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ВСТУП 
 

Державний економіко-технологічний університет транспорту (далі – 

ДЕТУТ) створений на базі Київського університету економіки і технологій 

транспорту розпорядженням Кабінету Міністрів України 18 квітня 2007 р. 

№ 196-р.  

Київський університет економіки і технологій транспорту був 

створений постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р.         

№ 983 та наказом Міністерства транспорту України від 27 серпня 2001 р.      

№ 564 на базі Київського інституту залізничного транспорту Харківської 

державної академії залізничного транспорту.  

Київський інститут залізничного транспорту був створений 5 грудня 

1995 р. на базі Київської філії Харківського інституту інженерів залізничного 

транспорту, яка існувала з 14 липня 1966 р. згідно з наказом Міністерства 

шляхів сполучень СРСР № Е-16323 від 14.07.1966 р.  

Державний економіко-технологічний університет транспорту є 

установою державної форми власності, що підпорядкована Міністерству 

освіти і науки України (постанова Кабінету Міністрів України від 

16.11.2011р. № 1191-р).  

ДЕТУТ є юридичною особою, здійснює свою діяльність відповідно до 

чинного законодавства України та Статуту Університету. 

Місцезнаходження Державного економіко-технологічного університету 

транспорту: 03049, м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19; 

тел. (044) 591-51-18; 465-42-80, факс (044) 245-46-88, www.detut.edu.ua, 

е-mail: detut@detut.edu.ua. 

На сьогодні Державний економіко-технологічний університет 

транспорту – сучасний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку 

фахівців для залізничного та інших видів транспорту, підприємств і 

організацій України.  

http://www.detut.edu.ua/
mailto:detut@detut.edu.ua
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Університет здійснює свою діяльність у межах прав, передбачених 

Законом України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про вищу освіту», іншими законодавчими актами, рекомендаціями та 

наказами Міністерства освіти і науки України, Статуту ДЕТУТ. 

Очолює Університет ректор Макаренко Михайло Володимирович, 

1953 року народження, який закінчив Харківський інститут інженерів 

залізничного транспорту за спеціальністю «Вагонобудування та вагонне 

господарство» (у 1981 р.) та за спеціальністю «Економіка та організація 

залізничного транспорту» (у 1985 р.), доктор економічних наук (диплом серія 

ДД № 003994), професор (атестат серія 12ПР №004640), академік 

Транспортної академії України, Почесний працівник транспорту України, 

нагороджений медаллю «За трудову відзнаку».   

В 2014 році відповідно до Рішення Акредитаційної Комісії (протокол 

№ 110), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 р. № 2642л Університет у цілому акредитований за ІV рівнем 

(сертифікат серія РД-ІУ № 1170504 від 08.07.2014 р.).  

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 р. 

(серія АЕ № 636805) Університет має право на здійснення підготовки таких 

фахівців: 

 бакалаврів за галузями знань та напрямами: 

0305 «Економіка та підприємництво»: 

6.030504 «Економіка підприємства»; 

6.030507 «Маркетинг» 

6.030508 «Фінанси і кредит»; 

6.030509 «Облік і аудит». 

0306 «Менеджмент і адміністрування»; 
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6.030601 «Менеджмент». 

0502 «Автоматика та управління»: 

6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 

0507 «Електротехніка та електромеханіка»: 

6.050702 «Електромеханіка»; 

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»: 

6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)»; 

6.070105 «Рухомий склад залізниць»;  

6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство». 

 спеціалістів за галузями знань та спеціальностями: 

0305 «Економіка та підприємництво»: 

7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності)»; 

7. 03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»; 

7. 03050901 «Облік і аудит». 

0306 «Менеджмент і адміністрування»: 

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)». 

0502 «Автоматика та управління»: 

7.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний 

транспорт». 

0507 «Електротехніка та електромеханіка»: 

7.05070203 «Електричний транспорт». 

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»: 

7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті 

(залізничний транспорт)»; 

7.07010501 «Локомотиви та локомотивне господарство»; 

7.07010502 «Вагони та вагонне господарство»; 

7.07010801 «Залізничні споруди та колійне господарство». 

 магістрів за галузями знань та спеціальностями: 
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0305 «Економіка та підприємництво»: 

8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності)»; 

8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»; 

8.03050901 «Облік і аудит»; 

0306 «Менеджмент і адміністрування»: 

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)». 

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

8.03060107 «Логістика» 

0502 «Автоматика та управління»: 

8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний 

транспорт». 

0507 «Електротехніка та електромеханіка»: 

8.05070203 «Електричний транспорт». 

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»: 

8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті 

(залізничний транспорт)»; 

8.07010502 «Вагони та вагонне господарство»; 

8.07010801 «Залізничні споруди та колійне господарство»; 

1801 «Специфічні категорії» 

8.18010016 «Бізнес - адміністрування»; 

8.18010018 «Адміністративний менеджмент». 

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 р. 

(серія АЕ № 636805) Університет також має право на надання освітніх послуг 

з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та 

підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів «Укрзалізниці». 

Усього ДЕТУТ має право підготовки фахівців за 14 спеціальностями 

загальним ліцензованим обсягом прийому (бакалаврів, спеціалістів і 

магістрів за всіма формами навчання) – 2465 осіб, у т.ч. 1235 осіб денної 
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форми навчання і 1230 осіб заочної форми навчання. Ліцензійний обсяг 

підготовки до вступу громадян України у вищий навчальний заклад – 

необмежений, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 

«Укрзалізниці» – 1000 осіб.  

