АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

А

спірантура в ХІІТі почала діяти у 1930 р. Перший набір
склав 11 осіб, з яких четверо випускників 1933 р. залишилися працювати в інституті: С. М. Куценко, В. Т. Середа,
В. М. Середенко, І. П. Чуприленко.
Наприкінці 30-х рр. ХІІТ надійно посів належне йому місце
в системі транспортних ВНЗ СРСР. Після закінчення Другої світової війни та відновлення навчальної діяльності вишу за перші
п’ять повоєнних років було захищено дві докторські та 15 кандидатських дисертацій.
У 1954 р. Вченій раді ХІІТу було надано право присуджувати науковий ступінь кандидата технічних наук, у 1963 р. —
приймати до захисту докторські дисертації з багатьох основних
спеціальностей, а вже на вчених радах факультетів захищалися кандидатські дисертації з усіх спеціальностей, які існували в інституті. Першу докторську дисертацію в стінах інституту захистив доц. П. В. Шевченко у 1964 р.
Видатні педагоги старшого покоління, які зробили вагомий внесок у підготовку фахівців вищої кваліфікації в ХІІТі, —
професори В. І. Ангелейко, О. І. Виноградов, О. М. Долаберідзе, М. Ф. Котляренко, В. М. Орлов, В. Т. Середа, А. Е. Сімсон,
В. М. Стогов, М. Я Стефанов, О. А. Угінчус, П. В. Шевченко,
заклали потужний фундамент для підготовки кадрів вищої кваліфікації. Їхніми іменами названо стипендії, які призначаються
кращим аспірантам.
Понад 130 вихованців інституту стали докторами наук.
Одержанню таких результатів значною мірою сприяло повторне
відкриття у 1991 р. докторантури. Першими докторантами стали
доценти В. І. Пелепейченко, В. А. Петросянц, М. М. Бабаєв та ін.
Сьогодні підготовка кадрів вищої кваліфікації — один із
головних напрямів роботи аспірантури. Поповнення викладацького складу університету та підготовка кадрів вищої кваліфікації для потреб підприємств проводиться згідно з цільовими
програмами «Кадри». Щороку в аспірантуру за кошти державного бюджету зараховуються до 35 аспірантів.
Робота аспірантури і докторантури динамічно розвивається. За програмою «Кадри 2011–2015 рр.» відбувся захист
114 кандидатських та 22 докторських дисертацій.
Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється саме за
тими спеціальностями, які потрібні для наукової та педагогічної
роботи в університеті, а також за спеціальностями на замовлення
залізниць та підприємств різних галузей. У поточний час 24 спеціальності охоплено аспірантурою та 14 — докторантурою.
Як показала практика, підвищення ефективності роботи
аспірантури безпосередньо пов’язане з якісним складом керівників. Наукове керівництво докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів здійснюють майже 130 фахівців
з числа професорсько-викладацького складу університету.
В університеті відсутня проблема із захисту дисертацій за
технічними й економічними спеціальностям, адже станом на
2016 р. діють чотири спеціалізовані вчені ради, які приймають
до захисту докторські та кандидатські дисертації:
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Народилася у 1973 р. у м. Харкові. У 1996 р. закінчила ХНАДУ за спеціальністю «Транспортний менеджмент». У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».
У 2008 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки, організації та управління підприємствами. Має
понад 40 наукових праць та підручників.

– вчена рада Д 64.820.04 — зі спеціальностей 05.22.01 «Транспортні системи», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та
тяга поїздів» і 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів
транспорту»;
– вчена рада Д 64.820.02 — зі спеціальностей 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» і 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»;
– вчена рада Д 64.820.01 — зі спеціальності 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»;
– вчена рада Д 64.820.05 — зі спеціальностей 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
і 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».
Університет має розвинену видавничу базу. У фахових збірниках і журналах аспіранти та докторанти публікують результати своїх досліджень. Ректорат здійснює фінансову підтримку
аспірантів та докторантів, які захищають або подають до захисту
дисертації у чітко визначений термін. За кошти УкрДУЗТ друкуються автореферати, монографії та приймаються до захисту
дисертації у спеціалізованих вчених радах університету.
У різні роки аспірантуру і докторантуру очолювали:
Є. А. Любимов (1963–1965), В. Г. Мотаний (1965–1986),
В. І. Хорунжий (1986–1994), Л. М. Кулик (1994–1998),
П. П. Золочевський (1998–2003), С. Г. Богатир (2003–2008).
У 2008 р. на посаду завідувача аспірантури та докторантури було
призначено канд. екон. наук, доц. О. В. Маковоз.
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