
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
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Ми раді Вас вітати! 
 

Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) є провідним 
вищим навчальним закладом у сфері підготовки фахівців залізничного транспорту. 

Вищий навчальний заклад було засновано з 12 червня 1930 року. За роки своєї 
діяльності УкрДУЗТ підготував понад 75 тисяч фахівців для залізничного транспорту, 
транспортного будівництва та інших галузей народного господарства. 

Серед випускників університету – міністри, заступники міністрів, начальники залізниць, 
керівники Укрзалізниці та великих промислових підприємств, відомі вчені, державні діячі. 
Понад 170 вихованців академії стали докторами наук. 

З 1993 р. університет акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищім 
IV рівнем акредитації. 

У 1995 р. на базі факультету підвищення кваліфікації (ФПК) було створено Інститут 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (ІППК), що дозволило вийти на новий рівень 
якості післядипломної освіти, яка має в університеті більш ніж пьятидесятирічну історію. 

Структуру Інституту на цей час складають наступні підрозділи - Навчально-науковий 
центр підвищення кваліфікації (ННЦПК), Галузевий центр з навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. 

На сьогодня Інститут проводить роботу за такими напрямками: 
 підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств та організацій 

транспортно-дорожнього комплексу;  
 підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації; 
 підвищення кваліфікації викладачів технічних шкіл Укрзалізниці; 
 підвищення кваліфікації викладачів центрів спеціального навчання працівників 

суб’єктів перевезення небезпечних вантажів; 
 підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації перевезення небезпечних 

вантажів залізничним транспортом; 
 навчання спеціалістів з питань охорони праці; 

Основною тематикою курсів підвищення кваліфікації на цей час є: 
 нові сучасні технології процесу перевезень; 
 конструкції та характеристики нової техніки залізничної галузі; 
 діагностика і технічне обслуговування техніки на підприємствах залізниці; 
 підвищення безпеки руху поїздів; 
 використання на транспорті сучасних комп’ютерно-інтегрованих та телекомунікаційних 

технологій; 
 використання екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів, техніки 

та технологій; 
 актуальні питання енергоменеджменту та енергоаудиту на залізничному транспорті; 
 актуальні питання удосконалення системи управління, галузевого менеджменту та 
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фінансово-економічні питання; 
 захист інтелектуальної власності, системи управління якістю. 

Сучасна діяльність ННЦПК охоплює керівних працівників та фахівців різних категорій 
практично усіх галузей залізничного транспорту, підприємств промислового залізничного 
транспорту, апарат Міністерства інфраструктури України, проектно-конструкторські інститути, 
навчальні заклади. 

Підвищення кваліфікації керівників державних підприємств і організацій, а також осіб, 
зарахованих до кадрового резерву на посади керівників, забезпечує здобуття і поглиблення 
управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових знань та організаторських 
навичок, а також безперервне оновлення професійних знань та умінь. 

Постійна турбота про кадрове забезпечення навчального процесу є традицією як 
університету, так і ІППК. До викладання в ІППК залучаються професори та доценти, які мають 
не лише високу педагогічну майстерність, а й значні наукові здобутки та досвід роботи на 
виробництві. 

Навчальний процес в ІППК здійснюють близько 220 викладачів, серед яких 210 – 
співробітники університету. Кваліфікація професорсько-викладацького складу розглядається 
як найважливіша запорука якості навчального процесу, до якого залучаються лише викладачі, 
які мають наукові ступені та вчені звання. Окрім професорсько-викладацького складу 
університету, до навчального процесу в ІППК залучаються провідні досвідчені фахівці АТ 
«Укрзалізниця», регіональної філії «Південна залізниця», Територіального управління 
Держпромгірнагляд, Національного юридичнго університету ім. Я.Мудрого, господарчого 
суду, центрів сертифікації продукції для потреб залізничного транспорту та ін. 

По закінченні навчання кожний слухач проходить випускне тестування (комплексний 
залік) та анкетування щодо якості курсів, результати яких дозволяють відстежувати прогрес у 
навчанні слухача, виявляти проблемні теми та надавати рекомендації щодо подальшого 
удосконалення змісту навчання. 

Для здійснення своєї роботи ІППК УкрДУЗТ має відповідну навчально-матеріальну та 
соціально-побутову базу. У другому навчальному корпусі університету та відокремленому від 
навчальних корпусів двоповерховому навчальному корпусі ННЦПК є добре обладнані 
навчальні аудиторії, три комп’ютерних класи, що об’єднані у локальну обчислювальну 
мережу університету з виходом до мереж Internet, новітнє презентаційне обладнання і 
напрацьовані інформаційні технології, якісні умови для праці навчально-методичного та 
допоміжного персоналу ІППК. Всім слухачам на час навчання на курсах з відривом від 
виробництва надаються місця у затишному, обладнаному усім необхідним для достатньо 
комфортного проживання, гуртожитку ІППК, розташованому неподалік від університету. Там 
слухачі після занять мають можливість відпочинку та самостійної роботи над темами 
професійної програми курсів. Все це є запорукою якісного навчання в ІППК. 

Наявність сучасної поліграфічної бази університету дозволяє постійно здійснювати 
розробку та видання навчально-методичної літератури для слухачів курсів підвищення 
кваліфікації. 

Подальшим розвитком змісту та форм навчання можна вважати впровадження з 
2013 р. у ННЦПК курсів підвищення кваліфікації з елементами дистанційного навчання 
(дистанційно-очна форма навчання), які набувають все більше розповсюдження у світовій 
освітній практиці. 

Наявність сучасної матеріально-технічної та соціально-побутової бази, кваліфікованого 
та досвідченого професорсько-викладацького складу, необхідного навчально-методичного 
забезпечення дозволяє ІППК проводити щорічно підвищення кваліфікації понад 1200 слухачів. 

 



 3 

Адреса університету: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7 
 
Контактні телефони університету: 
Проректор університету з навчально-наукової роботи  (057)-771-41-00, 

             залізн. 4-49-77 
 
Контактні телефони керівництва ІППК: 
Заступник директора:      (057)-730-19-50 
Заступник директора ННЦПК     (057) -730-19-80  

 Методисти центру       т/ф (057)-732-68-00 
 
  dekanat.fpk.uduzt@gmail.com 
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