Університет має шість навчальних корпусів, один науково-дослідний 

інститут і чотири науково-дослідні лабораторії площею 18572,4 м2. З 

урахуванням площ філій кафедр на виробництві, які залучені до навчального 

процесу (локомотивне депо «Дарниця» – 6071,8 м2, Український державний 

центр транспортного сервісу УДЦТС «Ліски» – 1227 м2, «Державний 

науково-дослідний центр залізничного транспорту України» ДНДЦ УЗ – 

188,92 м2), загальна площа становить 26060,12 м2. 

Серед штатних науково-педагогічних працівників Університету – 23 

(13,14 % ) докторів наук, з них 21 має вчене звання професора, 2 – вчене 

звання доцента та 90 (51,42%) кандидатів наук, 1 з яких має вчене звання 

професора, 56 – вчене звання доцента. Серед науково-педагогічних 

працівників, що працюють на умовах сумісництва, 12 – докторів наук, 

професорів та 17 кандидатів наук, доцентів. В Університеті функціонує 

20 кафедр, 16 з яких очолюють доктори наук, професори (доценти). У складі 

викладачів Університету – 18 академіків і членів-кореспондентів 

Транспортної академії України. 

На трьох факультетах Університету станом на 01.10.2015 р. загальний 

контингент студентів складає 3279 осіб, із них 1466 осіб навчаються за 

денною формою та 1813 – заочною формою навчання. 

У ДЕТУТ діють чотири спеціалізовані вчені ради із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій: 

• Д 26.820.03 за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами», 

• К 26.820.01 за спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи» та 

05.22.06 «Залізнична колія», 
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• К 26.820.04 за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та 

компоненти», 

• Д 26.820.02 за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки і техніки». 

Науково-педагогічні працівники Університету працюють у 10 

спеціалізованих вчених радах інших наукових і навчально-наукових установах 

України. 

В організації навчального процесу Університет орієнтується на новітні 

технології навчання, комп’ютеризацію навчального процесу та на реалізацію 

власних програм безперервної підготовки (професійної, економічної, 

комп’ютерної та ін.). 

Згідно з Концепцією розвитку Університету на 2010 – 2015 роки 

основними проблемами, що вирішуються у різних напрямах діяльності, є: 

• створення принципово нової сучасної інфраструктури Університету, 

впровадження інноваційних технологій навчання; 

• проведення реконструкції навчальних корпусів; 

• забезпечення впровадження європейських стандартів вищої освіти, 

серед яких власні досягнення і традиції; 

• проведення моніторингу потреб і місткості ринку праці фахівців; 

• впровадження внутрішніх і зовнішніх гарантій якості освітньої 

діяльності; 

• забезпечення ефективної реалізації принципу соціального 

менеджменту для викладачів, співробітників і студентів Університету за 

рахунок побудови студентського гуртожитку на 500 місць. 

Вирішення цих та інших проблем дозволяє зробити навчальний процес 

більш динамічним, економічним і підпорядкованим стратегічній меті, якою 

для Університету є: підготовка фахівців, перепідготовка і підвищення 

кваліфікації спеціалістів галузі. Адже свою соціальну місію Університет 

вбачає у тому, щоб готувати фахівців, які дійсно потрібні на ринку праці, 

принесуть користь державі, залізничному та іншим видам транспорту, 
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реалізують себе в професійній кар’єрі, забезпечать сумлінною працею гідні 

матеріальні та соціальні умови свого існування. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту 

засновано на державній формі власності й підпорядковано Міністерству 

освіти і науки України (код ЄДРПОУ 01116223). Навчальний заклад має 

правовий статус суб’єкта юридичної особи. 

Діяльність Університету ґрунтується на нормативно-правових та 

дозвільних документах (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво на право 

власності на нежитлові будівлі, свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації, свідоцтво про взяття на облік 

редакційно-видавничого відділу, свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої 

справи до державного реєстру видавців, державні акти про право постійного 

користування земельними ділянками, довідка про включення вищого 

навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів 

України, довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки, 

паспорти санітарно-технічного стану, технічні звіти тощо). 

У звітний період освітню діяльність Університет впроваджував на 

підставі ліцензії серії АЕ № 636805, Статуту Університету, розробленого та 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 р. № 60 

«Про затвердження примірного статуту вищого навчального закладу». Статут 

Університету (в новій редакції) ухвалений Конференцією трудового 

колективу 25.10.2013 р. протокол № 2 та затверджений в порядку, 

передбаченому ч.6 ст.18 Закону України «Про освіту» (наказом МОН 

України від 28.01.2014 р. № 82). 

Окрім цього, у своїй діяльності Університет керується Законом 

України «Про вищу освіту», Правилами прийому до Державного економіко-

технологічного університету транспорту, Положенням про приймальну 

комісію, Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових 
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кадрів, Державною цільовою програмою «Молодь України» на 2009 – 2015 

роки, Планом заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року, 

Концепцією національно-патріотичного виховання, Планом роботи 

Університету, постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. 

