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Центр
заочного та дистанційного
навчання

В

ідповідно до наказу № 335 від 28.07.1948 р.
у ХАДІ було організовано заочне відділення,
яке у 1956 р. (наказ № 637) перетворили у факультет заочного навчання (ФЗН).
Відповідно до наказу № 176 від 13.12.2011 р. ФЗН
було ліквідовано і на його базі з 1 січня 2012 р. утворено
Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗ та ДН).
Наказом № 37 від 05.03.2012 р. ЦЗ та ДН було перейменовано в Центр заочного навчання, а 07.07.2013 р.
наказом № 133 було повернено сучасну назву Центр
заочного та дистанційного навчання.
У різні роки факультетом керували: Нухим Тавелович Левін (1948–1949), Георгій Львович Гарбовицький (1949–1951), Валентин Георгійович
Терлецький (1951–1953), Костянтин Григорович Федоренко (1956–1959), Микола Якович Говорущенко (04–05.1959), Сергій Лаврентійович Голованенко
(1959–1965), Олексій Юхимович Токарь (1965–1975),
Степан Йосипович Ломака (1975–1978), Микола Михайлович Кудрявцев (1978–1982), Едуард Михайлович Трусов (1982–1987), Євген Миколайович Лисіков
(1987–1992), Леонід Володимирович Назаров (1992–
1993), Дмитро Миронович Трунов (1993–1995), Сергій Якович Ходирєв (з 01.02.1995 до 31.01.2002 р.),
Микола Миколайович Альокса (із 01.02.2002 до
27.11.2005 р.), Володимир Олександрович Псюрник
(із 28.11.2005 до 17.01.2006 р.), Ігор Олександрович

Школяренко (із 23.01.2006 до 27.12.2009 р.), Анатолій Вікторович Ужва (із 28.12.2009 до 29.08.2013 р.),
Микола Миколайович Альокса (із 29.08.2013 р. і до
цього часу).
Сьогодні в ЦЗ та ДН готують бакалаврів за 12 напрямами та спеціалістів за 15 спеціальностями:
– «Автомобільний транспорт» (спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»);
– «Будівництво»
(спеціальності:
«Автомобільні дороги та аеродроми», «Мости і транспортні
тунелі»);
– «Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування» (спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»);
– «Машинобудування» (спеціальність «Підйомнотранспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»);
– «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціальність «Автоматизоване управління
технологічними процесами»);
– «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (спеціальність «Метрологія та вимірювальна
техніка»);
– «Електромеханіка» (спеціальність «Електричні
системи і комплекси транспортних засобів»);
– «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування. Автомобільний
транспорт»);
– «Економіка
підприємства» (спеціальність
«Економіка
підприємства»);
– «Облік і аудит» (спе
ціальність
«Облік
і
аудит»);
– «Міжнародна економіка» (спеціальність «Між
народна економіка»);
– «Транспортні технології» (спеціальності: «Організація перевезень і управ
ління на транспорті»,
Колектив Центру заочного та дистанційного навчання. Зліва направо:
помічник директора, доц. О. П. Шапошнікова, фахівець I кат. С. В. Дмитрієва,
«Організація і регулюфахівець I кат. С. В. Єкімова, директор, проф. М. М. Альокса, помічник директора, доц. В. В. Булига,
вання дорожнього руху»,
фахівець I кат. М. В. Сахно, фахівець I кат. І. М. Давиденко, старший диспетчер З. В. Насєдкіна
«Транспортні системи»).

190

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Народився 8 лютого 1949 р. в с. КуроУ 1980 р. переведений (за конкурво Погарського р-ну Брянської обл.
сом) на посаду доцента кафедри автомоУ 1956–1964 рр. навчався у Куровбілів.
ській восьмилітній школі, а у 1964–
Із квітня 1981 до січня 1982 р. обій
1966 рр. — у Погарській середній школі
мав посаду заступника декана автомо№ 1, яку закінчив зі срібною медаллю.
більного факультету.
У 1966 р. вступив на автомобільний
У 1982–1998 рр. був заступником зафакультет ХАДІ (і в 1971 р. закінчив його
відувача кафедри автомобілів.
з відзнакою за фахом «Інженер-механік авІз вересня 1998 до січня 2002 р. —
АЛЬОКСА
томобільного транспорту». Із тих пір займазаступник декана автомобільного фа
Микола Миколайович
ється науково-педагогічною діяльністю.
культету.
У 1979 р. захистив кандидатську ди
У 2002–2005 рр. очолював факультет
Директор центру,
кандидат технічних наук,
сертацію на здобуття наукового ступеня
заочного навчання.
професор
кандидата технічних наук.
Із 2005 до 2013 р. Микола МиколайоНаукове звання доцента кафедри аввич був деканом автомобільного факультомобілів присвоєно у січні 1982 р.
тету, а з серпня 2013 р. — директор Центру заочного та
Рішенням вченої ради університету від 4 липня дистанційного навчання.
2003 р. йому присвоєно вчене звання професора уніЗа його участю надруковано три навчальні посібниверситету. У вересні — жовтні 1971 р. працював інжене- ки з грифом МОН України, одну монографію, 24 статті,
ром НДС кафедри автомобілів, а з листопада 1971 р. до 15 методичних розробок, отримано 22 авторські свідоц
призову в армію в травні 1972 р. навчався в аспірантурі тва СРСР та один патент України.
при тій самій кафедрі.
Микола Миколайович — відмінник освіти УкраїУ 1972–1973 рр. служив у лавах Радянської армії. ни, Почесний працівник транспорту України (2000),
Після демобілізації повернувся в інститут для навчання нагороджений медаллю «За доблесну працю» (1970),
в аспірантурі при кафедрі автомобілів. З червня 1974 знаками «Переможець соцзмагання» (1980) «Почесдо грудня 1976 р. був секретарем комітету комсомолу ний професор ХНАДУ» (2009), «За видатні заслуги перед колективом університету» III та II ступеня (2007,
ХАДІ.
Із грудня 1976 до серпня 1978 р. – знову аспірант 2008). Тричі відзначений як «Кращий викладач очима
студентів».
кафедри автомобілів.
ЦЗ та ДН впроваджується дистанційна форма на- ють доценти: В. В. Булига та О. П. Шапошнікова; фавчання, що забезпечує академічну мобільність навчан- хівці: І. М. Давиденко, С. В. Дмитрієва, С. В. Єкімова,
ня студентів, підвищення якості освіти і підготовку М. В. Сахно та старший диспетчер З. В. Насєдкіна.
конкурентоспроможних фахівців для сучасного ринку праці.
У 2014 р. 505 українських
студентів-заочників
отримали
дипломи спеціаліста за 12 спеціальностями, а 508 осіб — дипломи бакалавра за 11 напрямами.
Із вересня 2014 р. на заоч
ній формі навчається 2011 українських студентів. Крім того,
у 2013–2014 навчальному році
в ЦЗ та ДН навчались 492 іноземних студенти.
Викладання дисциплін у ЦЗ
та ДН проводиться провідними
викладачами ХНАДУ, що мають
звання професора або доцента.
Сьогодні ЦЗ та ДН очолює
Зліва направо: помічник директора, доц. О. П. Шапошнікова,
професор Микола Миколайодиректор,
проф. М. М. Альокса, помічник директора, доц. В. В. Булига
вич Альокса. Йому допомага-
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