 2010 р.
Взявши участь у «Shell Eco-marathon», що проходили
на трасі Лаузіц Ринг у Німеччині, новий гоночний автомо‑
біль подолав 575 км на 1 літрі бензину. Саме за це досяг‑
нення «ХАДІ-34» занесений до Книги рекордів України як
найекономічніший у країні.
Із цього моменту перша і єдина команда з України та
країн СНД «ЛША ХАДІ–ХНАДУ» щорічно бере участь
у всесвітніх студентських змаганнях з енергоефективнос‑
ті «Shell Еco-marathon».
У 1978 р. ректором ХАДІ був призначений І. М. Груш‑
ко, який керував роботою інституту до 1992 р.
У розвиток інституту і його науково-педагогічну ді‑
яльність Іван Макарович зробив значний особистий вне‑
сок. Він — автор 38 винаходів, понад 300 наукових робіт,
у тому числі семи підручників та монографій.
На цей час в інституті було шість факультетів і 29 ка
федр, загальна кількість викладачів складала 430 осіб,
42 відсотки мали вчені ступені й звання; вони навчали
6500 студентів.
На початку 80‑х років спеціалізовані лабораторії та
аудиторії з суспільних наук були обладнані комплексом
технічних засобів.
Традиційно успішними були спортивні досягнення
вихованців інституту. Десять років (1973–1982) кафед
рою фізичного виховання і спорту завідував дворазовий
олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу та
Європи Юрій Михайлович Поярков. На трьох олімпіа‑
дах та чемпіонатах світу він був капітаном збірної країни
з волейболу.
За ініціативою І. М. Грушка в Харкові на базі ХАДІ
було створено навчально-виробничий комплекс, до скла‑
ду якого увійшли, окрім ХАДІ, Харківські автотран‑
спортний та автодорожній технікуми, Куп’янський ав‑

