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Навчальний відділ

О

перативне регулювання навчального процесу
виконує навчальний відділ університету, що є
основним самостійним структурним підрозділом ХНАДУ і підпорядкований проректору з науковопедагогічної роботи.
Діяльність навчального відділу базується на принципах науковості, втілення сучасних змісту та технологій навчання, підвищення якості підготовки фахівців відповідно до вимог державних і європейських освітніх стандартів
та орієнтована на формування гармонійно розвинутої особистості, здатної до самостійного оновлення знань.
Навчальний відділ здійснює керівні функції щодо
організації, планування і контролю навчального процесу університету:
– координує організаційно-консультативне, навчальнометодичне і нормативно-інформаційне супроводження навчального процесу та освітню діяльність вишу;
– координує діяльність деканатів, факультетів та інших підрозділів;
– здійснює контроль ефективності та якості навчального процесу;
– організовує планування, облік показників і конт
роль навчального процесу за всіма освітньо-квалі
фікаційними рівнями і формами навчання, за якими
здійснюється підготовка фахівців;
– узагальнює досвід організації навчальної та науковометодичної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;

– контролює виконання ліцензійних, атестаційних
і акредитаційних вимог до реалізації професійних
освітніх програм, а також нормативних документів
з підготовки спеціалістів;
– проводить моніторинг навчальної та методичної діяльності;
– розробляє пропозиції для ректора і вченої ради
з удосконалення нормативної бази організації навчального процесу;
– організовує та перевіряє готовність кафедр до нового навчального року;
– контролює виконання аудиторного навантаження
науково-педагогічних працівників;
– організовує перевірку готовності та ефективне використання навчально-лабораторної бази університету
для проведення навчального процесу;
– координує навчальні доручення та індивідуальні
плани навчальної роботи викладачів;
– контролює підготовку до екзаменаційної сесії, державних іспитів та захисту дипломних проектів
(робіт);
– здійснює контроль за виконанням директорами
центрів, деканами факультетів і завідувачами ка
федр наказів і розпоряджень ректора щодо регулювання навчального процесу, а також забезпечує
його удосконалення на основі використання нових прогресивних технологій планування та ор
ганізації.
Навчальний відділ об’єднує групи: організації та управління навчальним процесом; планування навчального процесу;
організаційно-методичну та інформаційноаналітичної роботи.
Основні напрями діяльності навчального відділу:
– запровадження у діяльність навчальних
підрозділів нових підходів в організації навчального процесу;
– підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів, пов’язаних із навчальним процесом, оперативний контроль
за їх виконанням;
– складання розкладів занять, доведення до
відома деканатів і кафедр та контроль за їх
виконанням. Координація раціонального використання аудиторного фонду університету;
– організація роботи державних екзаменаКолектив навчального відділу. Зліва направо: перший ряд: заст. нач. Т. І. Попова,
ційних комісій за всіма напрямами і спеціпров. фах. І. В. Клітна, фах. М. О. Власенко, пров. фах. Т. А. Пономарьова,
альностями, підбиття результатів та аналіз
пров. фах. Т. Б. Калініченко; другий ряд: заст. нач. Д. П. Лабенко, фах. II кат.
О. М. Харківська, пров. фах. В. Я. Даниленко, фах. II кат. Г. А. Івахно,
роботи ДЕК;
нач. відділу С. І. Шерстобітов, фах. I кат. Ю. Є. Чжан, пров. фах. В. П. Сударь,
– замовлення, оформлення, отримання,
фах. I кат. О. А. Вінніченко, зав. практ. В. В. Барчан
зберігання та видача дипломів;
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Народився 1 вересня 1943 р. у с. Пет
методу підготовки фахівців для автомобільного транспорту. Знає виробництво,
ропавлівка Кусинського району Челябінпроводить НДР за господарськими доської області.
говорами з вантажними та пасажирськиТрудову діяльність розпочав у серпні
ми автотранспортними підприємствами
1960 р. токарем лікеро-горілчаного завоУкраїни.
ду. Після служби в армії (1962–1965) —
С. І. Шерстобітов бере безпосередстудент ХАДІ.
ню участь у проведенні щорічних ярмаУ серпні 1970 р. — викладач автошкорок фахівців, у передачі та впровадженні
ли м. Золотоноша Черкаської області.
ШЕРСТОБІТОВ
наукових розробок університету підприІз липня 1971 р. — старший інженер
Сергій Іванович
ємствам і організаціям автомобільного
науково-дослідного сектору ХАДІ.
транспорту.
Із квітня 1973 р. — асистент кафедри
Начальник відділу,
доцент
Підготував 43 наукові, науково-ме
економіки виробництва ХАДІ.
тодичні роботи та навчальні посібники.
Із листопада 1979 р. — старший вик
ладач кафедри економіки і організації автомобільного Його розробки спрямовані на підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту України та натранспорту, начальник навчальної частини ХАДІ.
Із липня 1990 р. — доцент кафедри економіки і ор- вчального процесу в технічному ВНЗ. Веде активну виганізації автомобільного транспорту, начальник на- ховну роботу, користується повагою серед працівників
і студентів університету.
вчальної частини.
У 1991 р. йому було присвоєно вчене звання доцента.
С. І. Шерстобітов — відмінник освіти УкраїІз 1998 р. — доцент кафедри економіки підприєм- ни (1999), член-кореспондент Транспортної акадества, начальник навчального відділу ХНАДУ.

