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Народилася 17 жовтня 1955 р. у м. Харкові.
Навчалася у Харківській середній школі № 34.
У 1979 р. закінчила ХАДІ за спеціальністю «Автомобільні дороги». В університеті працює з 1973 р.:
спочатку на посадах лаборанта, старшого лаборанта,
інженера кафедри будівельних та дорожніх машин.
Із 1997 р. вона — інженер 1 категорії центру нових інформаційних технологій. У 2002 р. переведена на посаду
інженера-метролога відділу стандартизації та метрології. Із 2003 р. Галина Анатоліївна є директором виставкового комплексу «ХАДІ — ХНАДУ — наші досягнення».
Сьогодні Г. А. Шевченко активно розвиває на
вчально-науково-виставкову діяльність, пропагуючи здобутки вишу, що сприяє розвитку рекламної та
маркетингової діяльності університету і його наукових розробок.

В

ідомо, що серед головних завдань різних освітніх виставок, участь у яких традиційно беруть
провідні навчальні заклади України, навчальні
центри та освітянські організації з багатьох країн світу,
є сприяння у впровадженні передових технологій та методичних розробок, висвітлення досвіду співпраці українських та зарубіжних університетів, популяризація серед широкого загалу освітян, учнівської та студентської
молоді ідей культу знань у суспільстві, поширення плідної співпраці між навчальними закладами всіх рівнів
акредитації.
Беручи до уваги вагому роль рекламної діяльності на
ринку освітянських послуг, необхідність обміну досвідом,
а також із метою подальшого розвитку виховної, навчальнометодичної та наукової діяльності, 20 вересня 2002 р. у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті створено постійно діючий виставковий комплекс
«ХАДІ — ХНАДУ — наші досягнення».
Започаткований як перший діючий виставковий
комплекс серед вищих навчальних закладів Харкова,
він став центром зосередження та пропаганди іннова-

ційних проектів і програм у галузі технологій та змісту
навчання, подальшого розвитку матеріально-технічної
бази шляхом реалізації кращих наукових досягнень університету, наукових досліджень, розвитку і зміцнення міжнародних контактів. Виставковий комплекс — це
центр перспектив вишу, рекламної та маркетингової діяльності у справах освіти, науки і культури, осередок
нових технологій у різних галузях діяльності університету та його навчально-виробничого комплексу. Експонати виставки яскраво відображають досягнення університету, зокрема такі розробки, як: гібридний автомобіль;
двигун внутрішнього згоряння, що працює на природному газі, кольорові асфальтополімербетони, мобільна
випробувально-діагностична лабораторія тощо.
У виставковому комплексі представлено експонати
всіх факультетів та підрозділів університету, що посідають чільне місце і мають окремо відведену частку території для репрезентування власних досягнень. Для своєчасного оформлення експозицій здійснюється щорічне
оновлення експонатів, розробок та інших матеріалів, що
подають кафедри як підтвердження здобутків за певний
навчальний рік. Уся ця інформація відбита у щорічних
звітах деканів факультетів.
За останні роки університет взяв участь у багатьох
виставках міжнародного та регіонального рівнів, на
яких уже традиційно одержує нагороди вищого ґатунку — Гран-прі у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління»; золоті та срібні медалі в номінаціях: «Інноваційний розвиток освіти
та сучасні педагогічні технології», «Досягнення у праце
влаштуванні випускників».
За час роботи виставкового комплексу його відвідали: представники Сирії, Єгипту, Марокко, Іспанії, Німеччини, Росії, Білорусі, Польщі, співробітники Міносвіти
України, управління Мінтрансу, працівники служб автодоріг та Укравтотрансу, а також співробітники, викладачі та студенти вишу.
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У Виставковому комплексі ХНАДУ

демонструють сучасні
здобутки факультетів

