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Доброчинність як традиційна ознака українства притаманна ба-
гатьом нашим співвітчизникам, а звичай благодіяння через виконан-
ня своїх громадських обов’язків особливо властивий для освітянської 
спільноти.  

«Якщо можеш допомогти – то допомагай!» – під таким девізом 
ректорат, профспілковий комітет і весь колектив Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету відгукнувся на 
загальнонаціональну біду сучасної України – допомогти громадянам, 
які опинилися в епіцентрі бойових дій, врятувати свої сім’ї, дітей і 
життя. Родини вимушених переселенців із зони бойових дій, а це 46 
осіб, були розселені в 15 кімнатах трьох університетських гурто-
житків (№ 1, № 5 та № 6) студентського містечка ХНАДУ. Більшість 
родин приїхали до Харкова безпомічними і без розуміння того, як 
далі складеться їхня доля. Олексій Олександрович Фендиков, Люд-
мила Іванівна Назарова, Ольга Володимирівна Назарова, Володимир 
Сергійович Макашутін, Оксана Михайлівна Сеідова, Дмитро Олек-
сандрович Ізварин, Зоя Віталіївна Закревська і Сергій Миколайович 
Закревський отримали від ХНАДУ належну допомогу, що виявилася 
настільки оперативною та організаційно бездоганною, що у них 
навіть не виникло додаткових прохань і запитань.  

У дуже короткий проміжок часу у ХНАДУ було розроблено 
програму всебічної підтримки вимушених переселенців, у стислі 
терміни організовано збір одягу, взуття, продуктів і побутового при-
ладдя для родин. Під час зустрічі з переселенцями Донбасу ректор і 
представники профспілкового комітету вручити їм фінансову допо-
могу, талони на безкоштовне харчування в студентській їдальні та 
дізналися про їхні додаткові потреби і запити. Але найголовніше, що 
всі переселенці були забезпечені необхідними побутовими зручнос-
тями і навіть роботою. 

Окрім того, в університеті поселено майже 82 студенти з різних 
вишів, які приїхали з охоплених бойовими діями територій. Для них 
розробляється окрема програма з можливістю для тих, хто вчився за 



7 

технічними спеціальностями, і надалі навчатися саме в нашому 
університеті. 

Згуртований і дружний колектив університету з року в рік 
активно підтримує усталені десятиліттями традиції, що виховують 
почуття патріотизму і гордості за свою alma mater, пропагує вищість 
суспільних інтересів над особистими. У межах програми «Соціаль-
ного партнерства» університет надає викладачам, співробітникам і 
студентам соціальну, матеріальну і юридичну допомогу, всіляко 
сприяючи і забезпечуючи їм упевненість у завтрашньому дні. Бездо-
ганно виконуючи всі положення угод соціального партнерства, 
профспілка університету успішно зреалізовує близько десяти соці-
альних і мотивувальних програм, спрямованих на підтримку тих, хто 
потребує будь-якої допомоги: не лише матеріальної, але й у вирішен-
ні проблем, пов’язаних із навчанням та працевлаштуванням, поліп-
шенням житлових умов і лікуванням, оздоровленням і відпочинком.  

Колектив ХНАДУ ніколи не забуває про ветеранів, які своєю 
багаторічною працею сприяли розвитку нашого вишу, а також уже 
непрацюючих пенсіонерів і ліквідаторів аварії на Чорнобильській 
АЕС. У профспілковому комітеті для колишніх співробітників ціло-
добово працює телефон з автовідповідачем, їм (за необхідності) 
допомагають вирішувати нагальні проблеми життєзабезпечення.  

Під особливою і пильною опікою керівництва ХНАДУ і сироти, 
які навчаються в університеті й особливо гостро потребують не лише 
матеріальної допомоги, але й батьківської турботи. Зараз 47 студентів-
сиріт знаходяться на повному утриманні ВНЗ. Таким студентам 
ХНАДУ, крім стипендії, виплачує компенсацію на харчування та 
придбання одягу, надає у разі великої необхідності матеріальну 
допомогу (цьогоріч вона склала по 1 000 грн кожному), піклується 
про відпочинок та оздоровлення студентства. Загалом можна конста-
тувати, що забезпечення підтримки молоді було, є і залишається 
головною метою існування профспілкового комітету університету. 
Студенти з будь-якими питаннями або проблемами можуть зверну-
тися до студентської профспілки, де їм обов’язково допоможуть. 
Первинна профспілка забезпечує пільговий проїзд в міському 
електротранспорті (до речі, цими пільгами користується понад три 
тисячі студентів), організацію різних культурно-масових та інших 
пізнавальних і мистецьких заходів.  

Університет піклується не лише про своїх студентів-сиріт. На 
сьогодні наш університет постійно опікується двома інтернатами, де 
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виховуються діти, позбавлені з різних причин батьківської турботи. 
Це підшефна школа-інтернат із вадами мови м. Харкова комунальної 
форми власності і Вовчанська загальноосвітня школа з пришкільним 
інтернатом. Щороку наші студенти допомагають підшефному інтер-
нату селища міського типу Вовчанськ продуктами й одягом, на День 
знань допомагають шкільним приладдям і канцтоварами, виїжджа-
ють великим університетським колективом до школи-інтернату для 
організації святкової атмосфери для вихованців цих закладів. Також 
до Дня святого Миколая і до Нового року учасники художньої 
самодіяльності ХНАДУ влаштовують концерти, а також вручають їм 
привезені подарунки і солодощі. Дирекція підшефних шкіл-інтерна-
тів вдячна профспілці університету за своєчасну істотну і так необ-
хідну у важке сьогодення допомогу, адже будь-яке їхнє прохання 
виконується беззаперечно.  

Підтримка потрібна кожній людині, особливо в скрутну 
хвилину, тому згуртований колектив у нагальних ситуаціях завжди 
приходить на допомогу. І надію на таке ставлення має кожен з наших 
працівників чи викладачів і студентів, адже ХАДІ-ХНАДУ – одна 
монолітна й дружня родина. 
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I would like to start with ask a simple question from Dekker & 

Halman [3] – Why do people volunteer?  Many of you may immediately 
imagine some picture from you deepest memory of some event or picture 
a person who distributes time, energy, experience, money, knowledge to 
some who need it the most. Sociologies may say that this phenomenon has 
very direct connection to a person’s personality: some people are by 
nature helpful, working and kind and a number of people are less so. 
Definitely we all see those people who very often do something extra, are 
always willing to help, ready to take the initiative, whether in the 
workplace, in the neighbourhood or at home. We also know the other kind 
of people who stay passive most of the time, each time have something 