мії України (2010), почесний працівник транспорС. І. Шерстобітов — висококваліфікований викла- ту України (2000), почесний працівник дорожньої
дач і фахівець у галузі економіки, організації, плану- галузі України, лауреат премії комсомолу України
вання та управління автотранспортними підприємства- (1970).
ми, організації, планування та управління навчальним
Сергій Іванович має нагороди: медалі — «20 ропроцесом.
ків перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945»
Веде велику організаційну та науково-дослідну (1965), «Захиснику вітчизни» (1999); нагрудний знак
роботу з упровадження кредитно-трансферної систе- МОН України «Петро Могила»; почесний знак «За
ми освіти, рейтингової системи контролю знань та ор- видатні заслуги перед колективом університету» усіх
ганізації самостійної роботи студентів — прогресив- трьох та найвищого ступенів, а також низку почесних
ної активізації пізнавальної діяльності як ефективного грамот різних міністерств і відомств.
– облік почасової оплати праці викладачів та контроль
за звітністю;
– облік чисельності та руху контингенту студентів;
– оперативний контроль успішності студентів, узагальнення та аналіз матеріалів за результатами екзаменаційних сесій і відвідування занять студентами;
– планування та розрахунок навчального навантаження кафедр, контроль розподілення та виконання навчального навантаження;
– розрахунок чисельності професорсько-викладацько
го складу;
– контроль за трудовою дисципліною професорськовикладацького складу, пов’язаною з навчальним процесом;
– робота з підготовки і складання статистичних звітів до
Міністерства освіти і науки України про основні результати діяльності ХНАДУ, звітних доповідей ректора та проректора з навчально-педагогічної роботи;
– планування та організація проведення виробничої
практики;

– укладання договорів та угод із підприємствами
і компаніями на проведення різних видів практик та з метою подальшого працевлаштування сту
дентів;
– атестація, акредитація і ліцензування університету
в цілому та окремих спеціальностей;
– організація застосування у навчальному процесі сучасних технічних засобів, забезпечення необхідними дидактичними матеріалами, здатними підвищити
ефективність навчання;
– удосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних методів викладання та технічних засобів навчання.
Навчальний відділ докладає багато зусиль для сприяння залученню науково-дослідних підрозділів університету в навчальний процес, формування пропозицій
щодо використання і розвитку навчально-методичної
і технічної бази вишу, узагальнення передового педагогічного досвіду та запровадження його у навчальний
процес.
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