РЕКТОРИ

Н

ародився 18 січня 1949 р. у м. Бахмач Чернігівської
області. Трудову діяльність розпочав у 1966 р. робочим
Бахмацької ремонтно-будівельної дистанції. Після
закінчення у 1975 р. Харківського інституту інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізниць», працював на кафедрі експлуатації залізниць на посадах
асистента та старшого викладача. Одночасно був заступником
декана заочного факультету, секретарем, відповідальним секретарем приймальної комісії.
В червні 1994 р. М. І. Данько здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У жовтні 1998 р. йому було присвоєно вчене
звання доцента, а в лютому 2005 р. — професора кафедри управління експлуатаційною роботою. В січні 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Основні напрями наукової діяльності: ресурсозберігаючі
технології у перевізних процесах на залізничному транспорті,
вдосконалення транспортно-експедиційного обслуговування
користувачів залізничних перевезень на основі раціонального
використання перевізних ресурсів, вибір раціональних схем
залізничних станцій для районів масового обслуговування
користувачів залізничних перевезень.
З 1994 по 1999 р. працював у Харківській державній
академії залізничного транспорту деканом факультету Зміна та
доцентом кафедри управління експлуатаційною роботою.
У 1999 р. М. І. Данька переведено на посаду заступника
директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при ХарДАЗТ. У 2000 р. обрано на посаду декана
факультету управління процесами перевезень, а в грудні того ж
року призначено проректором з навчальної роботи.
Працюючи в академії, Микола Іванович активно сприяв
перебудові діяльності вишу в умовах значного збільшення
контингенту студентів, формування нових вимог до спеціалістів-випускників, брав безпосередню участь у керівництві
навчально-науково-методичним комплексом «Академія —
технікуми залізничного транспорту», галузевою асоціацією
«Укртрансвуз».
З 30 квітня 2004 р. виконував обов’язки ректора, а 23 липня
2004 р., згідно з наказом міністра транспорту та зв’язку України,
його було призначено ректором Української державної академії
залізничного транспорту.
За короткий час в діяльності колективу академії відбулися
позитивні зрушення. Ректор виступив з ініціативою нових
підходів до організації та методичного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог Болонської конвенції. Створено навчально-методичний центр академії. Почала діяти
нова мережа комп’ютерних класів факультетів з обчислювальним центром для тестування студентів, обладнана електронна медіатека. Важливим напрямом науково-дослідної
роботи визначений пошук сучасних ресурсозберігаючих
технологій перевізного процесу на залізничному транспорті. Суттєвими є набутки в розвитку матеріальної бази
навчального закладу: придбані та переобладнані будівлі для
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гуртожитків, завершено ремонт вестибюлю та коридорів,
багатьох аудиторій, на сучасному естетичному рівні обладнано актовий зал, відкрито стадіон «Південний». Під безпосереднім керівництвом М. І. Данька була організована якісна
підготовка кадрового резерву керівного складу залізниць
України.
Є автором понад 150 наукових та науково-методичних
публікацій, у тому числі трьох підручників і двох навчальних
посібників. Мав дев’ять авторських свідоцтв. Керував науковою
школою «Удосконалення процесу залізничних перевезень
з розробкою нових технологічних засобів зниження енерговитрат». Був дійсним членом Транспортної академії України
(з 2003 р.).
Микола Іванович вів активну громадську і суспільну
роботу, в 2006–2010 рр. був депутатом Харківської обласної
ради V скликання.
За майже 40 років трудового шляху був відзначений численними нагородами, зокрема: медаллю «За доблестный труд»,
Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною
грамотою та іменним годинником від генерального директора
Укрзалізниці, Почесною грамотою Державної адміністрації
залізничного транспорту України, знаком «Почесному залізничнику», орденом Української Православної Церкви Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня, знаком «За сприяння
розвитку залізничного транспорту України, чотирма грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Харківчанин
року — 2008», почесним званням «Заслужений працівник транспорту України», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, знаком
«Почесний працівник транспорту України», Почесною
грамотою Харківської міської ради.
Під керівництвом М. І. Данька Українська державна
академія залізничного транспорту посіла провідне місце серед
транспортних вищих навчальних закладів України завдяки
великій роботі зі створення сучасної матеріально-технічної
бази, здійснення успішної кадрової, наукової та освітньої
політики.
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