РЕКТОРИ

Н

ародилася у 1900 р. Перебуваючи на посаді керівника
ХІІТу, багато уваги надавала питанням підбору кадрів та
зміцненню матеріальної бази інституту. М. А. Шмайонок
запрошувала фахівців з інших ВНЗ і виробничників-практиків.
Разом із тим, педагоги, які вже не перший рік працювали в інституті, підвищували свою кваліфікацію та отримували наукові ступені
й учені звання.
У період її керівництва почалося будівництво споруд
теплотехнічної лабораторії, проектування нового навчального
корпусу. В 1935 р. було завершено надбудову першого інститутського житлового будинку на вул. Революції, 13, і розпочато
проектування, а в наступному році — спорудження ще одного
будинку для викладачів. М. А. Шмайонок зробила суттєвий
внесок у розвиток матеріально-технічної бази, поліпшення
навчальної та наукової роботи ХІІТу. Після плідної праці в ХІІТі
її було призначено заступником начальника ГУНЗ МШС СРСР.
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Н

ародився у 1907 р. У 1933 р. закінчив Київський
інститут інженерів залізничного транспорту, здобувши
кваліфікацію інженера-економіста.
У лютому 1937 р., в умовах посилення сталінських
репресій, його було відсторонено від роботи і репресовано.
Тимчасово обов’язки керівника навчального закладу виконував заступник начальника інституту з наукової та навчальної
роботи В. Т. Середа.

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɏȱȱɌɭ
±ɪɪ

З

а період перебування Д. Ф. Парфьонова на посаді начальника інституту відбулися позитивні зміни. Вдвічі зросла
кількість штатних викладачів, багато з них отримали
науковий ступінь кандидата технічних наук, працюючи безпосередньо в інституті. Це сприяло активізації наукової роботи,
підвищенню якості навчального процесу і, врешті-решт, створило передумови для появи в ХІІТі науковців і викладачів вищої
кваліфікації — докторів наук.
Інститут організовував проведення науково-технічних
конференцій з актуальних для залізничного транспорту проблем.
У наукових дискусіях брали участь і представники інших ВНЗ,
у тому числі МІІТ (Москва) та ЛІІЖТ (Ленінград). Почали видаватися збірники наукових праць викладачів інституту.
Велике значення Денисій Федорович надавав виховній
роботі серед студентів. З його ініціативи започатковано студентські наукові гуртки при кафедрах, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції. За сприяння начальника інституту
студентам старших курсів було надано можливість спробувати
себе в ролі майбутніх спеціалістів: близько 400 осіб були направлені на роботи з хронометражних спостережень для сприяння
запровадженню передових норм водіння поїздів за прикладом
«кривоносівського руху» на залізничному транспорті. Вихованці
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ХІІТу отримали змогу набути професійних навичок, підготуватися до майбутньої самостійної діяльності.
Основна заслуга Д. Ф. Парфьонова — у підвищенні якості
наукової роботи в ХІІТі, сприянні виходу вишу на всесоюзний
рівень, поліпшенні результатів навчання студентів шляхом залучення їх до наукової та виробничої діяльності. Згодом Денисія
Федоровича було призначено ректором МІІТ.
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