ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

МУЗЕЙ

М

узей як структурний підрозділ з’явився наприкінці 1967 р. Це була невелика кімната-музей.
Її укомплектуванням займався особисто тодішній ректор Борис Володимирович Решетніков, який
на посаду завідувача призначив Ганну Василівну Капчеріну. Вона як ніхто інший досконало знала не лише історію
ХАДІ, а й особисто кожного професора, викладача, мог
ла цікаво розповісти про створення тієї чи іншої кафедри
або факультету. На стінах кімнати-музею розвісили великі листи-діаграми, що знайомили студентів із професорським та викладацьким складом, факультетами, кафед
рами, науково-дослідною роботою інституту у довоєнний
та повоєнний час.
Відповідно до Закону «Про мови в Україні», Постанови Ради Міністрів України № 41 від 07.09.1992 р. у Харківському державному автомобільно-дорожньому технічному
університеті розпочалася активна робота з переведення навчального процесу на державну мову, а також відродження
і пропаганди української культури. Тоді виникла ідея створення на базі кімнати-музею гуманітарного центру, робота
якого була спрямована на координацію діяльності кафедр
гуманітарного циклу та бібліотеки з метою гуманізації навчального та виховного процесу. Посаду голови гуманітарної ради гуманітарного центру обійняв член спілки письменників України І. М. Перепеляк. Маючи хист до поезії,
Іван Михайлович залучав до неї студентів, організував поетичний та літературний гуртки, де студенти знайомилися
з харківськими поетами, літераторами і художниками.
У 1998 р. гуманітарну раду очолила завідувач кафед
ри українознавства В. В. Гребенюк. Вікторія Василівна підійшла до роботи в музеї з позиції історика. Завдяки її копіткій праці кімната-музей перетворюється у справжній
вишівський музей, що має сучасний вигляд, професійно
представлену експозицію, багатий архівний упорядкований фонд. Після відомчої реєстрації у 2001 р. кімната історії отримала свідоцтво № 2007 обласного управління
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Народилася 12 березня 1976 р. у м. Харкові.
У 1983 р. розпочала навчання у Харківській загальноосвітній школі № 4, а у 1991 р. перевелася до
Харківського вищого училища фізичної культури
№ 1, яке закінчила у 1993 р.
Ольга Олегівна має І-й дорослий розряд із легкої
атлетики.
У 1993 р. вступила до Народної української академії на соціологічний факультет, у 1994 р. припинила навчання і влаштувалася в УІН № 54, де працювала
у спецвідділі. У 1995 р. вступила до ХАДТ на факультет правознавства, який закінчила у 1997 р. У 1998 р.
вступила до Харківського педагогічного університету
на історичний факультет, який закінчила у 2003 р.
Із 2000 р. працює у ХНАДУ: спочатку в канцелярії (сектор діловодства), а з 2004 р. — завідує кабінетом історії.
освіти і науки, отримавши назву «Музей історії ХАДІ —

ХНАДУ».
У 2012 р. музей знову було реорганізовано
у кімнату історії. Сьогодні музей історії ХАДІ — ХНАДУ
представляє собою комплекс, що складається з виставкової зали та сучасної й охайної зали для проведення різноманітних круглих столів, зустрічей студентів із видатними
особистостями університету, творчих оглядів-конкурсів,
мистецьких виставок, літературних читань тощо.
Зараз посаду завідувача кабінету історії обіймає
О. О. Лисицина, яка продовжує зберігати традиції та напрями роботи своїх попередників.
Важливим досягненням роботи музею останніх років є вступ до асоціації музейних працівників м. Харкова, отримання у 2004 та 2010 рр. відповідних грамот і дип
ломів, а також друкування статей з історії вишу у різних
збірниках і виданнях.
Практика роботи кабінету історії ХАДІ — ХНАДУ
свідчить, що він є важливою ланкою виховної роботи серед студентів, одним із засобів формування у них почуття
гордості за свій університет.
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