ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТОХТАР
Г е оргій Іванович
Проректор
з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків,
кандидат технічних наук, професор

Н

ародився 17 липня 1949 р. У 1955–1966 рр. навчався у середній школі (с. Зоря Володарського
району Донецької області), яку закінчив зі срібною медаллю. У 1966–1971 рр. навчався у Донецькому політехнічному інституті (ДПІ) за фахом «Інженер-механік
автомобільного транспорту» і закінчив його з відзнакою.
Трудову діяльність розпочав у 1971 р. асистентом ка
федри технічного обслуговування і ремонту автомобілів у Горлівській філії ДПІ. У грудні 1973 р. зарахований
до аспірантури ХАДІ (нині Харківський національний
автомобільно-дорожній університет). Наукові дослідження проводилися в галузі динаміки транспортних засобів
і завершилися успішним захистом дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. У грудні
1976 р. зарахований на посаду асистента кафедри теоретичної механіки ХАДІ. Із 1978 до 1980 рр. — заступник
декана заочного факультету. У 1980–1981 навчальному
році вивчав французьку мову в Київському державному
університеті, отримавши сертифікат з відзнакою. У вересні 1980 р. згідно з наказом Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти колишнього Союзу, був відряджений
до Алжиру для викладання французькою мовою теоретичної механіки в університеті м. Батни. За підсумками
роботи в Алжирі був нагороджений почесною грамотою
і занесений до Книги Пошани Посольства в АНДР.
У 1981 р. здобув вчене звання доцента. Повернувшись
у 1985 р. із закордонного відрядження, продовжує роботу
на кафедрі теоретичної механіки та гідравліки. Багато часу
приділяє педагогічній і науково-методичній роботі, впровадженню і широкому використанню у навчальному процесі
технічних засобів навчання. Автор лабораторного практикуму, наочних посібників і моделей з теоретичної механіки.
Постійно удосконалює педагогічну майстерність, неодноразовий переможець в номінації «Кращий викладач очима

студентів», які під його керівництвом стають переможцями
і лауреатами національних олімпіад з теоретичної механіки. Автор більш як 50 наукових і науково-методичних публікацій, навчальних посібників, статей, винаходів.
У 2000 р. очолив Центр міжнародної освіти і співробітництва університету, а незабаром став проректором
з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків.
За його сприяння та під його керівництвом створюється сучасна інфраструктура для навчання іноземних
громадян, істотно збільшується їхній контингент, удосконалюється навчальний процес і якість їх підготовки,
широко впроваджуються новітні інформаційні і мультимедійні освітні технології. Активно розвивається міжнародна співпраця університету, збільшується кількість
зарубіжних партнерів у галузі освіти, транспорту, дорожнього будівництва, створюються умови для участі студентів у зарубіжних стажуваннях і, як наслідок, істотно
зміцнюється міжнародний рейтинг ХНАДУ. За досягнуті
успіхи в царині міжнародної освіти нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.
У 2004 р. Г. І. Тохтар обраний професором ХНАДУ.
У 2007 р. обраний головою Харківського міського товариства греків «Геліос». Перебуваючи на цій посаді, він активно сприяв розвитку і зміцненню українсько-грецьких
відносин. У 2008 р. обраний членом-кореспондентом
Транспортної академії України, наказом МОН України
призначений членом експертної ради Державної акредитаційної комісії з питань підготовки іноземних громадян.
Із 2010 р. — голова ради проректорів Харківських вишів, відповідальних за навчання іноземних громадян.
Георгій Іванович Тохтар — відмінник освіти України,
нагороджений дипломом інженера-педагога міжнародної
організації IGIP та почесним знаком ХНАДУ «За видатні
заслуги перед колективом університету» ІІІ і ІІ ступенів.
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