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Студентське містечко

Х

арківський національний автомобільно-дорож
ній університет — один із провідних технічних вишів, гідне місце якому у цій когорті ВНЗ
України забезпечують і підтримують усі його структурні
підрозділи, у тому числі і студентське містечко.
Для здобуття вищої освіти саме в ХНАДУ до Харкова щорічно прибувають тисячі студеїв з інших міст
України та далекого зарубіжжя, домівкою для яких на
усі п’ять років навчання стає гуртожиток. Саме завдяки
гуртожитку ці довгі роки студентського життя проминають наче одна мить. Завдання усіх шести університетських гуртожитків надзвичайно відповідальне — стати для кожного студента не лише домівкою, а й другою
родиною.
Щоб дати дах над головою кожному студенту, який
цього потребує, понад п’ятдесят років тому і було створено студентське містечко у складі шести гуртожитків, де
мешкають майже три тисячі юнаків і дівчат.
Із 1993 року роботу студмістечка очолює Тетяна Миколаївна Ясинська.
Упродовж десятків років створювалися та вдосконалювалися гідні умови для проживання мешканців студмістечка.
Сьогодні у гуртожитках є тренажерні зали і спортивні майданчики, оснащені необхідним спортивним зна-

Гуртожиток №2

ряддям, сучасні комп’ютерні класи, охайні душові кімнати і кухні, тобто все потрібне для навчання і дозвілля.
У структурі студмістечка ХНАДУ діє центр первинної медико-санітарної допомоги, куди в разі потреби лікування та профілактики захворювань може звернутися кожен студент. У центрі бездоганно працюють
кваліфіковані спеціалісти різного профілю: терапевти, стоматологи та вузькопрофільні спеціалісти. Для
медичного центру університет придбав сучасне обладнання та устаткування, завдяки
чому студенти і співробітники
отримують безкоштовну медичну допомогу.
Щороку, організовуючи будівельні загони, студенти власноруч проводять ремонт у своїх
гуртожитках. Поступово відбувається заміна старих меблів на нові,
кімнати оснащуються кухонними столами та поличками. Кожен
гуртожиток має душові кімнати
із сучасним ремонтом. Крім того,
у студмістечку діє пральня, обладнана сучасними пральними машинами і спеціальним устаткуванням
для дезінфекції подушок, матраців
та іншого м’якого інвентаря.
У гуртожитку № 3 мешкають
іноземні студенти, яких завжди
привітно зустрічають ввічливі
працівники. Кожного року понад
300 іноземних громадян прагне
навчатися в ХНАДУ, тому важлиКолектив студмістечка. Зліва направо: перший ряд: інж. з експлуатації В. В. Марченко,
вим завданням керівництва вишу
директор студмістечка Т. М. Ясинська, заст. дир. І. Г. Герасименко; другий ряд: комендант
гурт. № 5 В. М. Лисенко, комендант гурт. № 2 К. М. Стучкова, комендант гурт. № 4
було створити для проживання
Л. І. Каменєва, комендант гурт. № 1 О. В. Апрєлєва, комендант гурт. № 3 Н. С. Босенко
іноземців такі умови, щоб вони
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почували себе як удома. Сьогодні гуртожиток № 3 сповна
відповідає цим вимогам.
За кілька останніх років стан гуртожитків студмістечка вишу значно покращився, для досягнення цієї мети адміністрація студмістечка та університету доклали чимало
зусиль. Але на цьому славна історія студентської оселі під
назвою «Студмістечко ХНАДУ» не завершується. Його
директор Т. М. Ясинська запропонувала проводити свято
студмістечка. Цю ідею охоче підтримало керівництво університету та профспілкова організація і тепер щоосені студенти, які мешкають у гуртожитках, із символікою своїх
факультетів крокують алеєю Молодіжного парку до гуртожитку № 5, де власне і відбувається свято. У цей день
ректор Анатолій Миколайович Туренко вітає усіх першокурсників зі вступом до ХНАДУ та підбиває підсумки щорічного огляду-конкурсу на кращий гуртожиток.
Огляд-конкурс гуртожитків — одна з найважливіших
подій у житті студмістечка, що допомагає студентам згуртувати свої сили та докласти максимум зусиль для здобуття найкращих результатів. Під час конкурсу працює
шість комісій (від кожного гуртожитку), до складу яких
обов’язково входять і представники студентських рад гуртожитків. Члени комісій виставляють заздалегідь визначену кількість балів за певними критеріями. Оцінці підлягають такі важливі фактори, як чергування у гуртожитку,
оформлення його роботи, стан житлових кімнат і місць
загального користування тощо. Після огляду гуртожитків
всі шість комісій збираються на спільну нараду, за результатами якої і визначають переможців конкурсу. Із кожним
роком студенти все більше і більше прагнуть до перемоги,
тому перше місце часто виборюють кілька гуртожитків.
У 2011 р. до складу студмістечка увійшов ще один
гуртожиток (№ 7), де мешкають молоді перспективні вик
ладачі та аспіранти.
Історія студмістечка університету досить цікава й колоритна, і творять її самі студенти, для яких за роки навчання гуртожиток стає домівкою й надійною пристанню,
куди хочеться повертатися знову й знову.
Здобутки студмістечка ХНАДУ, що є найкращим серед вишів Харківщини, — це велика заслуга його директора Т. М. Ясинської, комендантів гуртожитків та всього
персоналу, які працюють не просто самовіддано, а подекуди навіть героїчно.

Здоровий спосіб життя студенти підтримують у спортивних
і тренажерних залах гуртожитків

Ясинська
Тетяна Миколаївна
Директор
студмістечка

Народилася 31 березня 1941 р. у м. Серпухові
Московської області в сім’ї агронома.
Навчалася в СШ № 5 та Харківському будівельному технікумі, після закінчення якого була направлена до Казахстану в будівельне управління.
Повернувшись до Харкова в 1973 р., закінчила вечірній факультет Харківського інженерно-будівель
ного інституту. З 1993 р. працює директором студмістечка ХНАДУ, в шести гуртожитках якого проживає
майже 3 тис. студентів.
За короткий час студмістечко вишу з посередніх
стало кращим серед ВНЗ м. Харкова. За ініціативою
Т. М. Ясинської в гуртожитках з’явилися тренажерні
кімнати, спортивні майданчики, пральні машини та багато чого іншого, що покращило проживання студентів.
Т. М. Ясинська — енергійний, цілеспрямований та
вимогливий як до себе, так і до своїх підлеглих керівник. Крім того, вона хороший організатор, під її пат
ронатом щорічно проходить Свято студмістечка, на
якому ректор ХНАДУ, професор А. М. Туренко та декани факультетів палко вітають першокурсників із початком навчання і вручають подарунки студрадам гуртожитків, які в огляді-конкурсі на кращий гуртожиток
вибороли 1–3 місця.
Тетяна Миколаївна нагороджена почесним знаком
ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету» усіх трьох ступенів, а також багатьма грамотами різного рівня.

Під час медогляду у медичному центрі ХНАДУ
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