№ 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, 

докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, 

студентів, аспірантів на одну штатну посаду науково-педагогічного 

працівника у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації та ВНЗ з післядипломної освіти 

державної форми власності», наказом МОН від 07.08.2002 р. № 450 «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ», наказом МОН від 

24.12.2003 р. № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх 

послуг, порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов 

надання освітніх послуг», Положенням «Про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах», затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.08.2001 р. № 978 та внесеними змінами постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.05.2014р. № 507, наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.01.2002 р. №16 «Про затвердження Положення про 

експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи», 

наказами Міністерства освіти і науки України від 17.09.2012 р. № 1021 «Про 

затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для 

проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти», іншими 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, наказом 

Державного економіко-технологічного університету транспорту від 

25.04.2014 р. № 97 «Про підготовку до нового 2014/2015 навчального року». 

Основним документом, що захищає права й інтереси усіх працівників 

Університету незалежно від їхнього членства у профспілці, є колективний 

договір, який укладається між адміністрацією Університету, трудовим 
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колективом та студентами на два роки відповідно до Законів України «Про 

колективні договори й угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», 

«Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності», Кодексу законів 

про працю України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту». Він 

набуває чинності з моменту затвердження Конференцією трудового 

колективу Університету та діє відповідно до чинного законодавства до 

ухвалення нового колективного договору. 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в 

Університеті, відповідно до п.4.7. Статуту, є Конференція трудового 

колективу. Вона скликається за потребою, але не рідше одного разу на рік. 

Не менше 75 відсотків від загальної чисельності делегатів складають 

науково-педагогічні працівники. 

В Університеті діє науково-методична рада, Вчена рада Університету, 

Вчена рада факультету. 

Науково-методична рада Університету є постійно діючим колегіальним 

органом Вченої ради Університету, який здійснює керівництво та 

регламентацію науково-методичної діяльності та сприяє реалізації державної 

освітньої політики в Університеті, зокрема з питань науково-методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу відповідно до світових 

стандартів і сучасного ринку праці. 

Згідно зі Статутом, колегіальним органом Університету є Вчена рада, 

яка утворюється терміном до п’яти років й вирішує найважливіші питання 

успішного функціонування навчального закладу. Її чисельність, склад і 

термін повноважень затверджено конференцією трудового колективу згідно з 

чинним законодавством. Як колегіальний орган вона вирішує питання 

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду організації 

науково-дослідної, навчально-виховної, фінансово-економічної діяльності, 

соціального розвитку Університету, вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення, проведення державної атестації та інших актуальних питань. 
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Склад Вченої ради Університету затверджується наказом Університету. 

До її складу входять представники структурних підрозділів Університету, 

безпосередньо пов’язані з навчально-виховним процесом, і студенти. 

Повноправне членство студентів у Вченій раді Університету посилює роль 

студентського самоврядування і надає раді повноваження ухвалювати 

відповідні рішення за їхньою згодою, що робить діяльність ради 

демократичною, відкритою. 

Щорічно розробляється і затверджується план роботи Вченої ради на 

навчальний рік, де увага акцентується на розвиваючих функціях діяльності 

ради як колегіального органу управління закладом. Рішення ради є 

вирішальними у процесі затвердження тем дисертаційних робіт, 

рекомендацій до друку навчально-методичних і наукових праць викладачів 

Університету та порушення клопотання перед Міністерством освіти і науки 

України про надання відповідного грифа, присвоєння вчених звань, надання 

іменних стипендій, висунення на державні премії студентів, затвердження 

нормативно-правової бази Університету його структурних підрозділів тощо. 

Ректор своїм наказом виводить зі складу Вченої ради Університету тих 

її членів, що припинили трудові відносини з Університетом, які входили до 

Вченої ради Університету за посадою і звільнилися з роботи або припинили 

навчання. Наказом до складу Вченої ради Університету вводяться нові її 

члени відповідно до порядку її формування. 

Ректор Університету скликає Вчену раду згідно з планом її роботи, але 

не рідше одного разу на місяць. 

Розгляд питань та прийняті Вченою радою Університету рішення 

оформляються протоколом засідання, який підписується головою та вченим 

секретарем Вченої ради Університету. 

Ухвалені Вченою радою рішення затверджуються наказом 

Університету, вони контролюються та є обов’язковими для виконання. Про 

хід їх виконання вчений секретар доповідає двічі на рік. 
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Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету 

Університету. 

Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. До складу 

Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі 

кафедр, керівники органів самоврядування факультету, керівники органів 

студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, 

які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа 

професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших 

працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі, виборні 

представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. При цьому не 

менше як 75% загальної чисельності складу Вченої ради факультету мають 

становити науково-педагогічні працівники факультету і не менше як 10% – 

виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. 

Виборні представники обираються органом громадського 

самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у яких 

вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в 

Університеті, – вищим органом студентського самоврядування факультету.  

До компетенції вченої ради факультету належать:  

 – визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;  

 – обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, 

старших викладачів, доцентів, декана;  

 – ухвалення навчальних програм та навчальних планів;  

 – вирішення питань організації навчально-виховного процесу на 

факультеті; 

 – ухвалення фінансового плану і звіту факультету.  

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями 

декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасоване 

Вченою радою Університету. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ.  

ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ З НАДАННЯ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

У Державному економіко-технологічному університеті транспорту за 

звітний період значна увага приділялася ліцензуванню та акредитації 

напрямів і спеціальностей. 

Чинна ліцензія (серія АЕ № 636805 від 19.06.2015 р.) надає 

Державному економіко-технологічному університету транспорту право на 

провадження освітньої діяльності за 5 галузями знань: за ОС «бакалавр» – за 

10 напрямами, за ОС «спеціаліст» – за 10 спеціальностями, за ОС «магістр» – 

за 13 спеціальностями. 

