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Найстарший вищий навчальний заклад України, який готує висококваліфікованих
фахівців для роботи в галузі автомобільного транспорту і дорожнього будівництва завжди затребуваних у всіх країнах світу.
Сьогодні в університеті на його восьми факультетах: автомобільному, дорожньобудівельному, механічному, транспортних систем, управління та бізнесу, підготовки іноземних громадян, центр освітніх послуг - навчаються близько 10 тисяч студентів денної
та заочної форм навчання, серед яких близько 1000 іноземців з більш ніж 30 країн світу.

В університеті працює понад 500 висококваліфікованих і досвідчених педагогів і вчених, серед яких заслужені діячі науки і техніки України, лауреати Державної премії України, академіки і члени Транспортної Академії України, доктори та кандидати технічних наук, професори і доценти.
У 2001 році за високі досягнення в науково-педагогічної діяльності Указом Президента України університету надано статус «НАЦІОНАЛЬНОГО».
Сьогодні освітня діяльність університету в себе включає:
• підготовку бакалаврів (за 21 спеціальністю);
• підготовку магістрів (за 17 спеціальностями);
• підготовку аспірантів і докторантів (за 10 науковими напрямками).
Всі спеціальності університету акредитовані Міністерством освіти і науки України, завжди актуальні і затребувані на ринках праці всіх країн світу.

ХНА ДУ
Запрошує Вас на навчання,
гарантує високу якість
підготовки.
І ось чому!!!

• Університет засновано в далекому 1930 році і знаменитий своїми науковими школами, відомими вченими, високопрофесійними педагогами, освітніми традиціями.
• Має державну форму власності і вищий рівень акредитації в системі Міністерства
освіти і науки України.
• Дипломи університету визнані більш ніж у 100 країнах світу.

• За час своєї науково-педагогічної діяльності університет підготував близько 70 тис.
фахівців, бакалаврів, магістрів, у тому числі, близько 3 тис. - для закордонних країн.

• ХНАДУ має високий міжнародний рейтинг, бере участь у
міжнародних проектах і програмах, співпрацює з 65 закордонними партнерами.
• Вчені, викладачі та студенти ХНАДУ постійно беруть
участь у європейських та міжнародних програмах TEMPUS,
ERASMUS, FULBRIGHT, DAAD, виїжджають в зарубіжні
університети на навчання, для проведення спільних наукових досліджень, читання лекцій, проходження стажувань,
підвищення кваліфікації.
• Особлива увага в університеті приділяється комп'ютерній
підготовці іноземних студентів. Вона ведеться в 60 комп'ютерних класах, створений спеціальний освітній портал, де в
електронному вигляді зберігаються всі методичні та наукові інформаційні матеріали з досліджуваних дисциплін, в
навчальних і інженерних розрахунках широко використовуються сучасні програмні продукти, такі як Autocad,
Mathlab, INVENTOR, VISSUM і ін.
• Університет є стратегічним партнером американської
компанії Autodesk, за результатами регулярної участі і пе-

• В університеті створено і успішно функціонує Німецько-український Центр, де українські та іноземні
студенти вивчають німецьку та англійську мови, знайомляться з культурою, історією і традиціями
Німеччини. Крім того, для студентів постійно проводяться консультації, тренінги, майстер-класи, після
яких вони виїжджають за кордон і беруть участь у міжнародних програмах і проектах, стажуваннях,
конкурсах, конференціях у Німеччині та інших країнах Європи.

• Для іноземних студентів в університеті розроблені спеціальні адаптовані методичні матеріали (конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів), що
сприяють підвищенню ефективності їх самостійної роботи і якості їх
професійної підготовки.
• Студенти ХНАДУ, в тому числі іноземні, можуть брати участь в програмі подвійних дипломів з провідними європейськими (Польськими,
Швейцарськими) університетами.

• В університеті створені й успішно функціонують центри практичної
підготовки студентів на базі сучасного обладнання найвідоміших в
світі компаній: американської - HAAS, німецької - BOSCH, KREDOЦентр - для автоматизованого проектування автомобільних доріг і
магістралей та ін.

• Викладачі університету навчають іноземних студентів
в
атмосфері
професіоналізму,
доброзичливості, розуміння, вимогливості та об'єктивності в оцінці їх знань, допомагають їм вивчати
важкі розділи дисциплін, проводять додаткові заняття, консультації.

• Під час навчання іноземні студенти активно залучаються до наукових досліджень, беруть участь і виступають з доповідями в студентських наукових конференціях, в конкурсах, в олімпіадах, пишуть наукові статті, за результатами своїх досягнень нагороджуються грамотами, дипломами.

