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ХНАДУ ЯК ОСЕРЕДОК ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  

СУЧАСНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ 
 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет має дос-
татньо вагому й давню історію. Протягом восьми десятиліть університет 
провадить високоякісну освітянську політику, готуючи фахівців для транс-
портної галузі України, близького та далекого зарубіжжя. 

За основними показниками наукової та науково-технічної діяльності вже 
вкотре університет посідає провідне місце серед вищих навчальних закладів та 
наукових установ Міністерства освіти і науки України. Наукові дослідження 
проводяться відповідно до основних пріоритетних напрямів і відповідають 
фаховому профілю підготовки спеціалістів. 

Варто зазначити, що з кожним роком значно активізується участь 
молодих учених у конкурсах і наукових форумах різних рівнів. Так, колектив 
лабораторії швидкісних автомобілів з модернізованим екомобілем  
«ХАДІ 34» вже втретє взяв участь у міжнародних студентських змаганнях 
«Shell eco-marathon 2013», що проходили в м. Роттердам (Нідерланди). Наш 
екіпаж був єдиним представником України в цьому виді змагань серед 220 
команд з 24 країн світу і посів 22 місце. На запрошення групи компаній АІС 
автомобіль «ХАДІ 34» та команда ЛША взяли участь у XXI міжнародному 
автосалоні, що проходив у міжнародному виставковому Центрі (м. Київ) в 
рамках експозиції компанії. 

Протягом минулого навчального року особливо активно працювала і Рада 
молодих вчених. У всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із  
79 учасників 51 отримали нагороди: 9 дипломів першого ступеня, 12 – другого 
та 30 – третього ступеня. Загалом університет посів четверте місце серед ВНЗ 
України. У міжнародних конкурсах студентських наукових робіт взяли участь 
126 студентів, із них 54 здобули дипломи переможців. У всеукраїнських 
студентських олімпіадах одержали перемогу 10 осіб; у міжнародних, всеукра-
їнських, регіональних конференціях, форумах і семінарах із 247 учасників 123 
стали переможцями; у регіональних конкурсах із 76 переможцями стали 25 
студентів, в інших конкурсах із 17 учасників 14 стали переможцями. 
Лауреатами міського конкурсу студентських наукових робіт стали 5 студентів 
університету.  
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Оцінюючи в цілому позитивно роботу факультетів з обдарованою 
студентською молоддю, необхідно відзначити, що за кількістю здобутих 
призових місць факультет управління та бізнесу знаходиться на першому місці 
(128 переможців), механічний – на другому (60 переможців), ФМТЗ – на 
третьому (29 переможців), ФТС – на четвертому (28 переможців), ДБФ – на 
п’ятому (27 переможців) і на шостому – автомобільний факультет (тільки 5 
переможців). 

Добре відомо, що висока якість навчання студентів існує там, де є перш 
за все високоякісний професорсько-викладацький склад. У ХНАДУ на 
сьогодення показники кадрового забезпечення відповідають вимогам ДАК. 
Станом на 1 вересня 2013 року в університеті працюють 625 штатних науково-
педагогічних працівників, серед яких: 8 заслужених діячів науки і техніки 
України,10 лауреатів Державної премії України, 2 заслужених працівники 
освіти України, 32 члени-кореспонденти ТАУ та інших галузевих академій 
України. Багато працівників нашого ВНЗ в минулому навчальному році 
заслужено отримали інші вагомі нагороди.  

Із 38 кафедр університету 27 очолюють доктори наук, професори, із 22 
випускових кафедр 20 очолюють доктори наук, професори. У 2012 році було 
захищено 28 кандидатських та 7 докторських дисертацій, з січня 2013 року 
захищено 17 кандидатських дисертацій і сім вже прийнято до спеціалізованих 
учених рад. До кінця року планується захист не менше 28 кандидатських 
дисертацій. Загалом за три роки якість викладацького складу покращилась 
приблизно на 7,0%. Але це ще недостатньо, щоб виконати розрахункові 
показники якості професорсько-викладацького складу за комплексною 
Програмою «Кадри» на 2010 – 2014 роки, тому роботу слід інтенсифікувати. 

Підготовка до друку і видання сучасної навчально-методичної літератури 
для забезпечення навчального процесу була і є у центрі уваги професорсько-
викладацького складу кафедр. Найбільш вагомим результатом навчально-
методичної роботи є видання підручників і посібників із грифом МОН, яких у 
2012 календарному році та першій половині 2013 року видано відповідно 6 і 25. 

Яскравим прикладом наших досягнень у цій царині свідчить той факт, що 
за підсумками роботи щорічної міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта 
та кар’єра 2013» університет отримав Гран-прі у номінації «Видання 
підручників та навчальних посібників нового покоління», срібну медаль у 
номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ» і диплом у 
номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу». 

Як і у попередні роки, незважаючи на скрутне фінансове становище, ми 
активно оновлюємо та модернізуємо навчально-лабораторну базу, поетапно 
суттєво збільшуючи ресурси комп’ютерної техніки. Зараз комп’ютерний парк 
університету налічує 1654 одиниці, які розташовані в 56 навчальних класах, на 
кафедрах і відділах. Безпосередньо у навчальному процесі використовується 
707 одиниць комп’ютерних робочих місць, що забезпечує виконання 
нормативів ДАК (12 комп’ютерів на 100 студентів). Крім того, на 80% оновлено 
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парк серверів, на яких розташовані сайти університету, системи АСУ ВНЗ і 
керування доступом до глобальних мереж. 

