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Газета «Автодорожник»

Д

овгий шлях пройшла газета дорогами історії
вишу. Перша стінна газета «За кадри» вийшла
через два місяці після організації Харківського
автомобільно-шляхового інституту ім. С. В. Косіора (таку
назву мав тоді інститут) — у вересні 1930 р. Але всі запити
колективу задовольнити вона не могла, тому у 1931 р. було
вирішено видавати багатотиражну газету «Автошляховик».
Перші номери газети створювали в нелегких умовах:
не було постійного приміщення, технічної бази тощо. Але
були безсонні ночі, пропуски лекцій, біганина до друкарні, редагування на ходу і пошук грошей на газету. А ще
була група ентузіастів: Лінецький, Алексєєв, Рубінштейн,
Моргунов, Кобозєв, Барац.
Організатор і перший редактор газети Й. М. Лінецький був направлений на іншу роботу і редактором стає
Михайло Сергійович Гречуха, який підняв видання на новий рівень. Пізніше редакторами газети були Олександр
Дорофійович Кобозєв, Леонід Мойсейович Гефт, Михайло Григорович Рубінштейн. Рубрики перших випусків
«Автошляховика» відображали реалії тогочасного життя.
Довоєнний випуск газети обривається 1 травня 1936 р.,
а невдовзі вона припинила своє існування. Поновлено видання газети було у квітні 1960 р. вже під назвою «Автодорожник», якою керував канд. істор. наук, доц. С. А. Канавенко. До складу редакції входило семеро осіб, у т. ч.
В. О. Російський, А. М. Холодов, Є. В. Капкова та інші.
У подальшому «Автодорожник» виходив регулярно,
систематично висвітлюючи навчальну, наукову та виховну роботу, дозвілля студентів і викладачів ХАДІ —
ХДАДТУ — ХНАДУ, допомагаючи керівництву вишу
боротися з негативними явищами у колективі.
Редакторами газети у різні роки були С. А. Канавенко,
В. П. Терентьєв, М. О. Ільїна, О. С. Фалько, О. Г. Пономаренко, В. І. Ковальов.

Під час вручення нагороди (м. Київ, 2008 р.)