 

Підготовка бакалаврів 

 

№

 

п\п 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та напрям 

підготовки бакалаврів 

 

Ліцензовани

й 

обсяг  

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

0305  Економіка та 

підприємництво 

6.030504 

 

 

 

6.030507 

 

6.030508 

 

 

 

 

6.030509 

Економіка 

підприємництва 

 

 

Маркетинг 

 

Фінанси і кредит 

 

 

 

 

Облік і аудит 

50 

 

 

 

40 

 

50 

 

 

 

 

50 

40 

 

 

 

40 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

Протокол  

№ 88 від 

30.06.2011 

р. 

 

 

 

Протокол  

№ 96 від 

25.05.2012 

р. 

 

Протокол  

№ 110 від 

08.07.2014 

р. 

2 
0306  Менеджмент 

 і адміністрування 

6.030601 Менеджмент 50 50 Протокол  

№ 110 від 
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08.07.2014р. 

3 

0502 Автоматика  

та управління  

6.050202 Автоматизація  

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

50 75 Протокол  

№ 104 від 

30.05.2013 

р.  

4 

0507   Електротехніка  

та електромеханіка 

6.050702 Електромеханіка 50 50 Протокол  

№ 104 від 

30.05.2013 р. 

5 

0701   Транспорт 

 і транспортна 

інфраструктура 

6.070101 

 

 

 

 

 

6.070105 

 

 

 

 

 

6.070108 

Транспорт  

і технології 

(залізничний 

транспорт) 

 

 

Рухомий склад 

залізниць 

 

 

 

Залізничні 

споруди та 

колійне 

господарство 

125 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

50 

125 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

50 

Протокол  

№ 110 від 

08.07.2014 р. 

 

 

 

Протокол  

№ 110 від 

08.07.2014 

р. 

 

 

 

Протокол  

№ 110 від 

08.07.2014 

р. 

 

Підготовка спеціалістів, магістрів 

№ 

п\

п 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

№ 

протокол

у 

АК 
Денна Заочна 

1 2 3 4 5 6 

1 

0305  

Економіка та 

підприємництв

о 

7.0305040

1 

 

 

 

 

 

8.0305040

1 

 

 

 

 

 

Економіка 

підприємництва 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

 

Економіка 

підприємництва 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

 

 

Фінанси і кредит 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

50 

40 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

30 

протокол 

№ 88 від 

30.06.201

1 р. 

 

 

протокол 

№ 85 від 

05.10.201

0 р. 
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7.0305080

1 

 

 

 

 

 

 

8.0305080

1 

 

 

 

 

7.0305090

1 

 

 

 

 

 

8.0305090

1 

(за спеціалізова- 

ними 

програмами) 

 

 

 

 

Фінанси і кредит  

(за спеціалізова- 

ними 

програмами) 

 

 

Облік і аудит  

 

 

 

 

 

Облік і аудит 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

10 

 

протокол 

№ 96 від  

25.05.201

2 р. 

 

 

 

 

протокол 

№ 104  

від 

30.05.201

3 р. 

 

 

протокол 

№ 110 від 

08.07.201

4 р. 

 

 

 

протокол 

№ 110 від 

08.07.201

4 р. 

2 

0306   

Менеджмент  

і 

адміністрування 

7.03060101 

 

 

 

 

8.03060101 

 

 

8.03060101 

 

8.03060107 

Менеджмент  

організацій і 

адміністрування 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

 

 

 

Менеджмент орга-

нізацій і 

адміністрування 

(за видами 

економічної 

діяльності) 

Менеджмент 

зовнішньоекономі

ч-ної діяльності 

 

Логістика 

40  

з наступ-

ним 

зменшення

м до 30 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

40  

з наступ- 

ним 

зменшення

м до 30 

 

10 

 

 

 

 

    20 

 

 

 

    10 

протокол  

№ 105 від 

27.06.2013 

р. 

 

 

 

 

 

протокол  

№ 110 від 

 

08.07.201

4 
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протокол 

№ 115 від 

28.05.201

5 р. 

3 

0502 

Автоматика  

та управління  

7.0502020

3 

 

 

 

 

 

 

8.0502020

3 

Автоматика та 

автоматизація на 

транспорті 

(залізничний 

транспорт) 

 

 

Автоматика 

 та автоматизація 

на транспорті 

(залізничний 

транспорт) 

 

50 

 

 

 

 

 

     10 

 

 

 

 

 

75 

 з 

част.змен

ш. до 50 

 

     0 

 

протокол  

№ 104 від 

30.05.201

3 р. 

 

 

 

 

протокол  

№ 110 від 

08.07.201

4 р. 

4 

0507  

Електротехніка  

та 

електромеханіка 

7.05070203 

 

 

 

 

8.05070203 

Електричний 

транспорт 

 

 

 

Електричний 

транспорт 

 

50 

 

 

 

 

10 

50 

 

 

 

 

10 

протокол  

№ 104 від  

30.05.2013 

р. 

 

 

протокол  

№ 97 від  

06.07.2012 

р. 

 

5 

0701   

Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура 

7.0701010

2 

 

 

 

 

 

 

8.0701010

2 

 

 

 

 

 

 

7.0701050

1 

 

Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті 

(залізничний 

транспорт) 

 

Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті 

(залізничний 

транспорт) 

 

Локомотиви та 

локомотивне 

господарство  

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

протокол  

№ 110 від 

08.07.201

4 р. 

