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Заклади вищої освіти несуть велику моральну відповідальність за долю своїх випускників. З
першого курсу і до захисту дипломної роботи професори і викладачі навчають студентів,
озброюють їх найновішими досягненнями науки і техніки, прагнуть прищепити їм уміння
вчитися протягом усього життя.
І майже з самого початку навчання в університеті кожного студента університет дбає про
його подальшу долю, про його конкурентоспроможність у сучасних ринкових умовах та
працевлаштування.
У нашому вузі створена система моніторингу для прогнозування потреб у спеціалістах випускниках університету. Щороку проводяться презентації-ярмарки, на яких представники,
як правило, понад 500 підприємств знайомлять студентів третього курсу з умовами роботи,
яку вони пропонують. Учбово-методичний відділ договірної і практичної підготовки
спеціалістів має банк даних, що постійно оновлюється і модернізується, про потребу
підприємств і організацій на ринку праці.
Все це сприяє укладанню тристоронніх (вуз - студент - підприємство) договорів на
працевлаштування за спеціальністю. 100 відсотків своїх випускників працевлаштовують за
цими договорами всі випускаючі кафедри МШ, АП, ІФ факультетів, а також кафедри
ливарного виробництва, парогенераторобудування, автомобіле- і тракторобудування, ДВЗ,
КГМ, ІЕФ, електричних апаратів, промислової та біомедичної електроніки, технології
кераміки, технічної електрохімії, економіки і маркетингу, обчислювальної техніки і
програмування та ін.
НТУ "ХПІ" пишається з того, що протягом усієї його історії вихованці політехнічного впливали
на технічну й економічну політику в нашому індустріальному регіоні. Нашими постійними
замовниками є всі провідні підприємства Харкова і Харківської області, всієї України. ЦЕ ДП
"Завод ім. Малишева", КП ХКБМ ім. Морозова, КП ХКБД, ВАТ ГСКБД, ВАТ "Харківський
тракторний завод", ВАТ "Турбоатом", АТ "Хартрон", Зміївська ГРЕС, "ТЕЦ-5", Харківенерго,
ВАТ "ХАРП", завод "Електромаш", ХЕМЗ, ВО "Комунар", авіаційний, Куп'янський ливарний,
Полтавський автогенний та інші заводи.
Останнім часом наших випускників охоче беруть на роботу і приватні підприємства, і
заклади малого бізнесу. Приємно відзначити, що наші випускники вміють презентувати себе,
як спеціалістів, та диплом НТУ "ХПІ" на ринку праці. Такі навички вони одержують в
університеті, їх формуванню сприяють знання з економіки, психології та педагогіки,
допомагає їх розвинути і діяльність недавно створеного в НТУ "ХПІ" центру "Кар'єра".
Сьогодні університет проводжає у велике трудове життя 1830 своїх вихованців, 260 із них
одержують відмінні - "червоні" - дипломи. Ми впевнені, що вони досягнуть успіхів у обраних
сферах діяльності, стануть провідними, визнаними фахівцями і високо нестимуть звання
Національного технічного університету.

