НАВЧАЛЬНИЙ
ВІДДІЛ
пріоритетні напрями вдосконалення та оптимізації навчального процесу. Зокрема, перебудував навчальні графіки, змінював
характер виробничих практик, здійснював заходи щодо підвищення загального рівня економічної підготовки студентів тощо.
Обов’язки керівника навчального відділу в різні роки
виконували: О. П. Восковець, О. І. Гапоненко, О. А. Вязов>-*#
ський, А. Т. Кулик, Є. В. Неумивакін, М. Т. Тулінов,
( %
А. М. Штомпель, М. В. Коренівський, І. Д. Борзилов. Із
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ
2006 р. цю посаду обіймає Г. П. Кузнєцова.
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ
У 1991 р. в університеті почалося поступове зростання
ɜɿɞɞɿɥɭ
контингенту студентів, обумовлене появою окремих груп
і навіть спеціальностей за контрактною формою навчання.
Крім того, стрімка розбудова транспортної і, зокрема, залізничної галузей України потребує забезпечення кадрами
нової формації. Зростання обсягу навчальної роботи та
високі вимоги до якості організації навчального процесу
Народилася в 1952 р. у Харківській області. У 1970 р.
призвели до того, що зі складу навчального відділу видізакінчила Покотилівську середню школу. З 1971 по 1977 р.
лився та став самостійним відділ з організації практики стунавчалася на вечірньому відділенні Харківського інстидентів, а навчально-методичною роботою нині займається
туту інженерів залізничного транспорту. З 1970 по 1991 р.
навчально-методичний центр вишу.
працювала в деканаті факультету управління процесами
перевезень. З 1991 по 2006 р. — заступник начальника навУ 2004 р. в університеті було впроваджено кредитночального відділу, з 2006 р. по теперішній час — начальник
модульну систему оцінювання знань студентів. Основна її
навчального відділу.
мета — підвищення рівня та якості надання освітніх послуг
в університеті до європейських норм і стандартів у вищій освіті.
На навчальний відділ університету покладено організацію навчального процесу та контроль за його проведенням. Штат відділу складає статистичну звітність, розробляє
ищий навчальний заклад не може обходитися без струкграфіки навчального процесу за денною та заочною фортурного підрозділу, який організовує, координує та
мами навчання, проводить підготовку наказів із навчальконтролює навчальну роботу. Тому навчальний відділ
ної роботи, виконує аналіз результатів поточної успішінституту було створено одночасно із заснуванням вишу.
ності, екзаменаційних сесій, атестацій, дипломного
Впродовж 85 років навчальний відділ вишу координував усі
проектування.
Співробітники відділу проводять узгодження навчальних
планів спеціальностей, роблять
розрахунок навчального навантаження професорсько-викладацького складу. Через навчальний відділ виконується
оформлення та видача дипломів, готується замовлення та
організовується видача студентських квитків. Організація
та контроль підвищення кваліфікації і стажування профеКолектив навчального відділу. Зліва направо: фах. В. Г. Решетник, фах. Є. В. Романович,
сорсько-викладацького складу
фах. Н. Б. Чоломбітько, фах. Ю. В. Червякова, М. М. Кондрат’єва, фах. О. В. Мачула,
університету — теж функція
нач. відділу Г. П. Кузнєцова, фах. Т. В. Штомпель, ст. дисп. І. В. Багіянц, фах. А. В. Ксьонз,
фах. Т. В. Гончарова, секр. Н. Д. Карулік
навчального відділу.
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