 

 

 

 

протокол  

№ 110 від 

08.07.201

4 р. 

 

 

 

 

протокол  

№ 104 від 

30.05.201
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7.0701050

2 

 

 

 

 

 

 

8.0701050

2 

 

 

 

 

 

7.0701080

1 

 

 

 

8.0701080

1 

 

Вагони та 

вагонне 

господарство 

 

 

 

 

 

Вагони та 

вагонне 

господарство 

 

 

 

 

Залізничні 

споруди та 

колійне 

господарство 

Залізничні 

споруди та 

колійне 

господарство 

 

50 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

5 

 

40 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

10 

3 р. 

 

 

 

Протокол 

 № 103 

від 

26.04.201

3 р. 

 

 

 

 

протокол 

№103 від 

26.04.201

3 р. 

 

 

 

протокол  

№ 110 від 

08.07.201

4 р. 

 

протокол  

№ 110 від 

08.07.201

4 р. 

6 

1801 

Специфічні 

категорії 

8.1801001

6 

 

 

8.1801001

8 

Бізнес-

адміністрування 

 

Адміністративни

й менеджмент 

 

30 

 

15 

 

30 

 

- 

Протокол  

№ 116 від 

28.05.201

5 р. 

7 

 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

протокол  

№ 116 від 

28.05.201

5 р. 
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       Після проведення процедур акредитації та ліцензування рішенням: 

АК від 05.10.2010р. (протокол № 85), 

АК від 30.06.2011р. (протокол № 88), 

АК від 25.05.2012р. (протокол № 96), 

АК від 06.07.2012р. (протокол № 97), 

АК від 26.04.2013 р. (протокол № 103), 

АК від 30.05.2013 р. (протокол № 104), 

АК від 27.06.2013 р.(протокол № 105),  

АК від 08.07.2014р. (протокол № 110)   

АК від 31.03.2015р. (протокол № 115) 

АК від 28.05.2015р. (протокол № 116) 

акредитовані такі напрями підготовки та спеціальності: 

– 7.07010502 Вагони та вагонне господарство; 

–8.07010502 Вагони та вагонне господарство; 

–8.03050801 Фінанси і кредит; 

–6.050202  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

–7.05020203 Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний 

транспорт); 

– 6.050702 Електромеханіка; 

– 7.05070203 Електричний транспорт; 

– 7.07010501 Локомотиви та локомотивне господарство; 

– 7.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті 

(залізничний транспорт); 

– 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності); 

збільшено ліцензований обсяг такої спеціальності: 

– 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності). 

У 2015 р. після процедури акредитації рішенням Акредитаційної комісії 

визнано акредитованими такі напрями підготовки та спеціальності: 
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– 7.07010502 Вагони та вагонне господарство; 

– 8.07010502 Вагони та вагонне господарство; 

– 8.03050801 Фінанси і кредит; 

– 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

– 7.05020203 Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний 

транспорт); 

– 6.050702 Електромеханіка; 

– 7.05070203 Електричний транспорт; 

– 7.07010501 Локомотиви та локомотивне господарство; 

– 7.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті 

(залізничний транспорт) 

– 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності). 

З лютого 2014 року проводилися роботи з планової акредитації 

напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030301 «Менеджмент», 

6.070101 «Транспортні технології (залізничний транспорт)», 6.070105 

«Рухомий склад залізниць», 6.070108 «Залізничні споруди та колійне 

господарство», спеціальностей 7.03050901 «Облік і аудит», 8.03050901 

«Облік і аудит», 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування 

(за видами економічної діяльності)», 8.05020203 «Автоматика та 

автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)», 7.07010102 

«Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний 

транспорт)», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на 

транспорті (залізничний транспорт)», 7.07010801 «Залізничні споруди та 

колійне господарство», 8. 07010801 «Залізничні споруди та колійне 

господарство». 
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                  ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА  

 

Для забезпечення належної роботи Приймальної комісії було складено 

план роботи, спільні заходи щодо зв’язків з установами, організаціями, 

підприємствами залізничної галузі Львівської, Південно-Західної та Одеської 

залізниць.  

За звітний період членами приймальної комісії було проведено виїзні 

зустрічі із учнями шкіл та ПТУ. Безпосередні зустрічі на робочих місцях із 

робітничою молоддю сприяли активному вступу до Університету таких 

вступників. Багато із них отримували цільові направлення від Південно-

Західної, Львівської та Одеської залізниць. Громадяни, які зверталися 

особисто до приймальної комісії отримували рекламні проспекти на предмет 

вступу до Університету. У журналі «Дзеркало робочого дня» ведеться 

реєстрація таких осіб. Щоденно на електронну адресу приймальної комісії 

надходять численні звернення щодо вступу на навчання. Кожна особа, яка 

звертається отримує всю необхідну інформацію. Багаторічна співпраця 

об’єднує Університет та військові частини залізничних військ. Щороку до 

Університету вступає більше  10 осіб військових. 

Розміщена інформація на сайті та стендах Університету. 

З метою прозорості вступної кампанії налагоджено зв’язки з 

управлінням контролю державних органів та сфери освіти та науки. 

