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Видавництво

В

идавнича діяльність у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті розпочалася у 1977 р. з організації редак
ційно-видавничої групи у складі завідувача Тамари
Володимирівни Каплунової та майстра копіювально-роз
множувальної техніки Ніни Василівни Пашкової. Розпочинати таку роботу було дуже складно, не було можливості запозичити досвід, адже на той час у вищих навчальних
закладах Харкова майже не було ані власних друкарень,
ані тим більше видавництв. Але ця праця принесла позитивні результати: збільшувалися обсяги роботи, зміцнювалася матеріально-технічна база, зростав колектив.
У середині 90‑х років XX ст. редакційно-видавничий
відділ, який очолювала Ольга Станіславівна Фалько, налічував семеро співробітників.
15 липня 1998 р. відбулася реорганізація ре
дакційно-видавничого відділу у видавництво Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету (ХДАДТУ) — таку назву мав тоді виш,
директором якого став доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння Олександр Іванович Воронков.
Завдяки ректору університету Анатолію Миколайовичу Туренку було придбано першу поліграфічну техніку,
яка для забезпечення навчального процесу дозволила
випускати навчальну і методичну літературу у необхідній кількості.

Сьогодні загальна чисельність співробітників видавництва становить понад 50 фахівців, серед них є і студентизаочники, які, навчаючись у ХНАДУ, мають можливість
додатково оволодіти професією поліграфіста.
У видавництві ХНАДУ функціонує кілька підрозділів, які очолюють заступник директора видавництва
І. М. Нікітченко, заступник директора Е. В. Тесленко,
завідувач видавничим центром Т. А. Тюкова (редакція
навчально-методичної літератури, редакція наукових
збірників), редакція газети «Автодорожник», яку очолює
член Національної спілки журналістів України О. Д. Васильківська.
Крім того, до структури видавництва входять друкарня, палітурня, фото- та художня майстерні. У цих
підрозділах працюють досвідчені фахівці: Н. А. Купіна,
Н. В. Журавльова, В. С. Орлович, М. Л. Піц, Н. П. Книшенко, О. А. Тесленко, Н. А. Нестерова, О. О. Лепьохіна, О. В. Таранущенко, О. Ю. Шапіна, А. В. Шилова, а також перспективна молодь — А. А. Ященко, І. О. Кисляк,
Д. А. Кучеренко, А. О. Назаров, К. А. Назарова.
Щороку у видавництві ХНАДУ виходять друком понад 500 найменувань навчальної та навчально-методичної
літератури загальним обсягом майже 1350 друкованих аркушів, понад 100 наукових, технічних, публіцистичних, історико-філософських та інших видань,
авторами більшості з яких є викладачі та науковці уні-

