НАЦІОНА ЛЬНИЙ
ТРАНСПОР ТНИЙ УНІВЕР СИТЕТ

ВІДДІЛ КАДРІВ

Р

ушійною силою кожного підприємства,
безумовно, є його кадри, адже недарма говорять,
що кадри вирішують усе.
Важливо підкреслити, що у сучасному світі кадрова
служба для підприємства відіграє важливу роль. Вона
має бути координатором і організатором усієї роботи з
кадрами, кадрової політики всієї організації.
Кадрова служба — «дзеркало організації», «візитна картка підприємства». Від того, як організована
робота з працівниками, документаційне забезпечення, управління кадрами, залежить загальне враження
про підприємство. Виконання основних функцій
кадрової роботи вимагає висококваліфікованих,
професійно здібних працівників відділу кадрів.
У цьому аспекті колектив відділу кадрів університету
успішно справляється із покладеними на нього
обов’язками.
Добір і розстановка кадрів із урахуванням
спеціальності та кваліфікації, використання ділових і
моральних якостей працівників дозволяє позитивно
вирішувати питання зміцнення договірної та трудової дисципліни.
У післявоєнний період відділи кадрів були створені
практично в усіх організаціях та на підприємствах. Перед відділами кадрів підприємств було поставлено завдання — в найкоротший термін прийняти на роботу та
навчити професії нових працівників, щоб замінити тих,
хто пішов на війну. Це завдання було виконано й відтоді
питання прийому, навчання та перепідготовки кадрів є
важливим напрямом роботи кадрових служб.

Співробітники відділу кадрів. Зліва направо:
ст. інспектор Л. О. Шевченко, ст. інспектор
Н. О. Пелих, фахівець II кат. О. В. Мерненко,
фахівець I кат. І. Д. Сквира, начальник відділу кадрів
Н. І. Васянова, ст. інспектор В. Б. Крупнова,
фахівець I кат. М. Г. Лисюк, фахівець I кат. Л. Ф. Лозова,
фахівець II кат. О. Ю. Залевська
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ародилася 9 квітня 1949 р. у м. Самарканд. Трудову діяльність розпочала в 1970 р. на посаді
відповідального виконавця військової частини
(Приморський край Росії). У 1974–1978 рр. — старший інспектор, начальник відділу кадрів військового
торговельного підприємства в м. Владивосток, з 1978
до 1982 р. — завідувач дитячим садком у м. Ю. Курильськ. У 1982–1984 рр. — завідувач відділу ЯВО
«Прогрес» у м. Ленінград.
Із 1986 до 2000 р. — старший інспектор відділу
кадрів Київського автомобільно-дорожнього інституту (нині — Національний транспортний університет). Із 2001 р. і донині — начальник відділу кадрів
Національного транспортного університету.
У 2004 р. закінчила Національний транспортний
університет.

На підставі наказу НКВС СРСР від 21.11.1944 р.
№ 294 директором Київського автомобільно-дорожнього інституту з 2 грудня 1944 р. був призначений Юрій
Миколайович Даденков (наказ від 02.12.1944 р. № 1). У
цей час наказом від 04.12.1944 р. № 2 директор інституту призначив тимчасово виконуючим обов’язки начальника відділу кадрів техніка-лейтенанта Гліба Миколайовича Чайковського, який працював на цій посаді до
травня 1945 р. Із 8 травня 1945 р. до 3 серпня 1967 р. посаду начальника відділу кадрів та спецчастини КАДІ
займав Костянтин Миколайович Ухов. Після нього на
цій посаді до 18 лютого 1981 р. працював Михайло Михайлович Мережко. В період із 19 лютого 1981 р. до 8
квітня 1986 р. посаду начальника відділу кадрів займав
Анатолій Дмитрович Охрименко. Йому на зміну прийшов колишній військовий пенсіонер — Георгій Васильович Овсянніков, який очолював відділ кадрів із 9
квітня 1986 р. до 7 лютого 2001 р. Із 8 лютого 2001 р. наказом ректора інституту на посаду начальника відділу
кадрів НТУ призначена Васянова Ніна Іванівна.
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