ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Дорогі друзі!
Сучасне суспільство не уявляє свого життя без транс
порту, адже він відкриває перед людством світ великих
можливостей, дає змогу швидко, безпечно та зручно діс
татися у будь-який куточок Землі.
Важливе місце у транспортній системі розвинених кра
їн світу займає автомобільний транспорт. Автомобільнодорожня галузь нині є однією з провідних у транспортній
інфраструктурі, без неї в ринкових умовах не може існу
вати жодна сфера економіки. Вона — візитівка, яка є на
очним відображенням загального стану справ держави.
Сьогодні Україна впевнено крокує до Європейського
Союзу, при цьому великий акцент робиться саме на роз
витку автомобільно-дорожньої галузі — вагомої ланки
кровоносної системи в надзвичайно складному та багато
функціональному організмі держави. Тому нині та у перс
пективі нашій державі потрібні фахівці сучасного рівня
підготовки, які забезпечуватимуть ефективне функціо
нування цієї галузі, покликані здійснювати дослідницьку,
випробувальну, проектну, конструкторську, виробничотехнологічну та управлінську діяльність.
Виконанням цієї вкрай значущої місії — підготовки ви
сококваліфікованих спеціалістів автомобільно-дорожньої
галузі ось уже 85 років займається один із найпрестижні
ших ВНЗ України науково-технічного профілю — Харків
ський національний автомобільно-дорожній університет.
Випускники цього славетного вишу є висококваліфі
кованими спеціалістами, здатними здійснювати самос
тійну інженерну, дослідницьку, керівну та організаційну
діяльність у автомобільно-дорожній сфері. Вони мають ве
ликі можливості працевлаштування на автотранспортних,
авторемонтних та інших підприємствах різних форм влас
ності, в науково-дослідних, проектно-конструкторських

організаціях, середніх та вищих навчальних закладах. Се
ред випускників ХНАДУ багато провідних спеціалістів
автомобільно-дорожньої галузі України.
Безмежна шана і велика подяка ерудованим, освіче
ним і майстерним викладачам імперії ХНАДУ, адже вони
вирішили присвятити своє життя надзвичайно благород
ній і необхідній суспільству справі викладання. Як муд
рі та досвідчені педагоги вони переконані, що насамперед
студентів слід навчити вчитися, адже знання нічого не вар
ті, якщо людина не вміє ними користуватися. Вони з року
в рік вчать молоді покоління та самі живуть згідно з прос
тою і надзвичайно мудрою істиною життя, яка гласить:
«Основою людського щастя є любов до своєї справи, адже,
піклуючись про щастя інших, ми знаходимо своє власне».
Ця високохудожня книга покликана у лаконічній,
доступній і цікавій формі донести до широкого загалу іс
торію Харківського національного автомобільно-дорож
нього університету. У ній гармонійно переплелися ми
нуле, сучасне й майбутнє: минуле як основа сучасного,
а сучасне як фундамент для побудови майбутнього. Ви
дання знаменує визначну подію в житті цього поважного
вишу — 85-річчя з дня заснування. Ця дата є нагодою кри
тично оцінити довгий і тернистий шлях нині відомого не
лише в Україні, а й далеко за її межами ХНАДУ, визначи
ти перспективи подальшого розвитку для того, щоб і на
далі лідирувати серед вишів-постачальників спеціалістів
автомобільно-дорожньої галузі.
Щиро вітаю усіх студентів, випускників та виклада
чів ХНАДУ з ювілеєм! Бажаю Вам щастя, здоров’я, добра,
благополуччя, сили духу, невичерпної наснаги й оптиміз
му у помислах і справах, плідної праці й нових звершень,
творчого натхнення та здійснення найбажаніших мрій!
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