
Стратегічний план розвитку
 на 2021-2025 роки



Місія, візія та 
цінності УкрДУЗТ

Нашими цінностями є:

➢ особистість

➢ професіоналізм

➢ інноваційність

➢ синергія

➢ меритократія 

➢ відповідальність

Вища освіта 
визнана світом!

Місія Університету

Підготовка нової генерації висококваліфікованих 
фахівців для залізничної галузі шляхом постійного 
розвитку особистості в швидкоплинних умовах 
глобалізованого світу та проведення фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень.

Візія Університету

Український державний університет залізничного 
транспорту – сучасний освітньо-науковий хаб нового 
покоління та визнаний лідер у підготовці кадрів для 
залізничної галузі України.
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Стратегічні цілі 
УкрДУЗТ в освіті

Для забезпечення 
виконання головної 
місії Університету були 
визначені 
15  стратегічних цілей в 
освіті на найближчі 
роки:

1. Продовження формування сучасного освітнього середовища 
Університету як необхідної умови для розвитку високоосвіченої 
особистості.
2. Створення умов для професійного зростання, розвитку та 
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу;
3. Модернізація навчально-лабораторної бази Університету 
шляхом оснащення сучасним комп’ютерним та мультимедійним 
обладнанням.
4. Розбудова університетської системи забезпечення якості 
вищої освіти.
5. Підтримка академічної доброчесності і свободи та 
нетерпимість до проявів академічного плагіату.
6. Запобігання нетолерантності будь-якого типу або 
дискримінації щодо здобувачів вищої освіти чи працівників 
Університету.
7. Постійний та системний моніторинг якості освітніх послуг 
Університету.

Вища освіта 
визнана світом!
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Стратегічні цілі 
УкрДУЗТ в освіті

Для забезпечення 
виконання головної 
місії Університету були 
визначені 
15  стратегічних цілей в 
освіті на найближчі 
роки:

8. Регулярне оновлення змісту освітніх програм Університету 
відповідно до розвитку галузей знань, результатів опитувань 
студентів та роботодавців та вимог ринку праці.
9. Впровадження результатів наукової діяльності та практичної 
складової в освітній процес.
10. Розширення переліку спеціальностей для отримання 
студентами профільних робочих професій.
11. Сприяння працевлаштуванню випускників та відстеження їх 
кар’єрної траєкторії.
12. Використання потенціалу інформаційно-комп’ютерних 
технологій в освітньому процесі, зокрема розбудова систем 
дистанційного та змішаного навчання.
13. Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти;
14. Розширення участі Університету у міжнародних освітніх 
проєктах;
15. Продовження інтеграції Університету у Європейський простір 
вищої освіти.

Вища освіта 
визнана світом!
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Стратегічні цілі 
УкрДУЗТ у науці

Для забезпечення 
виконання головної 
місії Університету були 
визначені 
6  стратегічних цілей в 
науці на найближчі 
роки:

1. Розвиток матеріально-технічної бази для проведення 
прикладних наукових досліджень;
2. Проведення наукових досліджень за пріоритетними 
напрямами для залізниць України, враховуючи європейські і 
світові тенденції розвитку галузі та потреби суспільства;
3. Сприяння та заохочення науковців Університету до публікації 
результатів наукових робіт в авторитетних вітчизняних та 
закордонних виданнях, зокрема що індексуються у Scopus і WoS;
4. Залучення студентів та аспірантів до проведення 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, зокрема 
шляхом участі у грантових проектах, конкурсах, наукових 
конференціях, у тому числі за кордоном; 
5. Заохочення викладацького складу до проведення науково-
методичної роботи з метою професійного розвитку;
6. Активізація роботи з організації та проведення міжнародних 
наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо, на базі 
Університету.

 

Вища освіта 
визнана світом!

УкрДУЗТ Стратегічний план 2021-25



Формування 
контингенту 
студентів

Пошук здібних та 
мотивованих студентів 
є пріоритетним 
завданням в рамках 
реалізації стратегічного 
плану розвитку 
Університету 

1. Проведення професійно-орієнтаційної та роз’яснювальної  
роботи серед вступників на різних рівнях (школи, коледжі, 
технікуми, профільні підприємства тощо);

2. Створення для вступників з Донецької та Луганської областей 
освітнього центру «Донбас–Україна» на базі Лиманської філії 
Університету;

3. Розширення переліку предметів, з яких буде проводитися 
Всеукраїнська олімпіада університету для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти;

4. Розширення географії роботи виїзних комісій для проведення 
фахових вступних випробувань серед випускників коледжів, 
технікумів, а також працюючих робітників підприємств України;

5. Розширення міжнародної співпраці з метою збільшення 
контингенту іноземних студентів.

