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Економіка будь-якої країни 
характеризується передусім 
транспортною інфраструктурою, однією 
зі складових якої є залізничний 
транспорт. Фахівців для цієї галузі 
готують в Українському державному 
університеті залізничного транспорту. 
Авторитет університету як наукового та 
навчального центру засновано на 
багатих традиціях та досвіді, який 
формувався протягом більш ніж 80 років 
існування вищого навчального закладу. 
Високопрофесійний педагогічний 
потенціал, сучасна матеріальна 
навчальна база дає нам змогу 
гарантувати високий рівень освіти. 

 
 
 

 
Україна - друга по величині країна Східної 
Європи. Столиця - місто Київ. 
Територія - 604 тис. кв. км. 
Населення - 46 млн. чоловік. 
Україна - країна з високим потенціалом 
промисловості, сільського господарства, 
науки та культури. 
Промисловість - металургія, машино- та 
приладобудування, аерокосмічна, 
перероблювальна галузі та інші. 
Сільське господарство - пшениця, соняшник, 
цукровий буряк та інше. 
Наука та освіта - Національна академія наук 
України об'єднує більш ніж 1400 НДІ та 330 
ВНЗ. 

 
 
 

 
Ukraine is the second-largest country of East 

Europe. The capital is a city of Kyiv. 
Territory is 604 thousands sq. km. 

The population is 46 million people. 
Ukraine is the country with high potential of 

industry, agriculture, science and culture. 
Industry is metallurgy, machine and 

instrument-making, aerospace, processing 
industries etc. 

Agriculture is wheat, sunflower, sugar beet 
and other. 

Science and education - the National 
Academy of Sciences of Ukraine unites 1400 

research institutes and more than 330 
universities. 

 
 
 

Economy of any country 
is characterized foremost 

by the transport infrastructure, one 
from the constituents of which is the railway 

transport. Specialists for this industry are 
prepared at the Ukrainian state university of 
railway transport. Authority of the university 

as a scientific and educational center is 
based on rich traditions and experience that 

was formed during more than 80 years of 
higher educational establishment existence. 

High-professional pedagogical potential, 
modern material educational base gives the 

opportunity to guarantee the high level of 
education. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УкрДУЗТ - сучасний навчальний заклад IV- 
ого рівня акредитації з високою 

міжнародною репутацією в галузі світи та 
наукових досліджень. В університеті 

навчаються більше 10 тисяч студентів, у 
тому числі іноземців, які отримують ступінь 

бакалавра, магістра або кандидата наук. 
Університет об'єднує 35 кафедр, з яких 20 

випускаючих. Усі кафедри активно 
співпрацюють з галузевими промисловими 

підприємствами України та зарубіжжя. 
Університет має стаціонарну, заочну та 

дистанційну форму навчання. 
При університеті працюють інститут 

перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
Університет має чотири сучасних 

навчальних корпуси з добре обладнаними 
лабораторіями, науково-технічну бібліотеку 

на 1,5 млн. томів, медіатеку, комп'ютерні 
центри, спортивні зали, медпункт та сім 

гуртожитків. 
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 Ukraaiinniiaann SSttaattee UUnniivveerrssiittyy of RRaaiillwway Traannssppoorrt 

УкрДУЗТ - засновано в вересні 1930 року USURT was founded in September, 1930 on 
на базі Харківського інституту інженерів the base of the Kharkiv Institute of Engineers 

залізничного транспорту. of Railway Transport. 
 

Ректор УкрДУЗТ - Сергій Володимирович The rector of  USURT is  
Панченко, доктор технічних наук, Sergii Volodymyrovych Panchenko, 

професор. doctor of engineering sciences, professor. 
 
 

 

 

USURT is modern educational establishment of 
IV- level of accreditation with high international 
reputation in industry the worlds and scientific 
researches. More than 10 thousand students 
study at the university, including foreign 
students, that get a baccalaureate, master's 
degree or candidate of sciences. 
The university unites 35 departments, including 
20 graduating. All departments actively 
cooperate with the branch industrial enterprises 
of Ukraine and foreign countries. The university 
has a stationary, correspondence and distant 
form of studies. 
At the university there work the institute of 
retraining and in-plant training. The university 
has four modern educational corps with the well- 
equipped laboratories, scientific and technical 
library on 1,5 million, mediafolder, computer 
centers, sport halls, first-aid post and seven 
dormitories.seven dormitories. 

 



 

 

 

 

В Університеті працюють 517 викладачів, 
354 з яких мають науковий ступінь (329 

кандидатів наук, 67 докторів наук ); з них 18 
членів та 9 членів-кореспондентів галузевих 

академій України та інших країн. 
 

Викладачі та наукові співробітники 
університету підвищують свою кваліфікацію 

та читають лекції в країнах СНД та інших 
країнах, беруть участь у міжнародних 

наукових конференціях та публікуються в 
престижних закордонних виданнях. 