Колектив видавництва. Зліва направо: перший ряд: заст. дир. Е. В. Тесленко, фах. вид. спр. Н. В. Журавльова,
фах. вид. спр. І. І. Макарова, технік комп. набору І. В. Андріюк, пров. фах. видавн. спр. А. І. Харченко, зав. видавн. центру Т. А. Тюкова,
фах.-маркет. В. П. Нікітченко, опер. копіюв. та розмн. маш. А. А. Ященко, фах. вид. спр. Д. Ю. Нерівня; другий ряд:
заст. дир. І. М. Нікітченко, фотокор. Л. В. Максимцов, художник О. О. Лєпьохіна, фах. вид. спр. В. А. Власенко, опер. копіюв.
та розмн. маш. Г. І. Кузуб, пров. інж. комп. набору Н. А. Купіна, пров. фах. ред. спр. Л. А. Пустовойтова, дир. вид-ва, доц. О. І. Воронков,
фах. ред. спр. Н. П. Книшенко, фах. ред. спр. А. М. Приходько, фах. ред. спр. К. Ю. Міхалькевич, майст. друк. О. В. Таранущенко,
фах. вид. спр. А. О. Назаров, техн. комп. набору О. Г. Безродний; третій ряд: фах. вид. спр. А. І. Богданов, фах. ред. спр. О. Ю. Шапіна,
інж. комп. набору Н. А. Нестерова, фах. вид. спр. К. О. Назарова, фах. вид. спр. І. О. Кісляк, фах. вид. спр. Ю. Г. Чупріна, опер. копіюв.
і розмн. маш. Х. І. Мякінькова, фах. вид. спр. А. О. Івашина, опер. копіюв. і розмн. маш. М. І. Лубейнікова, фах. вид. спр. А. В. Шилова
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У 1982 р. вступає до аспірантури.
почесним знаком ХНАДУ «За видатні заПісля захисту дисертації на тему
слуги перед колективом університету» III
«Удосконалення процесу сумішоутворення в авто- і II ступенів, почесними грамотами Міністерства освіти
мобільному дизелі з циліндричною камерою згорян- і науки України, комітету інформаційної політики Украня», що відбувся у ХІІТі, у 1994 р. отримав учений сту- їни, Харківської обласної ради та міськвиконкому.
верситету; газета «Автодорожник», яка за останні роки
стала більшою за обсягом та інформативно насиченою
і виходить відтепер накладом 1000 примірників; три наукові збірники, зареєстровані у ВАК України як фахові:
«Вісник ХНАДУ», «Автомобільний транспорт», «Економіка транспортного комплексу».
Сучасна матеріально-технічна база видавництва дає
можливість видавати усі види літератури на високоякісному папері та з повнокольоровою палітуркою, а також
виконувати усі види замовлень університету, починаючи
від бланкової продукції і закінчуючи надсучасними палітурними роботами.
Вісімдесят відсотків накладів усіх видів видань, що
виходять друком у видавництві, передається до бібліотеки ХНАДУ, що дає можливість студентам, викладачам, науковцям та іншим співробітниками вільно користуватися
літературою. Також для зручного доступу студентів до літератури, необхідної їм у навчальному процесі (зокрема,
для самостійної роботи, виконання курсових, дипломних
робіт тощо), з 2006 р. на університетському порталі у зручній для читача формі розміщується уся видана література.
Поліграфічну продукцію видавництва ХНАДУ сьогодні можна зустріти у бібліотеках не лише України,
а й далеко за її межами.
Якість книжкової продукції та рівень її поліграфічного виконання були високо оцінені. Так, видавництво
ХНАДУ нагороджено грамотами і дипломами конкурсу Міністерства освіти і науки України та товариства
«Знання»; почесними грамотами управління у справах інформації Харківської обласної державної адміністрації; грамотами міськвиконкому, Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної
ради; три роки поспіль (2006, 2007, 2008) — дипломами лауреата в номінації «Видавництво року» якнай-

краще серед видавництв ВНЗ України на щорічному
міжнародному книжковому фестивалі «Світ книги»;
має також нагороду виставки «Освіта-2008» (м. Львів).
Газета «Автодорожник» є неодноразовим переможцем щорічних обласних творчих конкурсів журналістів «Часопис» у номінації «Краща вишівська газета» та
«Літопис».
Сьогодні, в умовах реорганізації системи вищої освіти
в Україні, відповідно до умов кредитно-модульної системи навчання, особливо актуальним стає забезпечення навчального процесу науковою та навчально-методичною
літературою належного рівня і у достатній кількості. Забезпечити всі потреби університету у друкованій продукції — таке завдання стоїть перед видавництвом, і виконати його дозволяє наявна поліграфічна база.

223

Нагороди видавництва: зліва направо: диплом за видання
підручників та навчальних посібників нового покоління
для профільних вищих навчальних закладів (2005); диплом
за видання підручників та навчальних посібників нового
покоління (2005); диплом лауреата в номінації «Книга року»
(2006); Почесна грамота за видання високоякісної літератури
та газети «Автодорожник»; Кубок VII міжнародного фестивалю
«Світ книги» у номінації «Видавництво року» (2005)

