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ЮБИЛЕЙ 
 

ДО 85-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-
ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 
 

Цей збірник наукових праць присвячений 85-річчю заснування Харківського автомобільно-
дорожнього інституту. 

Спочатку інститут складався з двох факультетів: автомобільного та дорожньо-
будівельного, на яких навчалось близько 312 студентів. Кількість викладачів не перевищувала 
30 чоловік. 

У головному корпусі, побудованому в передвоєнні роки, розташувались 20 кафедр інсти-
туту, сучасні аудиторії, лабораторії та навчальні кімнати. 

У роки Великої Вітчизняної війни інститут був евакуйований в Саратов і  продовжував 
свою роботу. Багато викладачів та студентів захищали Батьківщину на фронтах. 

Після повернення у 1944 році у зруйнований Харків за короткий період інститут відновив 
підготовку інженерних кадрів. Новий механічний факультет відкрився у 1947 році, а в 1966 – 
економічний. Інтенсивний розвиток економічних спеціальностей дозволив розширити економі-
чний факультет і реорганізувати його у факультет управління та бізнесу. Інститут інтенсивно 
розбудовується, з’являються три нові навчальні корпуси, шість гуртожитків для студентів. 

Перехід до ступеневої системи навчання (бакалавр–спеціаліст–магістр) започаткований у 
1989 році, і вже в 1994 році відбувся перший випуск бакалаврів. 

Сьогодні навчальний процес в університеті проводиться за Болонською угодою. 
У 1993 році інститут був переіменований у Харківський державний автомобільно-

дорожній технічний університет, а в 2001 – одержав статус національного університету. 
Значний науковий та педагогічний потенціал дозволяє університету готувати фахівців за 

25 спеціальностями. За 85 років підготовлено більше 55 тисяч фахівців різних спеціальностей. 
За цей час захищено 375 кандидатських та 97 докторських дисертацій. 

На 39 кафедрах університету сьогодні працює 650 викладачів, з них 67 докторів, профе-
сорів та 330 доцентів. Кандидати наук в аспірантурі та докторантурі одержують підготовку з 20 
спеціальностей. В університеті працюють дві докторські та одна кандидатська ради ВАК Укра-
їни, які приймають захист із 7 спеціальностей. 

В університеті ефективно працюють відомі наукові школи в галузях автомобілебудуван-
ня, дорожнього господарства, економіки транспортного комплексу, матеріалознавства та ін. 

Готуючись до святкування ювілею, колектив університету звітує про здобутки. За п’ять 
останніх років отримано 318 українських та іноземних патентів, видано 190 монографій, опуб-
ліковано понад 14454 наукових публікацій. 

Загальний обсяг наукових досліджень становить 33,9 млн грн, з них 4,7 млн грн – за ра-
хунок видань загального фонду та 29,2 млн грн – за рахунок спеціального фонду. 

Колектив університету з оптимізмом дивиться у майбутнє, орієнтуючись на входження 
України до Європейського простору. 
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