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Український державний університет залізничного транспорту

Репозитарій

Портал методичної літератури

Пропозиції
Про університет

Структура

Міжнародне
співробіднецтво

Освіта

Вступнику

Наука

Студенту

Випускнику

Співробітнику

Віртуальний тур

Ректор
Випускнику школи та
училища

Науково-дослідна частина
Філії
Історія Університету

Лиманська заочна філія

Книга

Кафедра «Автоматика та
комп'ютерне телекерування рухом
поїздів» (АТ)

Центри

Публічна інформація

Інформаційно-керуючі системи та
технології

Каталог освітніх
спеціальностей

ЦМЗ

Медіабанк УкрДУЗТ

Навчальний-науковий інститут
перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів (ННІППК)

Календар подій

Кафедра «Транспортний зв'язок»
(ТЗ)

Розклад викладачів

Каталог освітніх спеціальностей

Ярмарка вакансій

Оцінювання якості освіти

Розклад занять

Освітні проекти

Erasmus +

Два дипломи

Вступ до магістратури

Історія наукової
діяльності

Вступ до аспірантури і
докторантури

Нормативні документи

Денна
Кафедра «Спеціалізовані
комп'ютерні системи» (СКС)

Наукові проекти

Конференції

Положення про наукові
підрозділи університету

Розклад занять

Центр навчально-практичної підготовки та
сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників УкрДУЗТ (ЦПП)

Денна
Документи

Навчальний-науковий інститут
перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів (ННІППК)

Довідкова

Заочна

Дошка оголошень

Модульний контроль

Іноземним громадянам

Заочна

Факультети

Телефонний довідник

Випускнику коледжу або
технікуму

Склад

Польський центр

Інтернаціоналізація
Центр навчально-практичної підготовки та
сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників УкрДУЗТ (ЦПП)

Видатні випускники

Документи

Нормативні документи

Розклад занять

Денна
Профспілка

іспити

Гранти
Кафедра «Фізика»

Управління процесами перевезень
Видатні випускники

Будівельний

Кафедра «Будівельні
матеріали, конструкції та
споруди» (БМКС)
Кафедра «Будівельна
механіка та гідравлика»
(БМГ)
Кафедра «Будівельні, колійні та
вантажно-розвантажувальні
машини» (БКВРМ)
Кафедра «Колія і колійне
господарство» (ККГ)
Кафедра «Нарисна
геометрія та комп'ютерна
графіка» (НГКГ)
Кафедра «Нарисна
геометрія та комп'ютерна
графіка» (НГКГ)

Модульний контроль
Дошка оголошень

Механико-енергетичний

Кафедра «Якість, стандартизація,
сертифікація та технології виготовлення
матеріалів» (ЯСС та ТВМ)
Кафедра «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»
(ЕТЕМ)
Кафедра «Експлуатація та
ремонт рухомого складу»
(ЕРРС)

Кафедра «Вагони»

Кафедра «Теплотехніка та
теплові двигуни» (ТТД)

Кафедра «Залізничні
станції та вузли» (ЗСВ)
Кафедра «Транспортні
системи та логістика»
(ТСЛ)

Кафедра «Інформаційні технології»
(ІТ)

Кафедра «Механіка і
проектування машин» (М і ПМ)
Навчально-науковий центр
гуманітарних наук

Кафедра «Філософія та
соціологія»

Кафедра «Іноземні мови»

Кафедра «Фізвиховання
та спорт»

іспити
Нормативні документи
Розклад викладачів

Методична робота університету
Дошка оголошень
Випробувальні лабораторії

Студентська профспілка

Дозвілля

По факультетам
Підготовка наукових кадрів
Економічний
Дошка оголошень
Кафедра «Економіка та управління
виробничим і комерційним бізнесом»
(ЕУВКБ)
Кафедра «Управління державними і
корпоративними фінансами» (УД і
КФ)
Кафедра «Економіка, бізнес та
управління персоналом на
транспорті» (ЕкБіУПТ)

Кафедра «Історія та
мовознавство»

Студентська рада

Центри

НМЦ

Кафедра «Економічна
теорія та право» (ЕТіП)

Кафедра «Маркетинг»
(М)

Кафедра «Менеджмент і
адміністрування» (МіА)

Кафедра «Облік і аудит»
(ОіА)

Військова піготовка

Аспірантура та
докторантура
Портал методичної
літератури

Спорт
Спеціалізовані вчені ради

Атестація осіб щодо вільного
володіння державною мовою
Центр навчально-практичної
підготовки та сприяння і
випускників УкрДУЗТ(ЦПП)

Навчальний-науковий інститут
перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів (ННППК)

Захист ВКР

Модульний контроль

Пов’язані підрозділи

Захист ВКР

Кафедра «Управління
експлуатаційною
роботою» (УЕР)

Кафедра «Вища
математика» (ВМ)

Програми
ГНДЛ

Кафедра «Управління
вантажною і комерційною
роботою» (УВКР)

Кафедра «Охорона праці
та навколишнього
середовища» (ОП та НС)

Дистанційне навчання

Іспити/залік

Кафедра «Обчислювальна техніка
та системи управління» (ОТ та СУ)

Заочна

Друга вища освіта

Наукові підрозділи

Студентські наукові
товариства, гуртки

Досягнення науковців
Гранти

Гуртожитки

Інтелектуальна власність та
інновації
Конкурси

Найкращі студенти
Студентська наукова
діяльність

Охорона праці

Олімпіади
Календар подій

Конференції університету
Номінанти
Дошка оголошень

Наукові видання
Опис
Рада молодих вчених

Каталог дисертацій

Дошка оголошень

Захист ВКР
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