• Під час свого навчання іноземні студенти можуть виконувати
реальні курсові та дипломні проекти, використовуючи для розрахунків вихідні дані своєї країни.
• В університеті функціонує кращий підготовчий факультет для
мовної підготовки іноземних громадян. Тут розроблені і широко
використовуються сучасні, освітні, мультимедійні, інтерактивні
технології, оригінальні комп'ютерні навчальні та контролюючі
програми.
• Більше 50 років в університеті функціонує лабораторія швидкісних автомобілів, де студенти після занять, на практиці, використовують отримані в аудиторіях теоретичні знання і своїми
руками створюють унікальні моделі рекордно-гоночних автомобілів, беруть участь в національних та міжнародних спортивних змаганнях (2010-2016 SCHELL- екомарафон, Формула Е8 і
ін.).

• Цікаво організовано дозвілля студентів, вони активно беруть участь в конкурсах художньої самодіяльності, в спортивних змаганнях, в інших культурних заходах.
• У період навчання іноземних громадян підтримуються контакти з їх батьками, які
можуть отримувати інформацію про навчання та проживання своїх дітей.
• Навчальні корпуси та студентські гуртожитки університету розташовані в центрі міста.

Найбільш затребувані
спеціальності ХНАДУ і
місця працевлаштування
випускників

Машинобудівні
підприємства

Дорожньо-будівельні
підприємства

Лабораторії, центри сертифікації
продукції

Інженерна
механіка
Викладацька робота у ліцеях і
коледжах

Конструкторське бюро

Будівельні фірми

Інститути наукових
досліджень

Центри професійної
підготовки

Управління технологічними
процесами в машинобудуванні

Організація і управління
дорожнім рухом транспорту

Системи автоматизованого
проектування

Автоматизація
технологічних
процесів

Інтелектуальні і робототехнічні
системи

Розробка,
впровадження,
контроль та управління
автоматизованими
технологічними процесами
у:
• енергетиці;
• Системы
сільському
господарстві;
управления
движением
транспортных средств

• нафтогазової
промисловості;
• медицині;
• торгівлі;
• транспорті;
Автоматизовані системи
управління в екології

Комп'ютерна діагностика стану
автомобільних доріг

• Автоматизированные
комунальному
системы
господарстві.
экологического контроля

Підприємства з виробництва
виробів з металевих і неметалевих
матеріалів

Отримання наноматеріалів у
науково-дослідних центрах

Підприємства
нафтогазовидобувної
промисловості

Підприємства авіаційної
промисловості

Матеріалознавство
Інноваційні компанії з
виробництва наукомісткої
продукції

Викладання
в коледжах,
Преподавание
в колледжах,
ліцеях,
професійних
лицеях, профессиональных
центрах
центрах

Науково-дослідні
центри

Экспертная оценка

Експертна оцінка
катастроф
катастроф

Підприємства хімічної
промисловості

Підприємства
металургійної
промисловості

Підприємства
автомобільної
промисловості

Програмування процесів
виготовлення деталей на
верстатах з ЧПУ

WEB-дизайнер

Програміст

Системний адміністратор

Комп’ютерні
науки
_______________________

Розробник мобільних
додатків

Адміністратор баз даних

Інженерія
програмного
забезпечення

Менеджер ІТ-проектів

Розробник комп’ютерних
ігор

Системний аналітик

Машинобудування
контроль якості
виробництва,
сертифікаційні
випробування,
стандартизація
продукції

Виробництво високих
технологій
Нановимірювання

Розумний дім

Дорожнє будівництво
геодезичні вимірювання,
контроль якості
дорожнього покриття,
діагностика стану
дорожньо-будівельної
техніки

Метрологія та
інформаційновимірювальні
технології
Сільське господарство

Медицина
контроль і
обслуговування
медичного
обладнання,
медична
діагностика

Нафтогазова промисловість
контроль стану і діагностика
бурових установок і
трубопроводів, контроль
процесів буріння,
забезпечення безпеки
обслуговуючого персоналу

Таможня

контроль якості
сільськогосподарсько продукції,
діагностика сільськогосподарської
техніки, забезпечення і контроль
мікроклімату в приміщеннях

епідеміологічний
контроль,
ідентифікація
вантажів,
контроль систем
безпеки

Ласкаво просимо
в Харківський національний автомобільно-дорожній
університет!
МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Контакти
Відповідальний за набір студентів на Механічному факультеті:
Олександр Вікторович Щукін
тел: +38 (097) 996-76-41,
+38 (066)657-81-41,
+38 (093) 349-06-07
E-mail: abitur.khadi@gmail.com
Офіційна сторінка у Instagram
https://www.instagram.com/mechanical.faculty/?igshid=rn30puyky8db
Офіційна сторінка у Facebook
https://www.facebook.com/mechanical.faculty