Особлива увага приділяється випускникам технікумів, коледжів, які 

продовжують навчання на базі диплому молодшого спеціаліста за 

спорідненим напрямом підготовки. Бакалаври за скороченою програмою 

навчання щороку поповнюють студентські лави. Сприяє цьому організація 

зустрічей у навчальних закладах та на Днях відкритих дверей безпосередньо 

в Університеті. На таких заходах присутні мають можливість зустрітися з 

професорсько-викладацьким складом, оглянути навчальні лабораторії, 

аудиторії Університету.  
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Приймальна комісія надає інформацію щодо вступної кампанії  

Університету в видавничі видання «Сучасна освіта», «Освіта для кожного», 

«У дорогу», «Робоче слово», «Магістраль», «Козятин», «Шепетівський 

вісник». Неодноразово в Київському метрополітену була розміщена реклама 

щодо вступу до Університету. 

Лише за звітний період структурні підрозділи Львівської, Південно-

Західної, Одеської залізниць розповсюдили  більше 300 листів з рекламними 

проспектами серед робітничої молоді. 

Центри зайнятості Білоцерківського, Броварського, Києво-

Святошинського, Васильківського, Шепетівського районів презентували 

вступну кампанію Університету.  

За поданням Приймальної комісії розміщена науково-рекламна 

інформація про Університет у книзі «Науко-освітній потенціал України».  

Протягом 2015 року постійно проводилися зустрічі з робітничою 

молоддю залізничної галузі на робочих місцях. Університет користується 

попитом серед вступників та їхніх батьків, про що свідчать такі факти: 

– 1235 осіб були учасниками Днів відкритих дверей; 

– 1813 осіб звернулися особисто та отримали рекламні проспекти на 

предмет вступу; 

– 527 відвідувачів сайту отримали відповідь електронною поштою 

на свої звернення; 

– 1400 осіб, серед яких випускники шкіл, технікумів, коледжів та 

військові військових частин, були охоплені зустрічами із членами 

Приймальної комісії; 

– 100 слухачів навчалися на довузівській підготовці, які мають 

нагоду зустрітися з деканами факультетів та працюють у лабораторіях 

Університету.  

За підтримки Міністерства освіти і науки України Університет брав 

участь в Міжнародних виставках «Освіта та кар’єра». Так, за звітний період 

Університетом отримано 8 дипломів та Золоті медалі у номінаціях: «Кращий 
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дизайн виставкового стенду», «Інноваційний розвиток освіти та сучасні 

педагогічні технології», «Профорієнтаційна робота серед молоді», 

«Працевлаштування випускників», «Компетентнісний підхід в освітній 

діяльності вищої школи», «Досягнення в інноваційній модернізації 

національної освіти». За номінацію «Розвиток студентської науково-

дослідної роботи» Університет нагороджено Дипломом Гран-прі. 

 

                      РОБОТА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

 

Прийом документів для вступу на навчання здійснюється на підставі 

таких законодавчих та нормативно-правових  документів: 

          Закон України «Про вищу освіти»,  

         Умови прийому до вищих навчальних закладів, які затверджені наказом 

Міністерством освіти  і науки України,  

            Правила прийому до Державного економіко-технологічного 

університету транспорту, Ліцензія МОН України серія АЕ № 636805 від 

19.06.2015 р. за ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»;  

              Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою 

освітою;  

План роботи приймальної комісії; 

План профорієнтаційної роботи приймальної комісії Університету; 

Положення про приймальну комісію; 

Положення про апеляційну комісію. 

Реєстрація заяв вступників і зарахування абітурієнтів на навчання 

здійснювались у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Під час 

прийому документів паралельно з ЄДЕБО Університет використовував 

власну електронну систему «Конкурс».  

Організація прийому вступників до Університету здійснювалась 

приймальною комісією, склад якої було затверджено наказом Ректора 

Університету. До складу приймальної комісії входять представники 
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студентства, профспілкового комітету Університету. Всі засідання 

приймальної комісії оформлюються протоколами. 

Згідно з рішенням Вченої ради в Університеті щороку створюється 

постійно діючу приймальну комісію, яка розпочинає роботу з 

профорієнтаційної компанії та прогнозування обсягів державного замовлення 

за ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Приймальна комісія забезпечує 

інформування вступників, їх батьків та громадськість з питань вступу до 

Університету. На веб-сайті Університету розміщено Правила прийому, на 

інформаційних стендах оприлюднено копії ліцензій, сертифікатів, номери 

телефонів консультаційних пунктів МОН України, телефони гарячої лінії 

МОН та Державної інспекції навчальних закладів України.  

Терміни прийому заяв та документів від вступників були дотримані. 

Програма ЄДЕБО протягом всього періоду працювала чітко, не було жодного 

збою в програмі. Всі подані заяви реєструвалися автоматично у журналі, 

який щоденно роздруковувався, підписувався, підшивався. Кожен вступник 

отримував розписку про подані документи та підтверджував факт надання 

згоди на обробку персональних даних в ЄДЕБО. Вступні випробування 

здійснювалися згідно з затвердженим розкладом, який своєчасно був 

оприлюднений на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті 

Університету. Екзаменаційні групи формувалися з урахуванням напряму 

підготовки. Екзаменаційні відомості оформлені належним чином і 

відповідають встановленим вимогам. Видача екзаменаційних матеріалів 

реєструвалася у журналі реєстрації. 
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Результати прийому у 2015 році 