Остання розробка ЛША – ХАДІ-34

Легендарна ХАДІ-2 під час посвячення в студенти

тотранспортний технікум і Харківський навчальний
дослідно-експериментальний завод.
У 1987–1988 рр. розпочато підготовку студентів
з нової спеціальності «Автоматизація та комплексна ме‑
ханізація дорожнього будівництва» і заплановано від‑
криття спеціальності «Мікроелектроніка на автомо‑
білі», «Мости та інженерні споруди на автомобільних
дорогах».
У цей період інститут придбав нову комп’ютерну тех‑
ніку, що дозволило покращити й удосконалити навчаль‑
ний процес. Для проведення практичних занять Агро‑
буд УРСР передав ХАДІ кілька будівельних машин та
автомобілів.
Результатом наукової роботи співробітників ВНЗ ста‑
ли 45 авторських свідоцтв, отриманих у першому півріч‑
чі 1988 р. Важливим напрямом роботи ХАДІ стає розви‑
ток науково-технічної співпраці із зарубіжними вишами.
У 1986–1987 навчальному році кафедри автомобілів, екс‑
плуатації дорожніх машин та охорони праці, експлуатації
транспорту та автоматики брали участь у роботі міжнарод‑
них виставок у Польщі та Болгарії. У 1989 р. була проведе‑
на конференція за участю спеціалістів із Варшави, Дрезде‑
на, Цюриха, Цвікау.
За ініціативи науково-педагогічного колекти‑
ву ХАДІ та за підтримки Ради Міністрів УРСР
у 1989 р. в інституті розпочато масштабний експери‑
мент з апробації ефективності ступінчатої системи
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У 2002 р. від факультету управління та бізнесу відо‑
кремився новий факультет — транспортних систем, який
очолив доц. Ю. О. Бекетов. Через три роки (2005) ство‑
рено ще два нових факультети: мехатроніки транспортних
засобів, деканом якого призначено професора О. П. Алек‑
сієва, а також факультет підготовки іноземних громадян,
який очолив доцент О. П. Кулик. У цьому ж році введено
в дію новий навчальний корпус ХНАДУ для підготовки
іноземних студентів.
Починаючи з 2002–2003 навчального року, підготовка
кадрів вищої кваліфікації здійснюється за 20 спеціальнос‑
тями через аспірантуру і за п’ятьма спеціальностями че‑
рез докторантуру.
Велика увага у цей час приділяється співпра‑
ці з промислово-виробничим комплексом галузі. Так,
у 2002 р. було створено лабораторію експертизи транспор‑
ту, яка, як єдиний сертифікований регіональний предс
тавник органів з сертифікації автотранспортних засобів
у м. Харкові та області, почала обслуговувати підприєм‑
ства Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, До‑
нецької та Дніпропетровської областей.
Роком пізніше на кафедрі будівництва та експлуатації
автомобільних доріг на базі автомобіля ГАЗель створено
мобільну пересувну лабораторію, за допомогою якої ви‑
конано великий обсяг робіт щодо визначення якісних по‑
казників мережі доріг у м. Харкові, а також у Харківській,
Полтавській, Луганській та Дніпропетровській областях.
Цього ж року за спеціальностями «Двигуни внутрішньо‑
го згоряння» і «Транспортні системи» розпочато експери‑
ментальне запровадження у навчальний процес кредитномодульної системи навчання, заснованої на принципах
Болонського процесу.
Науково-дослідна діяльність завжди була і є невід’єм
ною складовою діяльності університету. Це сприяє підви‑
щенню якості освіти та зростанню інноваційного потенці‑
алу економіки.
Так, у 2006–2007 навчальному році колектив ка
федри двигунів внутрішнього згоряння виграв кон‑
курс на розробку і дослідження автомобільного мало‑
літражного екологічно чистого двигуна внутрішнього
згоряння, що працює на зрідженому газі. У 2008 р. ав‑
торам підручника «Автомобільні двигуни», професо‑
рам Ф. І. Абрамчуку та І. І. Тимченку (кафедра ДВЗ)
присуджена Державна премія України в галузі нау‑
ки і техніки. Ще через рік колектив науковців цієї ка
федри виграв конкурс науково-технічних робіт із дос
лідження автомобільного малолітражного екологічно
чистого автомобіля, що працює на суміші природного
газу й водню.
У 2007 р. консорціумом європейських університетів
з Австрії, Німеччини, Росії та України (ХНАДУ) з реалі‑
зації загальноєвропейської програми TEMPUS із проб
лем інженерної педагогіки було успішно завершено ви‑
конання проекту з розробки та апробації мультимедійних
навчальних програм інженерної освіти в університетах
України і Росії.
Рік по тому за багаторічну науково-педагогічну
діяльність із розвитку національної освіти універси‑
тету присвоєно почесне звання «Лідер національної
освіти».

Президент України Леонід Кучма вручає ректору Анатолію
Туренку Державну премію України в галузі науки і техніки

