
 

Шановні першокурсники! 
 

Відтепер Ви − студенти факультету управління та бізнесу Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).  

У Вашому житті почався новий важливий етап – чудова та незабутня пора 

студентства! Вітаємо Вас з цією знаменною подією! Бажаємо, щоб стіни ХНАДУ 

стали для Вас рідними, щоб Ви могли не раз із вдячністю згадати, що саме тут 

здобули вищу освіту! ♥ 

Ми підготували для Вас невелику пам’ятку, яка допоможе Вам у перші дні 

навчання☺ 

Заняття проводяться у головному корпусі (вул. Ярослава Мудрого, 25, 

ст. м. Пушкінська), корпусі факультету управління та бізнесу, корпусі механічного 

факультету (вул. Владислава Зубенка, 3а, ст. м. Академіка Павлова). Вказанням на 

корпус є літера перед номером аудиторії у розкладі занять: Г  − головний корпус, Е 

– факультет управління та бізнесу, М – механічний факультет. Спортивний зал 

(«ауд. Спорт») для занять фізичною культурою знаходиться на факультеті 

управління та бізнесу. 

Розклад занять у будь-який час можна подивитися за посиланням: 

https://vuz.khadi.kharkov.ua/time-table/group 

Увага! У головному корпусі та на факультетах різний час початку та 

закінчення занять:  

Пари Головний корпус Факультет управління та бізнесу, 

механічний факультет 

1 8.00 – 9.35 8.45 – 10.20 

2 9.45 – 11.20 10.30 – 12.05 

3 11.40 – 13.15 12.30 – 14.05 

4 13.25 – 15.00 14.15 – 15.55 
 

Заняття називається «пара», оскільки воно складається з 2-х частин: перші 

45 хвилин заняття, потім – перерва 5 хвилин, після перерви – ще 45 хвилин заняття. 

Перерва між парами триває 10 хвилин. Велика перерва – після другої пари 

(у головному корпусі – з 11.20 до 11.40, на факультеті управління та бізнесу, 

механічному факультеті – з 12.05 до 12.30).  

Деканат (ауд. 173е, 174е, 260е) і випускові кафедри знаходяться на факультеті 

управління та бізнесу. 

Гуртожиток № 6 розташований біля корпусу факультету управління та бізнесу 

за адресою вул. Владислава Зубенка, 5а (ст. м. Академіка Павлова).  

Медичний центр ХНАДУ розташований у гуртожитку № 2 за адресою 

Студентський провулок, 4 (ст. м. Пушкінська). 

Наші інформаційні ресурси: 

Факультет управління та бізнесу:  

- Сайт: https://fmab.khadi.kharkov.ua 

- Facebook: https://www.facebook.com/FUBuniver 

- Instagram: https://www.instagram.com/fub_khnadu 

Навчальний сайт ХНАДУ: http://dl.khadi.kharkov.ua 

Бібліотека ХНАДУ: http://library.khadi.kharkov.ua/golovna 
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