ОС «Бакалавр» на базі повної загальної освіти 

Напрям підготовки 

Ліцензія 
Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

Д
ен

н
а
  

З
а

о
ч

н
а

 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 50 50 8 2 6 4 0 4 

Економіка підприємства 50 40 15 5 10 10 0 0 

Фінанси і кредит 50 30 12 2 12 1 0 1 

Менеджмент 50 50 15 5 10 0 0 0 

Електромеханіка 50 50 8 7 1 6 5 1 

Автоматизація  

та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

50 75 14 14 0 2 2 0 

Рухомий склад залізниць 75 110 15 15 0 2 0 2 

Залізничні споруди та 

колійне господарство 
50 50 8 8 0 1 0 1 

Транспортні технології 

(залізничний транспорт) 
125 125 25 25 0 12 0 12 

Всього бакалаврів 560 590 120 83 37 28 7 21 
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ОС «Бакалавр» на базі ОС «Молодший спеціаліст» 

Напрям підготовки 

Ліцензія 

Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

 

Прийом 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а

 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о

н
т
р

а
к

т
 

В
сь

о
г
о

 

Б
ю

д
ж

ет
 

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 60 60 3 1 2 15 9 6 

Економіка 

підприємства 
50 40 17 0 17 19 0 19 

Фінанси і кредит 50 30 13 9 11 10 2 8 

Менеджмент 50 50 9 0 9 16 0 16 

Електромеханіка 50 50 14 12 4 27 5 22 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

50 75 25 21 4 56 14 22 

Рухомий склад 

залізниць 
75 110 21 10 11 77 0 77 

Залізничні споруди та 

колійне господарство 
50 50 33 17 16 48 0 48 

Транспортні технології 

(залізничний 

транспорт) 

125 125 28 10 18 42 0 42 

Всього бакалаврів 560 590 146 73 90 290 30 260 
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ОС «Спеціаліст» 

Спеціальність 

Ліцензія 

Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а

 

Б
ю

д
ж

ет
 

  К
о

н
т
р

а
к

т
 

Б
ю

д
ж

ет
 

  

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 25 25 8 0   8 20 0   20 

Економіка 

підприємства 
20 40 11 0   11 13 0   13 

Фінанси і кредит 50 30 9 0   9 4 0   4 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

30 30 0 0   0 0 0   0 

Електричний транспорт                               50 50 10 10   0 21 2   19 

Автоматика  

та автоматизація на 

транспорті (залізничний 

транспорт 

50 50 23 20   3 45 15   

 

30 

 

Вагони  та вагонне 

господарство 
20 10 15 15   0 9 5   4 

Локомотиви  

та локомотивне 

господарство 

25 20 4 0   4 20 5   15 

Залізничні споруди та 

колійне господарство 
45 40 20 20   0 8 3   5 

Організація перевезень 

і управління на 

транспорті (залізничний 

транспорт) 

100 125 40 40   0 79 4   75 

Всього спеціалістів 445 450 140 105   35 222 34   188 
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ОС «Магістр» 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

Ліцензія 

Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

д
ен

н
а
 

за
о
ч

н
а
 

Б
ю

д
ж

ет
 

 К
о
н

т
р

а
к

т
 

Б
ю

д
ж

ет
 

 К
о
н

т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 10 10 10 1  9 10 1  9 

Економіка  підприємства 20 0 17 0  17 16 0  16 

Фінанси і кредит 20 0 14 1  13 11 2  9 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 
20 10 11 1  10 10 0  10 

Менеджмент зовнішньо-

економічної діяльності 
20 20 14 0  14 8 0  8 

Логістика 20 10 6 0  6 9 0  9 

Бізнес-адміністрування 30 30 12 0  12 8 0  8 

Адміністративний 

менеджмент 
15 0 0 0  0 0 0  0 

Електричний транспорт 10 10 9 5  4 9 0  9 

Автоматика та 

автоматизація на транспорті 

(залізничний транспорт) 

10 0 10 6  4 0 0  0 

Вагони та вагонне 

господарство 
40 40 12 10  2 39 3  36 

Залізничні споруди  

та колійне господарство 
5 10 3 3  0 7 3  4 

Організація перевезень  

і управління на транспорті 

(залізничний транспорт) 

10 10 10 3  7 10 2  8 

Всього магістрів 230 190 128 30 0 98 137 9 0 128 
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 Результати прийому у 2014 р.  

ОКР «Бакалавр» на базі повної загальної освіти 

Напрям підготовки 

Ліцензія 
Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

Д
ен

н
а
  

З
а

о
ч

н
а

 

Б
ю

д
ж

ет
 

  

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Б
ю

д
ж

ет
 

  

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 60 60 22 2   20 10 10   0 

Економіка 

підприємства 
50 40 19 3   16 4 2   2 

Фінанси і кредит 50 30 17 3   14 4 3   1 

Менеджмент 50 50 18 5   13 6 5   1 

Електромеханіка 50 50 19 19   0 11 10   1 

Автоматизація  

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

50 75 35 35   0 20 19   1 

Рухомий склад 

залізниць 
75 110 30 30   0 26 20   6 

Залізничні споруди та 

колійне господарство 
50 50 25 25   0 5 5   0 

Транспортні технології 

(залізничний 

транспорт) 

125 125 55 45   10 20 10   10 

Всього бакалаврів 560 590 240 167   73 106 84   22 
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ОКР «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 

Напрям підготовки 

Ліцензія 

Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а

 

Б
ю

д
ж

ет
 

  

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Б
ю

д
ж

ет
 

  

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 60 60 9 1   8 24 0   24 

Економіка 

підприємства 
50 40 20 2   18 29 0   29 

Фінанси і кредит 50 30 14 2   12 19 0   19 

Менеджмент 50 50 8 3   5 25 0   25 

Електромеханіка 50 50 19 0   19 27 0   27 

Автоматизація  

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

50 75 15 0   15 53 0   53 

Рухомий склад 

залізниць 
75 110 23 0   23 73 0   73 

Залізничні споруди та 

колійне господарство 
50 50 25 0   25 45 0   45 

Транспортні технології 

(залізничний 

транспорт) 