освіти (бакалавр — спеціаліст — магістр) і прискоре‑
них форм підготовки фахівців у рамках навчального
комплексу.
У 1990 р. усі існуючі в інституті підрозділи післядип
ломної освіти об’єднано в єдиний факультет, що отримав
назву «Факультет підвищення кваліфікації та перепідго‑
товки кадрів».
У 1992 р. ректором Харківського автомобільно-до
рожнього інституту трудовий колектив обирає А. М. Ту‑
ренка, який очолює виш до цього часу. Саме під керівни‑
цтвом Анатолія Миколайовича тодішній ХАДІ в 1993 р.
отримує спочатку статус державного автомобільно-до
рожнього технічного університету, а 7 серпня 2001 р. ни‑
нішній найвищий статус.
Відтоді розпочинається сучасний етап розвитку на‑
вчального закладу. Стрімкими темпами відкриваються
нові дисципліни і напрями підготовки, нові кафедри і ла‑
бораторії, у виробництво активно впроваджуються на‑
укові розробки вчених вишу, збільшується контингент
студентів, започатковуються освітні ініціативи, підтвер‑
джуються усталені традиції.
У 1992 р. було створено одну з перших у Харкові та
в Україні кафедру українознавства і навчальний процес та
діловодство поступово було українізовано.
Авторський колектив у складі В. І. Клименка В. О. Бо‑
гомолова, Л. О. Рижих на чолі з ректором А. М. Туренком
за працю «Розробка теоретичних і практичних основ ство‑
рення і промислового освоєння нового покоління конку‑
рентоспроможних, високоефективних і надійних апара‑
тів пневматичних систем дорожніх транспортних засобів»
у 1998 р. здобуває Державну премію України в галузі на‑
уки і техніки.
2001 рік стає знаковим для навчального закладу. Вра‑
ховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання ре‑
зультатів діяльності вишу, вагомий внесок у розвиток
освіти і науки указом Президента України Харківському
державному автомобільно-дорожньому технічному уні‑
верситету присвоєно статус національного.
Рівно через рік до складу університету входять
11 факультетів (у т. ч. 5-денної форми навчання) та
31 кафедра.
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У 2009 р. університет взяв участь у виконанні Дер‑
жавної цільової програми «Прогнозування науковотехнічного розвитку на 2008–2012 рр.».
Традиційно наукові дослідження виконуються за прі‑
оритетними напрямами розвитку науки і техніки України.
За останні роки фінансування науки збільшилося майже
утричі. Значно зріс обсяг коштів, залучених для виконан‑
ня науково-дослідних робіт на замовлення підприємств та
організацій.
Серед найважливіших наукових розробок останніх
років є: екологічно чистий автомобіль із гібридною сило‑
вою установкою; екологічно чистий двигун внутрішньо‑
го згоряння, що працює на стиснутому природному газі;
щебенево-мастикові асфальтобетони на основі бітумів,
модифікованих полімерами; лазерна вимірювальна сис‑
тема ЛВС-2-ХНАДУ; система відеодіагностики автомо‑
більних доріг; кольоровий дорожній бетон на основі ор‑
ганічних в’яжучих; інтелектуальна теорія управління
громадським пасажирським транспортом великих міст та
регіонів України; синергетичний електромобіль; магнітноімпульсний комплекс для відновлення поверхонь кузова;
модульні конструкції автогрейдерів тощо.
У ювілейному для вишу 2010 р. на 38 кафедрах працю‑
вали 643 штатні науково-педагогічні працівники і 139 су‑
місників. Серед них семеро заслужених діячів науки і тех‑
ніки України, 11 лауреатів Державної премії України
в галузі науки і техніки, двоє заслужених працівники осві‑
ти України, 19 академіків, 18 членів-кореспондентів ТАУ
та інших академій, кавалер ордена «Князя Ярослава Му‑
дрого» V ст. (А. М. Туренко), троє кавалерів ордена «За за‑
слуги» (В. О. Золотарьов, М. Я. Говорущенко, С. С. Дя‑
ченко), п’ятеро кавалерів знака «За наукові досягнення»,
50 відмінників освіти України.
Через рік в університеті створено 39‑ту кафедру —
транспортних систем і логістики, яку очолив д-р техн.
наук П. Ф. Горбачов, рік по тому — 40‑ву кафедру — педа‑
гогіки та психології професійної підготовки, завідувачем
якої призначено доц. В. В. Бондаренка.
Лише упродовж останніх років видатні науков‑
ці були удостоєні низки державних нагород і почесних
звань. Першому проректору І. П. Гладкому і професору
Л. В. Назарову присвоєно почесні звання «Заслужений
працівник освіти України» (2009); професору М. А. По‑
дригалу присуджена Державна премія України в галу‑
зі науки і техніки (2010); професору В. Г. Шинкарен‑