З кожним роком ми все більшу увагу приділяємо профорієнтаційній роботі. 
Цьогоріч умови проведення цієї вкрай важливої для нас роботи характеризувалися 
подальшим збільшенням конкуренції серед вищих навчальних закладів буквально 
за кожного абітурієнта з метою залучення його до вступу на навчання. Тому ми 
упродовж усього навчального року багато уваги приділяли організації і 
проведенню цієї роботи на факультетах та кафедрах.  

Важливою складовою успіху для ВНЗ є міжнародне співробітництво, 
тому потрібно зазначити, що ХНАДУ укладено 50 угод про співпрацю із 
закордонними університетами, підприємствами, фірмами із 18 країн світу, 
серед яких Росія, США, Німеччина, Польща, Франція, Китай та інші. 
Вісімнадцять угод було підписано в минулому році з ВНЗ Росії, Польщі, 
Німеччини та Грузії. Упродовж року одинадцять наших науковців, викладачів, 
аспірантів і студентів отримали особисті міжнародні гранти і стипендії та 
виїжджали на закордонні стажування, конференції, навчання. 

Також упродовж навчального року ми приділяємо дійсно багато уваги 
виховній роботі зі студентами, створюючи їм належні умови для активної 
життєдіяльності, самовизначення і самореалізації, а також максимального 
задоволення їхніх потреб в інтелектуальному, культурному й етичному 
розвитку. У сучасних умовах виховна робота в університеті проводиться дуже 
різноманітно та з урахуванням інтересів студентів та викладачів. А такі 
критерії, як високі показники у навчанні, відсутність правопорушень, дружні 
стосунки у навчальній групі, безпроблемне мешкання у гуртожитку є основним 
критерієм оцінки роботи куратора академічної групи.  

Сьогодні колектив університету спрямовує свою роботу на виконання 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року. Розроблення 
Національної стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, 
спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових 
економічних і соціокультурних умовах та прискорення інтеграції України у 
міжнародний освітній простір. Національна стратегія конкретизує основні 
шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених 
Національною доктриною розвитку освіти. 

Виконуючи запроваджену МОН України Національну систему 
рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів з урахуванням 
результатів рейтингу 2013 року, ми повинні провести детальний аналіз 
показників за всіма напрямами діяльності, виявити причини недоліків, 
розробити та реалізувати заходи, спрямовані на підвищення рівня успішності, 
досконалості та конкурентоспроможності ХНАДУ.  

Насамкінець варто зауважити, що минулий рік, рік акредитації 
університету, став роком плідної роботи всіх факультетів, кафедр, відділів та 
служб, спрямованої на виконання завдань нашого Міністерства з подальшого 
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розвитку вищої освіти України. Наступного навчального року нам потрібно 
забезпечити подальше зростання рівня якості й доступності освіти шляхом 
зміцнення наукового потенціалу, навчально-лабораторної бази та її поєднання 
із сучасним змістом освіти. 

Отже, науково-педагогічний колектив ХНАДУ, виховуючи технічну еліту 
для транспортної галузі України, посідає чільне місце в когорті навчальних 
закладів Слобожанщини, має славетне минуле, а також грандіозні плани на 
майбутнє. 
 
 

Дмитро Чорний 
Харківський національний університет 

 імені В.Н.Каразіна, м. Харків, dchorniy@yandex.ru 
 

СУЧАНА ІСТОРІОГРАФІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ 
МІЖ РЕГІОНАЛЬНОЮ ІСТОРІЄЮ ТА КРАЄЗНАВСТВОМ: 

ПОШУКИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ 
 

Дослідження історії Слобідської України протягом останніх 20–25 років 
пройшло шлях від простого накопичення та оприлюднення історичних фактів, 
прихованих, призабутих або таких, що вважалися маловартісними у радянські 
часи, до самостійної дисципліни, яка викладається у середній та вищій школі 
регіону. Видано значну кількість збірників документів, книжок про окремі 
райони, міста, селища та села Харківщини. Захищено кандидатські дисертації, 
присвячені проблемам місцевої історії. Триває робота над «Енциклопедичним 
словником» Харківської області. На сторінках періодичної преси здобули 
постійну прописку матеріали із історії краю. Зважаючи на значний інтелек-
туальний потенціал задіяних у цьому процесі осіб, серед яких викладачі та 
студенти вишів, учителі середніх шкіл, журналісти, аматори-краєзнавці, 
здавалось, більшість проблем вже розв’язано. Та вважаємо, що проведена 
робота – лише стартовий майданчик до розгортання нових студій. Можна 
погодитись із думкою Я.Верменич, яка в ході обговорення теоретико-
методологічних проблем регіональної історії, що триває вже кілька років, 
зазначила: сьогодні мова має йти «про новий рівень регіональної аналітики, і 
про нові підходи до дослідження регіональної специфічності – як у 
вітчизняному, так і світовому вимірі» [3, 9]. Особливе значення такі студії 
мають через підготовку до територіально-адміністративної реформи, способи 
проведення якої обговорюються. Таким чином, місцеві проблеми історичної 
минувшини вимагають виходу на більш глибокий рівень узагальнень. Вони 
мають сприяти виробленню підходів до вирішення проблем сьогодення. 

Вважаємо за необхідне зосередити увагу на найбільш актуальних 
проблемах, що потребують концентрації значних інтелектуальних зусиль 
фахівців різних дисциплін.  