Із січня 1991 р. «Автодорожник» є друкованим органом
Харківського навчально-науково-виробничого комплексу
з автомобільно-дорожньої освіти. У грудні 1993 р. газета зареєстрована у Державному комітеті України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження і з того часу
друкується у власному видавництві університету. У березні
2000 р. газета вперше була надрукована повнокольоровою.
У червні 2005 р. вийшов ювілейний, 1500‑й номер, а в листопаді 2011 р. вона відзначила свій 80-річний ювілей.
Із 2004 р. і до цього часу газету очолює член Національної спілки журналістів України Ольга Дмитрівна Васильківська.
Із плином часу змінювався статус і рівень зацікавленості виданням, та незмінною залишалася відданість
справі його творців. Пройшовши довгий шлях дорогами
історії самого університету, газета стала одним з головних
видань, яке вправно забезпечує його успішну діяльність.
Сьогодні газета «Автодорожник» об’єктивно й послідовно висвітлює події навчального закладу, належним чином формує суспільну думку, підвищуючи рівень освіченості університетської громади, і, водночас, є своєрідним
здійсненням журналістських мрій багатьох.
Будучи газетою журнального типу, «Автодорожник»
наполегливо тримається одного курсу — бути однаково цікавим як для студентів, так і для викладачів, як для
працівників неосвітянських підрозділів університету, так
і для його керівництва.
Нині «Автодорожник» висвітлює найцікавіші та
найбільш значущі університетські події. Для газети стало доброю традицією вести постійні рубрики: «Поклик
часу», «Реалізовані можливості», «Шляхи становлення», «Гість номера», «Естафета поколінь», «Зберегти досягнуте», «Заради майбутнього», «Нові технології», «Це
актуально», «Дебют», «Студрада інформує», «Юридична
консультація», «Абетка здоров’я» та багато інших, у яких
презентують свої статті майже 200 авторів.
Серед них — науковці, викладачі, співробітники та
студенти вишу. Тематика публікацій охоплює усі сфери
діяльності ХНАДУ. Жодне з численних свят чи подій, які
систематично проходять у ВНЗ, не залишається поза увагою кореспондентів газети. Свіжі новини про спортивні досягнення, якими славиться навчальний заклад, репортажі з конкурсів «Дебют», «Міс та Містер ХНАДУ»,
«Дві зірки», цікаві статті про День краси і спорту, есе на
морально-етичні теми, оповідання, подорожні нариси,
фоторепортажі та поезія — ось неповний перелік нескінченної лави інформації, яку щомісяця дарує «Автодорожник» своїм читачам. Розповіді про наукові конференції,
конкурси та олімпіади, що проходять як у стінах університету, так і за його межами, також можна прочитати на
сторінках газети. Крім того, на шпальтах видання мають
місце привітання ювілярів університету, співробітників
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Народилася 22 квітня 1959 р. у смт Не
Із 2004 р. і до цього часу очолює газедригайлів на Сумщині.
ту «Автодорожник» Харківського націоУ 1976 р. закінчила Недригайлівську
нального автомобільно-дорожнього унісередню школу.
верситету.
Після закінчення у 1980 р. Київського
О. Д. Васильківська є членом Націоінституту працівників телебачення і радіональної спілки журналістів України.
мовлення за фахом телерадіожурналіст та
Ольга Дмитрівна — переможець
у 1985 р. вечірнього відділення ХарківськоII національного рейтингу «Панацея»
го державного університету ім. О. М. Горь(2001); нагороджена: срібною медаллю
ВАСИЛЬКІВСЬКА
кого (нині ХНУ ім. В. Н. Каразіна) 35 ропереможця всеукраїнського конкурсу
Ольга Дмитрівна
ків трудової діяльності присвятила роботі
«Вища школа у дзеркалі ЗМІ» (2008),
у засобах масової інформації.
золотою медаллю української журналісГоловний редактор
У 1979–1980 рр. працювала редактотики (2009), почесним знаком ХНАДУ
ром радіомовлення БФЗ. Із 1980 до 1985 р. — редакто- «За видатні заслуги перед колективом університером районного радіомовлення та власним кореспондентом ту» III ступеня (2011), дипломом переможця всеукрагромадсько-політичної газети «Трибуна трудящих». Із 1985 їнського фестивалю молодіжної творчості «Станція
до 1987 р. завідувала відділом організаційно-методичної студентська» (2011), подякою Харківського міського
роботи Харківського історичного музею. Із 1990 до 2003 р. голови (2011), Почесною грамотою секретаріату Напрацювала головним редактором всеукраїнської газети ціональної спілки журналістів України (2012), Почесмедико-фармацевтичного профілю «Ліки і здоров’я». У ною грамотою Харківської обласної державної адмі2003–2004 рр. була випусковим редактором міжнародно- ністрації (2012), а також низкою відомчих і галузевих
відзнак різного рівня.
го машинобудівного журналу «Бізнес-Мост».
і студентів за особливі досягнення, а також із державними
та професійними святами.
Газета плідно співпрацює з відділами, деканатами,
центрами, факультетами, усіма структурними підрозділами
і секторами на рівні керівників та їхніх заступників. Фактично у кожному підрозділі університету газета має позаштатних кореспондентів, а на факультетах — студкорів.
На шпальтах видання відслідковується зв’язок ВНЗ
із виробництвом, подальші життєві долі випускників, які
досягли професійних вершин.
Маючи свої традиції, газета не цурається новітніх технологій. Прагнучи зробити перегляд видання більш зручним та ефективним, його обкладинку виконано у чудовій
кольоровій гамі, а приємний глянцевий блиск додає трохи
легкого гламуру в прозаїчний світ технічного навчального закладу. Окремою перевагою та особливістю університетської газети є відсутність конкретного штату. Відчуття свободи дій, можливість висловити необмежений політ
думки приваблює не лише студентів, а й професорів і доцентів, викладачів, асистентів і лаборантів, співробітників відділів і підрозділів. Саме ця різноманітність авторів
і дає можливість висвітлювати різні аспекти однієї проблеми, порівнювати погляди і разом з читачами знаходити істину. Кожен, хто має що сказати громаді, хто прагне
поділитися з усіма своїми думками чи цікавою інформацією, має чудовий спосіб бути почутим і прочитаним.
За численні досягнення в царині журналістики газета журнального типу «Автодорожник» серед безлічі друкованих видань, що виходять у світ у десятках харківських вишів, за результатами обласних творчих конкурсів

«Часопис» і «Літопис» неодноразово здобувала перемогу у номінаціях «Краща університетська газета» та «Дизайн періодичного видання». Крім того, газета нагороджена дипломом II ступеня та срібною медаллю у номінації
«Газета журнального типу» за висвітлення питань розвитку матеріальної бази університету на всеукраїнському
конкурсі «Вища школа». Лише за останні десять років газета нагороджена понад 20 дипломами та почесними грамотами різного гатунку за участь у всеукраїнських, обласних та міських творчих і мистецьких конкурсах.
Загалом, працюючи та навчаючись в суто технічному
університеті, складно знайти місце, де можна дати вихід
своїм почуттям і мріям, спробувати себе в новому амплуа
та завести безліч цікавих знайомств. Проте все це можна
знайти в газеті. Для більшості «Автодорожник» — видання, в якому можна прочитати все, чим жив ХНАДУ весь
місяць, побачити себе чи знайомих на світлинах, почерпнути корисну інформацію. Для невеликої групи дописувачів — це справа життя. Адже той, кому хоч раз пощастило тримати в руках газетну шпальту, на якій надруковано
твою статтю, вже ніколи не зможе відмовитися від цього.
Неповторне відчуття власної значущості та самореалізованості — ось що дарує «Автодорожник» нехай непрофесійним, але щирим і талановитим численним авторам,
завдяки яким, власне, він й існує...
Приємно, що зараз «Автодорожник» — це газета
усіх і кожного у ХНАДУ. Сьогодні її тираж становить
1000 примірників, кожен з яких обсягом 12–24 сторінки.
За майже 85 років існування газети видано 1620 номерів.
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