Інформаційна довідка
про НПЦ з підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Помічник
машиніста електровоза», «Помічник машиніста тепловоза» та «Монтер
колії»ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище
залізничного транспорту»
Назва НПЦ: навчально-практичний центр ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне
вище професійне училище залізничного транспорту» з підготовки кваліфікованих
робітників за професіями «Помічник машиніста електровоза», «Помічник машиніста
тепловоза», «Монтер колії».
Дата створення НПЦ: травень 2017 року, відповідно до наказу Департаменту освіти і
науки Вінницької облдержадміністрації № 290 від 05.05.2017 року, листа Департаменту
професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 26.04.2017 року № 3-314 «Щодо
створення навчально-практичного центру», Постанови Кабінету Міністрів України № 818 від
16.11.2016 року «Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення,
підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету».
Профіль НПЦ за галузевим спрямуванням: залізничний транспорт.
Директор – Стецюк Андрій Олексійович
Відповідальна за роботу НПЦ – Рибіцька Анжела Володимирівна, заступник директора
з НВР.
Зміцнення матеріально-технічної бази НПЦ відбувається за рахунок співраці з
роботодавцями – основним підприємством замовників кадрів
– регіональною філією
“Південно-Західна залізниця” АТ «Укрзалізниця». На баланс училища вагонним депо ст.
Коростень переданий тепловоз 2М-62 (вартість 921000,917 грн), який використовується в
навчальних цілях на виробничому полігоні навчального закладу. Також завдяки спонсорської
допомоги здійснено оновлення комп’ютерної техніки: ноутбук - подарунок від міської ради м.
Козятина (8 тис. 91 грн.), 13 комп’ютерів – благодійний внесок від Південно-Західної залізниці
(42000,7 грн.).
Для підготовки помічників машиніста електровоза та тепловоза використовується
інтерактивна мультимедійна система – тренажер з управління локомотивом та усунення
несправностей - ZDSimulator. Тренажер з управління локомотивами та усунення несправностей
«ZDSimulator» розроблений творчою групою педагогічних працівників училища на чолі з
інженером-програмістом одного із підприємств Південно-Західної залізниці Усовим В.М.
З підприємствами залізничного транспорту — відокремленими підрозділами
регіональної філії Південно-Західна залізниця АТ «Укрзалізниця» укладені угоди про
підготовку кваліфікованих робітників та про перепідготовку, підвищення кваліфікації
працюючих робітників даних підрозділів.
Однією з основних вимог до професійної освіти є вимога забезпечення її якості.
Головним критерієм якості освіти - компетентність кваліфікованого робітника. Професійна
підготовка в Козятинському МВПУЗТ все більше орієнтується на підготовку кваліфікованого
робітника, конкурентоздатного на ринку праці, який не тільки вільно володіє вибраною
професією, а й готовий до постійного удосконалення, соціальної та професійної мобільності.
Для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність випускника на ринку праці,
колектив ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» тісно співпрацює з роботодавціями – з АТ
«Укрзалізниця» та знаходиться у постійному пошуку інноваційних ідей.
Створення Навчально-практичного центру з підготовки кваліфікованих робітників за
професіями «Помічник машиніста електровоза», «Помічник машиніста тепловоза», «Монтер

колії» сприяє реалізації завдань щодо впровадження у навчальний процес новітніх виробничих
технологій у галузі залізничного транспорту та вдосконалення професійної підготовки учнів.

Загальний контингент здобувачів освіти, слухачів
Козятинського МВПУЗТ, з них:
- на базі повної загальної середньої освіти
- на базі базової середньої освіти
Професійно-технічне навчання

2017-2018
1208
216
755
237

2018-2019
1128
188
620
320

Контингент здобувачів освіти, слухачів
Навчально-практичного центру, з них:
- Первинна професійна підготовка (за професіями
загальнодержавного значення)
- Професійно-технічне навчання за направленням з
підприємств АТ «Укрзалізниця»
Перепідготовка робітників (за професіями
загальнодержавного значення)

2017-2018

2018-2019 2019-2020
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2019-2020
967
185
593
189

Найголовніші цілі НПЦ
Цілі
Зміцнення матеріально-технічної
бази з вивчення нової техніки та
сучасних технологій і подальше їх
удосконалення.

Стратегії
Залучити до даного проекту підприємства залізничного
транспорту АТ «Укрзалізниця»

Розробка дидактичних засобів навчання, використання
авторських програмних засобів навчального призначення
для ЗП(ПТ)О з предметів “Будова, ремонт та експлуатація
тепловоза” та “Будова, ремонт та експлуатація
Впровадження в навчальноелектровоза”, програми-симулятора: тренажер з
виробничий процес програмноуправління локомотивом та усунення несправностей
педагогічних та дидактичних засобів
«ZDSimulator», електронний засіб з виробничого навчання
навчання
для професії “Провідник пасажирських вагонів”, які
отримали гриф Міністерства освіти і науки України; а
також посібник з предмета “Організація пасажирських
перевезень”
Висвітлення інноваційних
Проводити на базі НПЦ майстер-класи, семінари з
технологій і сучасних прийомів
використанням новітніх технологій та сучасного
роботи для впровадження ії в
обладнання
навчально-виробничий процес
Проведення Дня відкритих дверей з
Розробити типову програму і зміст проведення Дня
демонстрацією сучасних технологій
відкритих дверей у НПЦ.
та обладнання.
Розробка програм навчання для стажування педагогічних
Підвищення кваліфікації
працівників на базі НПЦ у співпраці з підприємством ВП
педагогічних працівників на базі
«Локомотивне депо Козятин», ознайомлення з сучасними
НПЦ
виробничими технологіями
Впровадження елементів дуальної Продовження роботи по співпраці з роботодавцями АТ
форми навчання у первинну
«Укрзалізниця» з впровадження елементів дуальної
професійну підготовку
форми навчання у первинну професійну підготовку
кваліфікованих робітників
кваліфікованих робітників

Компанія ООО «АКВ Українська каолінова компанія»
Укладання двостороннього договору
смт. Глухівці Козятинського району звернулося з
щодо підготовки кваліфікованих
пропозицією щодо підготовки кваліфікованих робітників
робітників за професією
за професією «Електромонтер з ремонту та
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування пристроїв сигналізації, централізації,
обслуговування пристроїв
блокування» з елементами дуальної форми навчання.
сигналізації, централізації,
Розробка навчальних планів та програм до вимог дуальної
блокування»
форми навчання.
Посилення роботи з обдарованою молоддю, підготовка
Участь у галузевих конкурсах
учасників до галузевих конкурсів з професій залізничного
професійного спрямування
напрямку з метою популяризації робітничих професій
Впровадження в навчання сучасних
Робота над розробкою сучасних технологій з
технологій: 3D окуляри,
використанням 3D окулярів, мультимедійного обладнання
мультимедійне обладнання

Конкурси