ку — почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України» (2012); заступникові ректора В. О. Богомолову
та деканові І. А. Дмитрієву — почесні звання «Заслуже‑
ний діяч науки і техніки України» (2012); заступникові
ректора В. В. Безродному — почесне звання «Заслуже‑
ний працівник освіти України» (2012), завідувачу кафед
ри фізичного виховання і спорту М.Ф. Курилку — почес‑
не звання «Заслужений працівник фізичної культури і
спорту України» (2012). За комплекс підручників но‑
вого покоління указом Президента України професору
П. М. Каніло присуджено Державну премію України в га‑
лузі науки і техніки (2012).
На XIX міжнародній виставці «Освіта і кар’єра»
(м. Київ, 2011) університет отримав почесне звання «Лі‑
дер національної освіти» та золоті медалі у номінаці‑
ях «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ»
і «Видання підручників та навчальних посібників нового
покоління».
2012 р. був знаковим для вишу та визнання здобутків
його керманича, адже цього року рішенням сесії Харківської
міської ради ректору ХНАДУ А. М. Туренку присвоєно ви‑
соке звання «Почесний громадянин м. Харкова».
За низкою показників з наукової діяльності у 2013 р.
університет увійшов до десятки кращих ВНЗ Украї‑
ни. У цьому ж році на кафедрі технічної експлуатації та
сервісу автомобілів відкрито Академію німецької фірми
BOSCH, де українські студенти за допомогою сучасно‑
го обладнання знайомляться і вивчають технології діаг
ностики автомобілів і після успішного завершення спе‑
ціально розробленої програми стажування отримують
відповідні сертифікати німецької фірми, що сприяє їх
успішному працевлаштуванню та подальшій професій‑
ній діяльності.
Після тривалої перерви у 2013–2014 навчальному
році ХНАДУ знову став одним із виконавців міжнарод‑
ного TEMPUS-проекту (EANET) у складі консорціуму
з університетами шести країн Європи, головною метою
якого є створення міжнародної асоціації випускниківпідприємців і за їх участю сприяння більш ефективному
працевлаштуванню як вітчизняних, так й іноземних ви‑
пускників вишу.
В автодорожньому університеті завжди цінувалось
і високо цінується прагнення навчатись. Для заохочення
обдарованої й талановитої молоді ще у 1992 р. було запо‑
чатковано унікальну програму «Відмінник», за якою сту‑

