ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аспірантура і докторантура

П

ідготовка наукових і науково-педагогічних
кадрів через аспірантуру і докторантуру є одним з основних джерел постійного поповнення
і відновлення інтелектуального потенціалу ХНАДУ.
Історія відділу аспірантури почалася з часів заснування
університету. Упродовж 1932–1933 рр. значна кількість випускників ХАДІ — ХНАДУ стають аспірантами у рідному
навчальному закладі. Тоді аспірантура була затверджена
за шістьма спеціальностями: будівництво доріг — керівник
проф. О. К. Біруля; вишукування та проектування доріг —
керівник проф. І. О. Романенко; дорожньо-будівельних
матеріалів — керівник проф. М. І. Волков; дорожніх машин — керівник доц. М. І. Наумець; теорія автомобіля — керівник доц. І. Є. Любарський; двигуни — керівник
проф. В. О. Константинов. Вже наприкінці 1940 р. 35 випускників аспірантури ХАДІ успішно працювали на профілюючих кафедрах.
Відразу після Другої світової війни в 1946 р. для поповнення науково-педагогічних кадрів була відновлена аспірантура при профілюючих кафедрах, до якої підбирали
найбільш підготованих асистентів, випускників інституту та виробничників. Всього за період 1946–1954 рр. в аспірантурі ХАДІ навчалось 44 особи. Аспіранти отримували глибокі теоретичні знання, досвід науково-дослідної та
педагогічної роботи, успішно захищали дисертації і ставали висококваліфікованими викладачами та науковими співробітниками. Заслуговує особливої уваги успішний захист дисертації після річної аспірантури науковців,
чиє ім’я тісно пов’язане з університетом: Б. П. Назаренко, М. І. Подщеколдін, Б. В. Решетніков, А. М. Холодов,
М. Я. Говорущенко, С. Л. Голованенко, А. Б. Гредескул,
В. Д. Зінченко, В. М. Смирнов. Усі ці постаті після успішного захисту кандидатських дисертацій стали деканами
факультетів, завідувачами кафедр, посідали інші адміністративні посади у рідному ВНЗ.
Наприкінці 50‑х років у тісному зв’язку з розвитком
наукових досліджень проводилася робота з підготовки та
підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.
Значна частина викладачів доводила свої дослідження до
захисту кандидатських та докторських дисертацій. Розширювалася підготовка кадрів через аспірантуру.
Значна робота з підготовки та атестації кадрів проводилася об’єднаною вченою радою, що працювала до
1976 р. Потім згідно з наказами ВАК при Раді Міністрів
СРСР в інституті були створені спеціалізовані ради з напрямів: автомобілі та трактори, будівельні матеріали та
автомобільні дороги. За десять років у них захистилося
майже 300 викладачів, аспірантів, співробітників ХАДІ,
інших ВНЗ, виробничих та проектних організацій.
Сьогодні в університеті створено всі умови для забезпечення високої якості дисертаційних досліджень, їх
своєчасного подання до захисту. Відкрито 17 спеціаль-
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Народилася 31 травня 1952 р. у м. Києві.
У 1970 р. вступила до ХАДІ, який закінчила
у 1976 р. за спеціальністю «Автомобільні дороги».
Із 1979 р. до сьогодні працює в ХНАДУ, обіймаючи посади спочатку інженера та заступника завідувача
навчальним відділом, а з 1995 р. — завідувача аспірантури і докторантури.
Із 1989 до 1995 р. працювала викладачем на ка
федрі теоретичної механіки та гідравліки на умовах
погодинної оплати, а також брала участь у виконанні госпдоговірних робіт за темами: «Розробка устаткування та програмного забезпечення для визначення
модуля пружності та товщини асфальтобетонних шарів неруйнівним експрес-методом», «Розробка устаткування та програмного забезпечення щодо визначення і оцінки жорсткості дорожніх конструкцій»,
«Розширення технічних можливостей системи відео
сканування дорожніх покриттів «ОКО» шляхом розроблення блока освітлення».
Людмила Вячеславівна — відмінник освіти України»
(2002), нагороджена почесним знаком ХНАДУ «За
видатні заслуги перед колективом університету»
III ступеня, а також грамотами міністерств і відомств.
ностей із захисту кандидатських дисертацій та 11 спеціальностей із захисту докторських дисертацій. Працюють
три спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських
та докторських дисертацій.
Всього з часів отримання незалежності Україною до
початку 2015 р. в університеті було захищено 400 кандидатських та 69 докторських дисертацій, за останні п’ять
років кандидатські дисертації захистили 140, а докторські
дисертації — 21 науковець. Дипломи кандидатів і докторів
наук вручаються в урочистій обстановці на засіданнях вченої ради ХНАДУ. Підготовкою роботи ради понад 50 років займається З. Г. Поясник. За час її роботи підготовлені
справи майже двох тисяч науковців університету на предс
тавлення до вченого звання і наукового ступеня.
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