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Навчальний
відділ

І. В. Тріфонов —
начальник
навчального
відділу, професор кафедри технології будівельного
виробництва,
дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти У
країни. Вищу
освіту здобув у 1996 р.
у ПДАБА. У 2000 р. став
кандидатом
технічних
наук. У 2014 р. захистив
докторську дисертацію за
спеціальністю «Управління
проектами і програмами»
Тріфонов
та отримав науковий стуІван Володимирович
пінь доктора технічних
Начальник
наук.
навчального відділу,
Опублікував
понад
доктор технічних наук,
70
науково-методичних
професор
праць, має 25 патентів
України на винахід. Наукові розробки стосуються питань
технології будівництва та проектного менеджменту. Є
членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю
«Управління проектами і програмами». Має одного захищеного дисертанта.
За сумлінну працю, плідну наукову діяльність та великий вклад у виховання студентів нагороджений подяками
і грамотами академії, Почесною грамотою Президії Дніп
ропетровської обласної Міжгалузевої ради профспілок
(2005, 2010), знаком «Відмінник освіти України» (2005), Подякою Дніпропетровського міського голови (2012), Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради (2015).

У

перші дні діяльності будівельного інституту
для організації освітнього процесу було створено навчальну частину, яку очолив один із його
засновників — О. А. Гармаш.
За останні 50 років керівництво навчальним відділом здійснювали: В. Г. Вінник (до 1968 р.), А. М. Березюк (1968–1975), А. В. Ненахов (1975–1981),
Г. У. Невгомонний (1982–1986, 1990–1995), В. М. Ільїн
(1986–1990), А. Я. Пацула (1996–2001). З 2001 р. посаду начальника відділу обіймає І. В. Тріфонов.
Навчальний відділ є структурним підрозділом
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», що безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної
та навчальної роботи і забезпечує планування, організацію, контроль та вдосконалення освітнього процесу. Робота здійснюється у тісному контакті з 
деканатами факультетів, кафедрами, відділом
кадрів, юридичним відділом, бухгалтерією тощо.
Відділ з’ясовує поточні питання щодо вдосконалення навчальних планів, складання розкладу з анять,
аналізу навантаження науково-педагогічних працівників кафедр, руху контингенту та здійснює загальну
координацію з впровадження Європейської кредитно-трансферної системи в академії.
З 2013 р. у складі відділу функціонує лабораторія з моніторингу якості навчання та організації
планування навчально-методичної роботи (керівник — В. Г. Федіна), яка вирішує проблеми ліцензування та акредитації спеціальностей, здійснює аналіз
поточної успішності студентів та займається роз
робкою стандартів навчально-методичної роботи
академії.
Стратегічна ціль роботи навчального відділу —
впровадження сучасних європейських тенденцій та
реалізація державних вимог до підготовки фахівців
у сфері вищої освіти.
Високу продуктивність роботи забезпечує дружній колектив співробітників, які спільно виконують
поставлені завдання, розуміючи, що якісне та своєчасне їх виконання має значний вплив на створення
позитивного іміджу всієї академії.

Колектив навчального відділу. Зліва направо, перший
ряд: Г. Г. Маковецька, І. І. Таранова, Т. О. Новицька,
І. В. Тріфонов, П. М. Стехна, В. Г. Федіна, В. С. Єгорова,
К. М. Карасік; другий ряд: І. Ж. Безбах, І. І. Чегорка,
І. Л. Окуневич, О. В. Роговська К. О. Желтобрюхова,
Т. В. Мартім’янова, Т. В. Єрмакова
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