Анкета
щодо діяльності навчально-практичного центру галузевого спрямування
закладу професійної (професійно-технічної) освіти
ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного
транспорту» Навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих
робітників за професіями «Помічник машиніста електровоза», «Помічник
машиніста тепловоза» та «Монтер колії»
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Найменування закладу
професійної (професійнотехнічної) освіти
Професія (галузеве спрямування),
за якою/яким створено навчальнопрактичний центр
Джерела фінансування, за
рахунок яких створений
навчально-практичний центр, та
сума коштів, виділена на його
створення
Дата відкриття навчальнопрактичного центру

ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище
професійне училище залізничного
транспорту»
за професіями «Помічник машиніста
електровоза», «Помічник машиніста
тепловоза» та «Монтер колії
за
кошти
спеціального
фонду
навчального закладу: 113353 грн. (доходи від
роботи майстерень та виробничої практики
учнів тощо)

ПІБ керівника навчальнопрактичного центру
Ліцензований обсяг з видами
освітньої діяльності (осіб):
- первинна професійна
підготовка;

Стецюк Андрій Олексійович

НПЦ з підготовки кваліфікованих робітників
за професіями «Помічник машиніста
електровоза», «Помічник машиніста
тепловоза» та «Монтер колії» створено
відповідно до наказу Козятинського МВПУЗТ
№149 від 11.05.2017р .
Дата відкриття 28.11.2017р.
Контакти (адреса, телефон, e-mail) вул. Катукова, 44, м.Козятин, Вінницька обл,
22100, тел. (04342)-2-00-65;
kmvpuzt@gmail.com. www.vpuzt.com.ua

1)7233 Слюсар з ремонту рухомого складу.
8311 Машиніст тепловоза 60
2) 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу
8311 Машиніст електровоза.
8311 Машиніст тепловоза60
3 ) 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу
8311 Машиніст електровоза –
60
4) 7233 Слюсар з ремонту колійних машин і
механізмів
7129 Монтер колії 60
Разом -240

- професійно-технічне
навчання;
- підвищення кваліфікації;
- професійно-технічне
навчання
- перепідготовка
8 Контингент НПЦ за видами
освітньої діяльності (осіб):
- первинна професійна
підготовка;
- професійно-технічне
навчання;
- підвищення кваліфікації;
- перепідготовка
9 Наявність атестації професій
(дата, № наказу)
13 Бізнес-партнери (соціальні
партнери)
(перелік) та напрями співпраці

7129 Монтер колії -30

8311 Машиніст електровоза - 15
8311 Машиніст тепловоза 15
Разом - 30
236 осіб

33 особи
Наказ МОН України від 26.12.2016 № 1613;
Наказ МОН України 25.02.2019р. № 242
АТ «Укрзалізниця» регіональна філія «ПівденноЗахідна залізниця»
Локомотивне депо Козятин
Локомотивне депо Коростень
Локомотивне депо Знам’янка
Локомотивне депо ім. Т.Шевченка.
Експлуатаційне вагонне депо Козятин
Експлуатаційне вагонне депо Знам’янка
Експлуатаційне вагонне депо Подільськ
Експлуатаційне вагонне депо Одеса-Застава-1
Козятинська дирекція залізничних перевезень
Київ-Дніпровське міжгалузеве приватне підприємство
залізничного транспорту.
Ремонтне вагонне депо Шепетівка.
Козятинська дистанція електропостачання.
Вагонна дільниця станції Київ-пасажирський
Шевченківська вагонна дільниця.
Моторвагонне депо Фастів

Співпраця
Значну допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази
надали роботодавці – основне підприємство - замовник
кадрів - регіональна філія “Південно-Західна залізниця”
ПАТ «Укрзалізниця». Для підготовки помічників
машиніста електровоза та тепловоза використовується
тренажер з управління локомотивом та усунення
несправностей -ZDSimulator. Він імітує дії помічника
машиніста під час руху поїзда або локомотива.
Інтерактивна мультимедійна система створює віртуальну
модель кабіни електровоза або тепловоза та модель
місцевості із залізничними артеріями. Тренажер по
управлінню локомотивом та усунення несправностей
«ZDSimulator», розроблений творчою групою на чолі з
інженером-програмістом одного із підприємств ПівденноЗахідної залізниці Усовим В’ячеславом Михайловичем.

На баланс училища вагонним депо ст. Коростень
переданий тепловоз 2М-62 (вартість 921000,917 грн).
Ноутбук - подарунок від міської ради м. Козятина (8 тис.
91 грн.). Отримано 13 комп’ютерів – благодійний внесок
від Південно-Західної залізниці (42000,7 грн.).
В рамках реалізації Меморандуму про співпрацю,
укладеного між Міністерством освіти і науки та АТ
"Укрзалізниця", за участі та підтримки регіональної філії
"Південно-Західна залізниця" проводяться галузеві
конкурси
професійної
майстерності,
Здійснюється
підготовка кваліфікованих робітників з елементами
дуальної форми навчання, оплата учням за виконання
робіт під час виробничої практики на підприємствах.

15 Заходи з розвитку персоналу за
2019 рік

Проведення стажування для педагогічних
працівників інших закладів освіти
залізничного профілю. Проведення засідання
круглого столу щодо якості підготовки кадрів
для залізничної галузі.
Для підготовки кваліфікованих робітників
на
базі
НПЦ
Козятинського
МВПУЗТ
використовується
навчально-методична
література
розроблена
педагогічними
працівниками училища:
засіб
навчального
призначення
«Електронний віртуальний атлас колійних машин
і механізмів» для підготовки кваліфікованих
робітників з професії «Монтер колії»;
електронний
засіб
навчального
призначення (ЕЗНП) з предмету «Будова та
ремонт тепловозів». (Гриф Міністерства освіти і
науки) для підготовки кваліфікованих робітників
з професії помічник машиніста тепловоза;
педагогічний
програмний
засіб
навчання: «Будова, ремонт та експлуатація
електровоза» (Гриф Міністерства освіти і науки)
для підготовки кваліфікованих робітників з
професії помічник машиніста електровоза;
Для учнів з професії «Монтер колії:
Посібник з предмету «Охорона
праці»;
Посібник щодо вивчення теми
«Проектування та модернізація (капітального
ремонту) колії»;
Посібник щодо вивчення теми
«технічне обслуговування та ремонт виправнорихтувальних машин»;
Посібник для учнів з виробничого
навчання з професії «Монтер колії (2 розряд)».

16 Дохід від виробничої

817050 тис. грн

діяльності/наданих послуг за 2019
рік (грн)
17 Відгуки *
(2-3 особи з числа здобувачів
освіти чи випускників)
18 Фото **
надіслані окремим вкладенням (гарної якості)
(близько 10 шт.)
*
Текст відгуку не повинен перевищувати 2-3 абзаци (1 тис. символів);
обов’язковою умовою є наявність фото особи, що надає відгук.
**
Такі, що ілюструють процес навчання/роботи.

Директор

А.О.Стецюк