 

Університет є активним учасником 
європейських проектів у галузі науки та 

освіти. Університет виконує підготовку за 
Європейською програмою TEMPUS IV 

“Магістр інфраструктури та експлуатації 
високошвидкісного транспорту”. 

 

В університеті працює чотири спеціалізовані 
вчені ради по захисту кандидатських та 
докторських дисертацій: Д64.820.01 за 

спеціальністю “Телекомунікаційні системи 
та мережі”; Д64.820.02 за спеціальностями 
“Будівельні конструкції, будівлі і споруди”, 

“Будівельні матеріали та вироби”; 
Д64.820.04 за спеціальностями 

“Транспортні системи”, “Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів”, “Експлуатація та 
ремонт засобів транспорту””; Д64.820.05 за 
спеціальностями “Економіка та управління 
національним господарством”, “Економіка 

та управління підприємствами”. 
Університет випускає дев'ять наукових 

збірників та два наукових журнала 
зареєстрованих в міжнародних науково 

метричних базах даних. 
 

Університет готує фахівців за 22 напрямами 
підготовки на шести факультетах, п'ять з 

яких мають випускаючі кафедри: факультет 
автоматики телемеханіки та зв'язку, 

факультет управління процесами 
перевезень, будівельний факультет, 

механічний факультет і факультет 
економіки транспорту. 

517 teachers work at the University, 354 of 
which have a scientific degree (67 professors 
of doctors of sciences, 329 associate 
professors of candidates of sciences); 18 
members and 9 members-correspondents of 
branch academies of Ukraine and other 
countries give lectures. 

 

Teachers and research workers of the 
university promote the qualification and give 
lectures in educational establishments 
countries of the CIS and other countries. The 
advanced studies are published in prestige 
foreign editions. 

 

The university is the active participant of 
European projects in the branch of science 
and education. The university executes 
training on the European program TEMPUS 
IV "Master's Degree of Infrastructure and 
Exploitation of High-speed Transport". 

 

Four specialized scientists of council work of 
defence of candidate's and doctoral 
dissertations work at the university: 
Д64.820.01 by the speciality 
"Telecommunication systems and networks"; 
Д64.820.02 by the specialities "Building 
constructions", "Building materials and 
wares"; Д64.820.04 by the specialities 
"Transport systems", "Rolling stock of 
railways and traction of trains", "Exploitation 
and repair of facilities of transport"; 
Д64.820.05 by the specialities "Economy and 
management of national economy", 
"Economy and management of the 
enterprises". 
University publishes nine scientific 
collections and two scientific journals 
registered in international scientific metric 
databases. 

 

The university prepares specialists on 22 
directions of preparation on six faculties, five 
of those have graduating departments: 
Faculty of Automation, Teleautomatics and 
Connection, Faculty of Management of 
Transportations Processes, Building Faculty, 
Mechanical Faculty, and Faculty of Economy 
of Transport. 
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факультет 

УПП 

 
Факультет «Управління процесами 

перевезень» існує більше ніж 80 років. 
До складу факультету входять чотири 

випускаючі кафедри: «Управління 
експлуатаційноюроботою», «Залізничні 

станції та вузли», «Управління 
вантажноюта комерційноюроботою», 

«Транспортні системи та логістика». 
Крім загального обсягу знань, у процесі 

підготовки фахівців для забезпечення 
міжнародних перевезень студенти 

вивчають питання 
зовнішньоекономічної діяльності , 

процеси функціонування міжнародних 
транспортних організацій, міждержавне 

транспортне право та тарифи. 
Випускники можуть працювати на 

передавальних станціях між 
залізницями держав, у відділах дирекцій 
та служб зовнішньоекономічних зв'язків, 

а також у транспортних організаціях 
різних форм власності, пов'язаних з 

роботоюзалізниць. 
Студенти факультету УПП під 

керівництвом викладачів беруть участь 
у міжнародних наукових програмах, 

зокрема Horizon 2020. Студенти 
спеціалізації «Організація міжнародних 

перевезень» мають можливість 
ознайомитися з діяльністюміжнародних 

транспортних організацій та 
підприємств, брати участь у цільових 

програмах, спрямованих на 
вдосконалення пан'європейської 

транспортної системи: TEMPUS, 
TRACEKA. Існує можливість 

проходження стажування за кордоном 
для найкращих студентів. 

Факультет УПП підтримує тісні зв'язки з 
міжнародними організаціями у Франції, 
Ізраїлі, Великобританії, Росії, Білорусії 

та інших країнах. 

