Загальні положення
Український державний університет залізничного транспорту (далі
Університет) − багатогалузевий вищий навчальний заклад, що провадить
інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому
числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні
наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має
розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих
підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурнопросвітницьку діяльність.
Основними напрямами діяльності Університету є:
- підготовка згідно з державним замовленням і договірними
зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців (у тому числі іноземних
громадян) з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними,
освітньонауковими, науковими програмами на першому (бакалаврському),
другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) та науковому
рівнях вищої освіти для всіх галузей господарства та в першу чергу для галузі
залізничного транспорту, транспортного будівництва за очною (денною,
вечірньою), заочною (дистанційною) формами навчання або за поєднаними
формами;
- підготовка фахівців з вищою освітою освітнього ступеня
бакалавра на основі освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра за
умови навчання на спорідненому напрямі підготовки (прискорене навчання);
- зовнішньоекономічна діяльність у галузі вищої освіти;
- проведення фундаментальних та прикладних наукових
досліджень, експериментальних розробок у сферах природничих і технічних
наук, а також у сферах суспільних і гуманітарних наук;
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації в аспірантурі та докторантурі та їх атестація;
- післядипломна освіта, яка включає перепідготовку, спеціалізацію,
підвищення кваліфікації, стажування;
- професійно-технічна освіта, яка включає надання освітніх послуг,
пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог
до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації; довузівська
підготовка – додаткова підготовка з певних дисциплін для вступу у вищі
навчальні заклади.
Іншими напрямами діяльності Університету є:
- видання як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у
мережі Інтернет, наукових журналів, збірників наукових праць і інших
періодичних видань;
- видання підручників, навчальних посібників, монографій,
збірників матеріалів конференцій, книг, брошур і подібної друкованої

продукції у друкованому й електронному вигляді (на CD-дисках, електронних
носіях тощо), у т.ч. в мережі Інтернет;
- друкування періодичних видань, книг, брошур, плакатів тощо;
- надання житла в гуртожитках, пансіонатах, базах відпочинку
студентам, працівникам Університету та іншим особам;
- надання послуг з харчування студентам, працівникам
Університету та іншим особам; надання житлово-комунальних послуг,
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;
- надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна відповідно
до законодавства;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування;
- надання платних послуг, дозволених законодавством.
Стратегія розвитку Університету на 2016 - 2020 роки розроблена
відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і
науково-технічну діяльність" та інших нормативно-правових актів і
міжнародних договорів України у сфері вищої освіти.
Стратегічні цілі Університету на 2016 - 2020 рр.
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висококваліфікованих фахівців, проведення фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, створення умов для саморозвитку, самореалізації
особистості, сприяння духовному розвитку суспільства та людини.
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конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці. Це можливо, у
першу чергу, шляхом досягнення наступних стратегічних цілей:
збереження традиційних та відкриття нових спеціальностей;
підвищення якості підготовки фахівців;
вихід на новий рівень міжнародного співробітництва;
розвиток наукової діяльності;
забезпечення фінансової стабільності - запоруки сталого розвитку
Університету;
продовження формування колективу наукових та науковопедагогічних працівників, який відповідає сучасним вимогам.
Основні складові стратегії розвитку Університету
В освітній сфері:
удосконалення форм контролю і засобів діагностики якості
навчання студентів;

визначення рівня якості вищої освіти із застосуванням тестових
технологій та впровадження технологій дистанційного навчання,
удосконалення системи комп’ютерного тестування, розширення і оновлення
електронної бази тестових питань;
впровадження технологій дистанційного навчання в освітній
процес;
забезпечення дисциплін навчальною літературою;
виконання плану редакційно-видавничої діяльності;
підвищення методичного рівня проведення занять;
вдосконалення системи підвищення кваліфікації і стажування;
постійне оновлення та корегування освітніх, освітньопрофесійних та освітньо-наукових програм відповідно до сучасних вимог
роботодавців;
удосконалення концепції багаторівневої накопичувальної
професійно-практичної підготовки студентів на протязі всього строку
навчання.
розширення переліку спеціальностей до отримання студентами
профільних робочих професій з подальшим підвищенням фахової
кваліфікації та досвіду (стажу) практичної роботи.
сприяння працевлаштуванню студентів.
продовження інтеграції університету в європейський і світовий
освітній простір;
удосконалення навчальних програм і реалізація моделей
підготовки фахівців, еквівалентних європейським стандартам;
участь у міжнародних освітніх проектах;
набуття членства у міжнародних організаціях.
У науковій сфері:
корегування напрямків наукової роботи відповідно до
функціонування економіки України в Європейському просторі;
розширення напрямків наукових досліджень та надання наукових
послуг, у тому числі на ринку наукових послуг інших країн;
розвиток матеріально-технічної бази для проведення прикладних
досліджень;
сприяння участі науковцями університету в міжнародних
наукових програмах, проектах, а також збільшення кількості публікацій у
міжнародних наукових виданнях, зокрема тих, що індексуються у
наукометричних базах Web of Science та Scopus;
активізація студентської науки, у тому числі поширення участі
студентів у грантових проектах, програмах, конкурсах, наукових
конференціях, семінарах, у тому числі і за кордоном.