День відмінника ХНАДУ

Приїзд міністра транспорту, випускника Х
 АДІ Л. М. Костюченка
до університету
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Серед безлічі яскравих усталених традицій і уро‑
чисте посвячення у студенти ХНАДУ, під час якого пе‑
ред шеренгами першокурсників видатні науковці вишу
та студенти-відмінники запалюють символічний «Во‑
гонь знань», а ректор передає першокурсникам символіч‑
ні ключ від знань та студентський квиток.
Велику увагу керівництво університету та профспіл‑
кові організації співробітників і студентів приділяють со‑
ціальному захисту усіх, хто працює і навчається в ХНАДУ,
дбаючи про їхнє оздоровлення, лікування і відпочинок.
Піклується керівництво вишу і про студентів, які за‑
лишилися без батьківської опіки: безкоштовно навчає
і утримує студентів-сиріт, щомісячно виплачує їм, окрім
стипендій, компенсацію на харчування, матеріальну допо‑
могу, дбає про їхній відпочинок та оздоровлення.
Не залишаються на самоті й ветерани Другої сві‑
тової війни та праці. Двічі на рік університет надає їм
матеріальну допомогу, організовуючи творчі зустрічі
та свята.
Гордістю ХНАДУ є потужне студентське містечко, до
структури якого входять сім гуртожитків, де мешкають
понад 3000 студентів, молодих викладачів і співробітни‑
ків. Для забезпечення гідних умов проживання у студміс‑
течку створена розгалужена інфраструктура, діють сучас‑
ні комп’ютерні класи, кафе, буфети, їдальня, охайні душові
кімнати і кухні, організовано місця для занять спортом та
відпочинку: оздоровчий комплекс, стрілецький тир, тре‑
нажерні зали, спортивні майданчики тощо. Недарма упро‑
довж кількох останніх років гуртожитки ХНАДУ визнані
кращими в Харкові.
Мешканці студмістечка, викладачі та співробітники
вишу отримують безкоштовну медичну допомогу у су‑
часному медичному центрі, оснащеному відповідним
устаткуванням. У медцентрі, що є гордістю студмістечка,
діють кабінети фізіотерапії, ультразвукової діагностики
та стоматологічний, де кваліфіковані спеціалісти прово‑
дять лікування і профілактику різних захворювань.
Сьогодні на семи факультетах, 39 кафедрах і в трьох цен‑
трах університету працюють 600 викладачів, із них: 79 док‑
торів наук, професорів; 335 доцентів, кандидатів наук; 11 ла‑
уреатів Державної премії України в галузі науки і техніки;
62 академіки і члени-кореспонденти низки вітчизняних та
зарубіжних академій наук, десятеро заслужених діячів на‑
уки і техніки та заслужених працівників освіти України.
П’ятдесят п’ять викладачів мають почесне звання «Відмін‑
ник освіти України». Сьогодні в університеті за денною та за‑
очною формами навчаються понад 10 000 студентів. Число ба‑
жаючих стати студентом ХНАДУ значно перевищує кількість
вакантних бюджетних місць, тому й вимоги до рівня знань за‑
кономірно зростають щороку.
У рік 85-річного ювілею свого вишу працьовитий, ці‑
леспрямований і дружний колектив Харківського наці‑
онального автомобільно-дорожнього університету гід‑
но підтримує встановлені та підтверджені часом усталені
традиції, спрямовані на виховання почуття патріотизму
і бездоганної гідності. Саме так і має бути, адже славно
звісна марка ХАДІ–ХНАДУ відома не лише в Україні, а
й далеко за її межами, тому із покоління в покоління «ха‑
дівці» пишаються тим, що вони є вихованцями саме своєї
рідної альма-матер.

Ректор А. М. Туренко з кубком переможця Студентської ліги
«Металіст»

Площа Перемоги на День знань. Колона ХНАДУ

денти, котрі мають особливі досягнення у навчальній, на‑
уковій і громадській роботі та відмінно склали іспити не
менше шести семестрів поспіль, нагороджуються почес‑
ним знаком «Відмінник ХНАДУ». Відмінники вишу мають
низку пільг: навчання за індивідуальною системою, додат‑
кову стипендію, безкоштовне проживання в студентських
гуртожитках, персональний комп’ютер і безкоштовне ко‑
ристування мережею Інтернет, позачергове обслуговуван‑
ня в науковій бібліотеці та переважне право працевлашту‑
вання в університеті або за угодою з підприємствами галузі.
Така спрямованість на високий рівень навчання
дуже дієва. У 2013–2014 навчальному році на факультеті
управління та бізнесу 80 % майбутніх економістів навча‑
лися бездоганно, у деяких групах більше половини сту‑
дентів — відмінники навчання. Щорічно понад 30 студен‑
тів ХНАДУ є володарями іменних стипендій.
Студенти університету не лише добре навчаються, за‑
ймаються науковою та громадською роботою, а й беруть
активну участь у художній самодіяльності, започаткова‑
ній у перші роки існування вишу. Нині в студентському
клубі університету працюють десятки гуртків художньої
самодіяльності, більшість із них — лауреати всеукраїн‑
ських, міських та районних конкурсів. Творчі колективи
ХНАДУ, досягши високої професійної майстерності, су‑
проводжують не лише університетські свята, а й мистець‑
кі заходи Харкова та області.
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