MTP 
faculty 

 

 
 

The faculty of «Management of 
transportation processes» exists more 
than 80 years. 
In the complement of faculty there are four 
graduating departments: «Management of 
the exploitation work», «Railway stations 
and knots», «Management of freight and 
commercial work», «Transport systems 
and logistic».  Except the general volume 
of knowledge, in the process of 
preparation of specialists to provide the 
international transportations the students 
study the question of foreign economic 
activity, processes of functioning of 
international transport organizations, 
intergovernmental transport right and 
tariffs. 
Graduating students can work at the 
transmission stations between of the 
states rail, in the departments of 
managements and services of external 
economic connections, and also in 
transport organizations of different 
patterns of ownership, related to railways. 
The students of the faculty under the 
direction of teachers participate in the 
international scientific programs, in 
particular Horizon 2020. Students of the 
specialization «Organization of 
international transportations» have the 
opportunity to become familiar with 
activity of international transport 
organizations and enterprises, participate 
in the special purpose programs intended 
to improve the pan-European transport 
system: TEMPUS, TRACEKA. There is 
possibility of training abroad for the best 
students. 
The faculty supports close connections 
with international organizations in France, 
Israel, Great Britain, Russia, Belarus and 
other countries. 



International Education 

Нині в УкрДУЗТ отримують освіту міжнародного 
рівня 862 іноземних студенти з 12 країн світу: 

Російської Федерації, Азербайджану, 
Таджикистану, Туркменістану, Китаю, Монголії, 

Алжиру, Білорусі, Грузії, Вірменії, Конго, Лівану, 
Палестини та інших країн. 

Університет співпрацює з іноземними 
партнерами в галузі науково-технічного, 

технологічного, студентського обміну. 
Іноземні студенти забезпечуються гуртожитком 

покращеного планування, мають можливість 
використовувати всі побутові, спортивні, 

культурні та навчальні послуги. 
В УДУЗТ роботу з іноземними громадянами 

координує Центр міжнародної освіти. 
 
 
 
 
 

Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

Presently in Ukrainian State University of 
Railway Transport 862 foreign students from 12 
countries of the world receive the education of 
international level: Russian Federation, 
Azerbaijan, Tadjikistan, Turkmenistan, China, 
Mongolia, Algeria, Belarus, Georgia, Armenia, 
Congo, Lebanon, Palestine and other countries. 
The university cooperates with foreign partners 
in industry of scientific and technical, 
technological, student exchange. 
Foreign students are provided by the dormitory 
of the improved planning, have the opportunity 
to use all domestic, sport, cultural and 
educational services. 
In the university the work with foreign citizens is 
coordinated by Center of international 
education. 
A diploma of university is a guarantee of 
prestige work and successful career in modern 
economic terms. 

Retraining 
and training 

 

Навчально-науковий інститут перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів Університету 
проводить роботу з післядипломної освіти за 

такими напрямками: 
- перепідготовку з наданням другої вищої освіти 

за 9 галузями знань; 
- підвищення кваліфікації фахівців та керівних 
кадрів підприємств транспортно-дорожнього 
комплексу України та викладачів навчальних 
закладів І –ІІ рівня акредитації залізничного 

спрямування; 
- спеціальне навчання працівників суб'єктів 

перевезення небезпечних вантажів. 
Навчання слухачів НН ІППК проводяться з 

використанням сучасних технологій та в 
спеціалізованих навчально-наукових 

лабораторіях управління швидкісним рухом 
поїздів, мікропроцесорних систем забезпечення 

безпеки руху поїздів, програмованих логічних 
контролерів Schneider Electric, цифрових засобів 

комунікації Watson Telecom. 

The Educational-Scientific Institute of Retraining 
and In-plant Training of Personnel of University 
conducts the work of after-diploma education on 
such directions: 
- retraining with the grant of the second higher 
education on 9 areas of knowledge; 
- in-plant training and leading personnel of 
enterprises of transport-travelling complex of 
Ukraine and teachers of educational 
establishments I -ІІ level of accreditation of 
railway aspiration of specialists; 
- special studies of workers of subjects of 
transportation of dangerous loads. 
The studies of listeners are conducted with the 
use of modern technologies and in the 
specialized educational-scientific laboratories of 
speed traffic of trains, microsystems of providing 
safety of motion of trains, programmable logical 
inspectors of Schneider Electric, digital facilities 
of communication of Watson Telecom control. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Адреса 61050, м Харків, 

майдан Фейєрбаха, 7. 

тел./факс +38057 771 46 82, 

тел. +38057 730 10 71, 

+38057 730 10 17. 

e-mail: info@kart.edu.ua 

сайт:  www.kart.edu.ua 

7, Feyerbakh square, 61050 

Kharkiv, Ukraine. 

tel./fax +38057 771 46 82, 

tel. +38057 730 10 71, 

+38057 730 10 17. 

e-mail: info@kart.edu.ua 

web:  www.kart.edu.ua 
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