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Директор 
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Інженер 

Заступник директора 

Головний бухгалтер 

Складач поїздів 

Начальник станції 

директор 

Нальник бюро 
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Інженер технолог 

Головной бухгалтер 

Генеральний директор 



Завідувач навчально-методичним кабінетом 

Начальник залізничої станції 

Начальник служби 

головний інженер 

Провідний інденер 

Заступник начальника служби колії 

Начальник станції Крюків-на-Дніпрі 

Начальник відділу управління персоналом 

Головний механік 

Начальник дирекції 

Викладач 

Начальник дільниці 

Секретар 

Бухгалтер 

Агент коммерчесский 

Начальник центру 

Директор філії 

Заступник начальника служби колии 

Завідувач відділенням 

Начальник відділу кадрів 

Заступник начальника станції з ванжаної роботи 

Інженер ІІ категорії 

Завідувач відділення спеціальності "Галузеве машинобудування" 

Директор 

Заместитель начальника станции 

Агент коммерческий 

Начальник станціі 

Інженер програміст 

Головний бухгалтер 

Начальник структурного підрозділу 

Інженер станції 

Начальник 

Сигналіст 



Інженер 

Засновник 

Заступник начальника 

Начальник Філії 

Начальник сектору управління персоналом та соціальної політики 

Заступник начальника регіонального центру управління рухом 

Заступник начальника техвідділу 

заступник начальника з кадрів та соціальних питань 

заступник головного конструктора - керівник випробувального центру 

Инженер 

д.е.н., професор 

Агент комерційрий 

Ком.агент 

Директор по проектированию 

Складач 

Начальник района грузового 

Начальник сектора 

касир товарный 

Директор технічний (головний інженер) 

Начальник ремонтно-ревiзiйноi дiльницi 

головний технолог 

Заступник начальника відділу станцій. 
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начальник станціі Ліщинівка 

инженер-технолог 

фінансовий директор 

секретар директора 

І 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Головний науковий співробітник 

заступник головного конструктора 

Заступник директора Департаменту електрифікації та електропостачання 

ДСЗ 



начальник служби 

Головний інженер 

Агент комерційний 

начальник дитячої залізниці 

Technical department manager 

Начальник служби 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
15. Ваші пропозиції (за необхідності) щодо покращення якості підготовки 
випускників Університету? 
 
 
Тісніше співпрацювати з работодавцями в питаннях практичних навичок 

Немає ,все влаштовує 

Випускник повинен володіти: 
- знаннями Статуту і Правил перевезень; 
- знаннями технології перевізногопроцесу (організації руху поїздів, сортувальної та 
маневрової роботи, плану формування поїздів, тощо); 
- знаннями експлуатації та ремонту локомотивів і вагонів; 
- основами економіки та бухгалтерської звітності; 
- Армами користувачів залізничного транспорту; 
- тарифним керівництвом ; 
- тарифною політикою; 
-базовим рівнем англійської мови. 



Проходження практики студентом повинно тривати від шести місяців до року з 
освоєнням мінімум трьох професій. 
 

Необхідно більше практичної підготовки для випускників. 

залучати кадрових фахівців профільних підприємств для участі в навчальному процесі, 

проведенні науково-практичних семінарів тощо 

Немає 

Підвищити рівень навчання за практично-професійними навичками 

Бажано приділити більш уваги формуванню навичок роботи з персоналом 

Залучення до викладацької роботи людей з виробництва 

Все влаштовує 

Поглиблення вивчення іноземних мов 

Вважаю за необхідне підвищувати практичну роботу студентів з діючими підприємствами 

та організаціями різних форм власності. Включати в програми навчання практичні 

заняття на підприємствах. 

Внедрять новые методики обучения, чтобы улучшить их подготовку. 

Приділяти більше уваги розвитку аналітичних та управлінських навичок, розвитку вміння 

використовувати теоретичні знання в професійній діяльності. Підвищити рівень знань як 

самих інноваційних методів та технологій так і методів їх застосування. 

давати більше практичних знань чим теоретичних 

покращення навчально-матеріальної бази сучасним обладнанням 

Удосконалити практичну базу підготовки студентів університету. 

Необхідно збільшення практичних занять з максимальним розширенням переліку 

професій. 

За знання треба ставити правильнi оцiнки, незадовiльних оцiнок не стали ставити 

Не має пропозицій 

Додати практиці 

Більше уваги приділяти практичним заняттям. 

Збільшити час практичного навчання для студентів очної форми навчання. 

покрашитм практичну спроможність з теоретичними заняттями 

Не має 

Збільшити профорієнтаційну роботу університету на підприємстві, поширити рекламу 

спеціальностей та можливостей про підвищення кваліфікації. 

Налагодити більш тісний контакт між Університетом та заводом по підготовці 

спеціалістів 



Розширити можливості практичної підготовки на підрозділах залізничного транспорту. 

Пресекать копированию курсовых и дипломов. 

Более детально уделять внимание профильным предметам 

Удосконалення практично-професійних навичок 

Більше уваги приділяти питанням практично-професійним навичкам, вмінню роботи з 

персоналом, вмінню вирішувати проблемні ситуації (колективне рішення підприємства) 

Вивчати досвід інших країн, в яких залізничний транспорт розвивається в економічному і 

інноваційному плані. Вміни аналізувати і застосовувати на практиці ці знання. 

Обов'язкове знання іноземної мови. 

все влаштовує 

Підсилити практичну підготовку випускників 

Більше практичних навичок 

Необходимо создать более совершенную систему подготовки специалистов на основе 

тесного сотрудничества Университета и завода "Электротяжмаш" 

Введення у навчальний процес з 2 курсу навчання ділової англійської мови 

Збільшення практичних навчань. 

Больше внедрения в реалии. 

 


