ЦЕНТР

навчально-практичної підготовки та сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників
КП «Харківський метрополітен», ПАТ «Турбоатом», ЗАТ «Трансмост», ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря»», ДП «Електроважмаш», ВАТ «Тепловозоремонтний завод»,
ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Стаханівський
вагонобудівний завод», ДП «Завод імені В. О. Малишева».
Центр надає можливість кожному студенту отримати
робочу професію за профілем навчання в університеті. За
бажанням можна здобути й іншу робочу професію. Навчання
у центрі проводиться за принципом курсової підготовки — двічі
або тричі на тиждень по дві-три пари після основних занять за
розкладом університету.
Нині університет має ліцензії МОН України на курсове навчання з 15 робочих професій (чотири з них надають право на підвищення кваліфікації). По закінченню теоретичного навчання
студенти з кожної дисципліни складають іспити, а після проходження виробничої практики і звіту по ній проводиться випускний
екзамен із робочої професії. Під час навчання в ЦПП студенти
ознайомлюються з сучасним обладнанням підприємств Південної залізниці, автоматизованими робочими місцями працівників залізничного транспорту. Після отримання робочої професії
студенти мають можливість проходити практику на оплачуваних
робочих місцях та працювати у літніх студзагонах. Отримання
робочої професії підтверджується свідоцтвом державного зразка
та додатком до нього. Крім того, майже з усіх робочих професій
видається свідоцтво, яке підтверджує II групу з електробезпеки.
Улітку за заявками залізниць України з числа випускників
центру, які виявили бажання, формуються навчально-виробничі студентські загони монтерів колії, провідників пасажирських вагонів, помічників машиніста електровоза та тепловоза,
слюсарів із ремонту рухомого складу, оглядачів вагонів, які працюють майже на всіх залізницях України.
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Народився в 1984 р. у смт Краснопілля на Сумщині.
У 2007 р. закінчив УкрДАЗТ. Упродовж своєї діяльності
обіймав такі посади: з 2007 до 2011 р. — асистента, у 2009–
2013 рр. — заступника голови профспілкової організації
академії, протягом 2011–2013 рр. — старшого викладача.
З 2013 р. і до сьогодні працює доцентом кафедри управління
вантажною і комерційною роботою УкрДУЗТ. У сфері наукових інтересів — організація місцевої роботи підрозділів залізничного транспорту, нерівномірність вантажних перевезень.
Автор 35 науково- та навчально-методичних розробок.

Ц

ентр навчально-практичної підготовки було засновано у 2007 р. Мета його створення — підвищення
якості практичної підготовки студентів для забезпечення потреб залізничного транспорту та інших галузей економіки України у кваліфікованих спеціалістах, а також сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників університету, прискорення адаптації випускників на виробництві. У 2014 р. центр
перейменовано на Центр навчально-практичної підготовки та
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників УкрДУЗТ.
У своїй роботі він керується чинним законодавством України,
Статутом університету, рішеннями Вченої ради, нормативними
актами, наказами та розпорядженнями керівництва університету.
Працівники центру налагоджують, встановлюють та підтримують контакти з потенційними роботодавцями. З питань практичної підготовки та працевлаштування студентів і випускників
університету ЦПП тісно співпрацює з Південною, Південно-Західною, Одеською, Львівською та Придніпровською залізницями,
а також з такими підприємствами, як КП «Харківські теплові
мережі», ВАТ «Діпрозаводтранс», ДП «Укрзалізничпроект»,
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