НАЦІОНА ЛЬНИЙ
ТРАНСПОР ТНИЙ УНІВЕР СИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
УПРАВЛІННЯ

Н

авчально-методичне управління НТУ об’єднує
навчально-методичний відділ, відділ технічних
засобів навчання, відділ практики і працевлаштування. Навчально-методичне управління здійснює керівні
функції щодо організації навчального процесу в університеті: перевіряє готовність кафедр до нового навчального
року; контролює виконання аудиторного навантаження
науково-педагогічних працівників; організовує перевірку
готовності навчально-лабораторної бази університету до
проведення навчального процесу; контролює підготовку
до екзаменаційної сесії, державних іспитів та захисту дипломних проектів (робіт); здійснює контроль за виконанням директорами інститутів, деканами факультетів і
завідувачами кафедр наказів і розпоряджень ректора
щодо регулювання навчального процесу.
Основні напрями діяльності навчально-методичного управління: планування та розрахунок навчального
навантаження кафедр; розрахунок чисельності професорсько-викладацького складу; складання розкладу занять; організація, оформлення та видача дипломів
різних ОКР; укладання договорів та угод із підприємствами і компаніями на проведення різних видів
практик та з метою подальшого працевлаштування студентів; складання статистичних звітів до Міністерства
освіти і науки України про основні результати діяльності НТУ; організація застосування в навчальному
процесі сучасних технічних засобів, забезпечення
необхідними дидактичними матеріалами, здатними
підвищити ефективність навчання; удосконалення навчального процесу шляхом впровадження прогресивних
методів викладання та технічних засобів навчання.

За період існування навчальної частини (навчальнометодичного управління) керівниками були: К. А. Хавкін, А. Г. Моргун, Г. Є. Ліпський, В. В. Цимбалов,
І. П. Нєвєжин. Із 2000 р. відділ очолив О. П. Токін.
На виконання рішення вченої ради університету
на базі навчально-методичного відділу та відділу ТЗН
було створено навчально-методичне управління на
чолі з О. П. Токіним.

Зліва направо: методист С. А. Кириченко, ст. дисп. І. А. Бура,
керівник практик Т. М. Могиленко, нач. навч.-метод.
відділу, доц. В. А. Ткаченко, нач. навч.-метод. упр., канд.
техн. наук, проф. О. П. Токін, методист В. М. Рудник,
нач. відділу ТЗН В. Ф. Артемчук, нач. відділу практики та
працевлаштування Д. Д. Паніполяк,
методист Н. В. Саржинська
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ТОКІН
Олександр Павлович
Начальник управління,
кандидат технічних наук,
професор

Н

ародився 12 лютого 1963 р. у м. Київ у родині
військовослужбовця. В 1980 р. закінчив середню
школу № 177. Цього ж року вступив на механічний
факультет Київського автомобільно-дорожнього
інституту (спеціальність — «Дорожні машини та устаткування»), який закінчив із відзнакою в 1985 р.
Працював у відділі Головного конструктора заводу
«Будшляхмаш». Із 1986 р. — аспірант Київського автомобільно-дорожнього інституту, а після захисту в
1990 р. дисертації на здобуття звання кандидата
технічних наук — асистент кафедри «Ремонтного виробництва та матеріалознавства».
Олександр Павлович вдало поєднує наукову
та педагогічну діяльність. Він має понад 40 наукових статей, 14 навчальних посібників, сім методичних вказівок. Із 1995 р. працює на посаді
доцента кафедри «Виробництво, ремонт та
матеріалознавство», а з 2000 р. очолює навчальнометодичний відділ університету. О. П. Токін веде
активну виховну роботу серед студентства, має
дозвіл керівництва аспірантами, є координатором
кількох міжнародних проектів співпраці між
Національним транспортним університетом та
провідними фірмами світу в галузі транспортних
технологій.
У 2004 р. у зв’язку з розширенням структури
університету відбулася реструктуризація й було
створено навчально-методичне управління, яке
очолив Олександр Павлович.