 

 

Вища освіта 
визнана світом!
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Людський капітал

Примноження 
людського капіталу 
УкрДУЗТ є одним з 
найважливіших 
завдань, що відповідає 
університетським 
цінностям 

1. Сприяння професійному розвитку науково-педагогічних та 
педагогічних працівників (підвищення кваліфікації, тренінги, 
семінари, стажування, наукові стипендії тощо).

2. Створення сучасного інформаційно-комунікаційного 
середовища.

3. Удосконалення механізму фінансового заохочення найкращих 
працівників Університету.

4. Оптимізація та оновлення кадрового складу Університету на 
основі оцінки ефективності діяльності наукових працівників.

5. Розробка механізму залучення талановитої молоді до 
дослідницької та наукової роботи.

6. Створення системи підготовки кадрового резерву через відділ 
аспірантури для продовження роботи в стінах Університету.

Вища освіта 
визнана світом!
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Міжнародна 
діяльність

Інтеграція у 
європейський та 
світовий освітній 
простір є неодмінною 
складовою успіху 
сучасного університету

1. Поглиблення співпраці з іноземними університетами-
партнерами в рамках існуючих угод.

2. Збільшення кількості закордонних університетів-партнерів 
УкрДУЗТ та розширення програм “подвійних дипломів”. 

3. Підвищення обізнаності та залученості викладачів і студентів 
всіх факультетів, кафедр та структурних підрозділів про 
міжнародну проєктну діяльностість.

4. Сприяння проходженню практичної підготовки студентів за 
кордоном.

5. Співставлення змісту та термінів навчання за освітніми 
програмами УкрДУЗТ та іноземних партнерів, вивчення досвіду 
міжнародної сертифікації та акредитації освітніх програм.

6. Створення переліку освітніх програм із викладанням 
англійською мовою.

Вища освіта 
визнана світом!
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Міжнародна 
діяльність

Інтеграція у 
європейський та 
світовий освітній 
простір є неодмінною 
складовою успіху 
сучасного університету

7. Розширення участі науково-педагогічних, наукових, 
педагогічних працівників та студентів Університету у програмах 
академічної мобільності; 

8. Дослідження кон’юнктури закордонних ринків трансферу 
технологій та формування конкурентних пропозицій 
Університету з подальшою організацією та здійсненням 
трансферного процесу.

9. Створення Ради з питань розвитку міжнародного 
співробітництва Університету.

10. Отримання членства у Європейській асоціації університетів, 
Євразійській асоціації університетів, асоціації «AIMOS», асоціації 
«GUIDE», Міжнародному Консорціумі Університетів.

Вища освіта 
визнана світом!
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Розвиток 
інфраструктури та 
матеріально-
технічної бази

є необхідною умовою 
для забезпечення 
освітнього процесу та 
сталого розвитку 
університетського 
середовища 

1. Збереження і зміцнення матеріально-технічної бази 
Університету.

2. Модернізація наявних та створення сучасних лабораторій для 
проведення занять та наукових досліджень.

3. Проведення комплексу заходів, спрямованих на 
енергозбереження, підвищення енергетичної ефективності об’єктів 
Університету та удосконалення систем протипожежного захисту.

4. Переобладнання електричних мереж у гуртожитках 
Університету у відповідності до сучасних норм та правил.

5. Удосконалення електронного документообігу та розвиток 
мережі електронних сервісів Університету.

6. Продовження облаштування приміщень Університету та 
створення інформаційно-логістичної системи візуалізації 
університетської території для осіб з особливими потребами.

Вища освіта 
визнана світом!
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Репутаційний 
капітал

Маючи за плечима 
90-річний досвід та 
понад 75000 
підготовлених 
висококваліфікованих 
фахівців, Університет 
сьогодні є кузнею 
кадрів для залізниць 
України 

1. Забезпечення високих позицій Університету  в 
національних рейтингах.

2. Підтримання традиціно високого рівня надання освітніх 
послуг.

3. Поширення інформації про освітні програми Університету, 
інноваційні методики викладання та доступні студентству 
можливості.

4. Участь науково-педагогічного персоналу у розробці та 
затвердженні стандартів вищої освіти.

5. Формування в університеті кластеру освітніх програм, 
акредитованих із визначенням “зразкова”.

6. Участь у спільних проєктах з ПАТ “Укрзалізниця”  у галузі 
залізничного транспорту та інфраструктури та 
інформування громадськості про їх перебіг.

7. Співпраця з засобами масової інформації.

Вища освіта 
визнана світом!
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