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ародився 13 квітня 1936 р. у с. Мала Дівиця
Прилуцького району Чернігівської області в родині
службовців. Батько, Олексій Федорович, був агрономом, а мати, Федора Пилипівна, — вчителькою.
У 1954 р. закінчив школу зі срібною медаллю та
вступив на механічний факультет Київського автомобільно-дорожнього інституту, який із відзнакою
закінчив у 1959 р. за спеціальністю «Експлуатація
автомобільного транспорту». Отримав кваліфікацію інженера-механіка.
За направленням працював на автобазі тресту
«Прикамліс» на Уралі. Потім навчався в аспірантурі на кафедрі технічної експлуатації автомобілів
КАДІ. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію
в Політехнічному інституті м. Брно (Чехія), де проходив наукове стажування.
Того ж року Микола Білякович розпочав працювати в університеті: пройшов шлях асистента,
доцента, професора. З 1966 до 1968 р. він був
заступником декана автомобільного факультету, з
1968 до 1976 р. — деканом механічного факультету.
З 1976 р. Микола Олексійович обіймав посаду проректора з навчальної роботи, згодом — першого
проректора університету, завідувача кафедри дорожніх машин.
Здійснює безпосереднє керівництво навчальновиховним процесом. За його участі в університеті
виконувалися основні заходи щодо реформування
навчально-виховного процесу, підвищення якості
підготовки фахівців. Микола Білякович забезпечує
й організацію управління навчальним процесом,
контроль за виконанням вимог державних стан-
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дартів у галузі освіти, впровадження інноваційних
технологій, формування контингенту студентів і
підготовки пропозицій щодо складу контингенту
науково-педагогічних працівників університету.
Має досвід наукової роботи в галузі вищої школи. Очолював дослідження щодо управління самостійною роботою студентів у системі Міністерства
вищої та середньої спеціальної освіти України.
Микола Олексійович очолює кафедру дорожніх
машин Національного транспортного університету.
До царини його наукових інтересів входять проблеми
технічної експлуатації, надійності дорожніх машин
та автомобілів. Він є автором та співавтором понад
120 наукових праць, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних розробок, винаходів.
Голова науково-методичної комісії з транспорту
та транспортної інфраструктури Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України,
очолює науково-методичну та редакційно-видавничу ради університету.
Бере участь у громадському житті, зокрема в
роботі товариства «Чернігівське земляцтво». За активну громадську діяльність отримав Подяку
Прем’єр-міністра України.
М. О. Білякович — заслужений працівник
народної освіти України, академік Транспортної
академії України. Нагороджений орденами «Знак
пошани», «За заслуги» III ступеня, Почесною
грамотою Верховної Ради України, галузевими нагородами «Петро Могила», «Почесний автотранспортник», відзнакою МВС України «За співпрацю з
підрозділами Державтоінспекції» II ступеня.