125 125 13 0   13 78 5   73 

Всього бакалаврів 560 590 146 8   138 373 5   368 
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ОКР «Спеціаліст» 

Спеціальність 

Ліцензія 

Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

Д
ен

н
а

 

З
а

о
ч

н
а

 

Б
ю

д
ж

ет
 

  

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Б
ю

д
ж

ет
 

  

К
о

н
т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 25 25 5 0   5 20 0   20 

Економіка 

підприємства 
20 40 9 0   9 13 0   13 

Фінанси і кредит 50 30 13 0   13 4 0   4 

Менеджмент 

організацій  

і адміністрування 

30 30 22 0   22 28 0   28 

Електричний транспорт                               50 50 22 14   8 36 13   23 

Автоматика  

та автоматизація 

 на транспорті 

(залізничний транспорт 

50 50 26 26   0 33 15   18 

Вагони  та вагонне 

господарство 
50 40 25 25   0 32 10   22 

Локомотиви  

та локомотивне 

господарство 

25 20 0 0   0 20 10   10 

Залізничні споруди  

та колійне господарство 
45 40 27 27   0 12 7   5 

Організація перевезень 

і управління  

на транспорті 

(залізничний 

транспорт) 

100 125 45 45   0 61 18   43 

Всього спеціалістів 445 450 194 137   57 259 73   186 
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ОКР «Магістр» 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

Ліцензія 

Денна Заочна 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

В
сь

о
г
о

 

Прийом 

д
ен

н
а
 

за
о
ч

н
а
 

Б
ю

д
ж

ет
 

 

К
о
н

т
р

а
к

т
 

Б
ю

д
ж

ет
 

 

К
о
н

т
р

а
к

т
 

Облік і аудит 10 10 9 1  8 10 1  9 

Економіка  підприємства 20 0 20 2  18 0 0  0 

Фінанси і кредит 20 0 16 2  14 0 0  0 

Менеджмент організацій  

і адміністрування 
20 10 14 3  11 10 0  10 

Електричний транспорт 10 0 10 3  7 0 0  0 

Автоматика  

та автоматизація  

на транспорті (залізничний 

транспорт) 

10 0 10 6  4 0 0  0 

Вагони та вагонне 

господарство 
10 10 10 5  5 10 3  7 

Залізничні споруди  

та колійне господарство 
5 10 5 3  2 5 0  5 

Організація перевезень  

і управління на транспорті 

(залізничний транспорт) 

10 10 10 3  7 10 2  8 

Всього магістрів 115 50 104 28 0 76 45 6 0 39 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Організація навчального процесу в Університеті визначалася 

сучасними тенденціями розвитку вищої освіти та вдосконаленням 

нормативно-правового і методичного забезпечення підготовки фахівців. 

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та ступеневій системі вищої освіти, незалежності 

від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних 

організацій; він спрямований на створення умов для самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих 

фахівцях. 

Організація навчального процесу здійснюється навчальними 

підрозділами Університету відповідно до навчальних планів за всіма 

напрямами, спеціальностями освітніх ступенів  «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр» за денною та заочною формами навчання відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16 жовтня 2009 р. № 943 запроваджений у вищих навчальних 

закладах України «Про Європейську кредитно-трансферну систему» та 

«Положення про організацію навчального процесу в Державному економіко-

технологічному університету транспорту», яке регламентує систему 

організаційних заходів, що спрямовані на реалізацію змісту освіти відповідно 

до Державних стандартів освіти. 

         Освітній процес в Університеті спрямований на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших здібностей у осіб, які 

навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості та 

здійснюється за Європейською кредитно-трансферною системою, Положення 

про яку розроблено та затверджено в 2010 році (наказ Університету від 

04.06.2010 р. № 101). 
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        Наприкінці 2014 – 2015 навчального року розроблено та затверджено 

нові навчальні та робочі навчальні плани підготовки магістрів за освітньо-

виробничими (1,5 роки навчання) та освітньо-науковими (2 роки навчання) 

програмами. Розроблено нові навчальні та робочі навчальні плани підготовки 

бакалаврів за всіма ліцензованими та акредитованими напрямами. 

Уніфіковано для студентів усіх напрямів і спеціальностей нормативну 

частину обов’язкових дисциплін гуманітарного та соціально-економічного 

циклу. 

                               Контингент студентів 

На трьох факультетах Університету станом на 01.10.2015 р. загальний  

контингент студентів складає 3279 осіб, із них 1466 осіб навчаються за 

денною формою та 1813 – заочною формою навчання. 

 

Динаміка показників контингенту здобувачів вищої освіти 

 

        У 2014-2015 н. р. абсолютна успішність на денній формі навчання 

становила 87,5%, що на 0,4% більше, ніж у 2013/2014 н. р.; якість успішності 

навчання склала 53,0%, що на 0,9% більше, ніж у 2013/2014 н. р. Абсолютна 

успішність на заочній формі навчання становила 82,2%, а якість успішності 

навчання – 50,01%. У цілому за останні п’ять років як абсолютна успішність, 

так і якість навчання знаходились на достатньо стабільному рівні. 

 

 

 

К
о
н

ти
н

ге
н

т 

ст
у
д
ен

ті
в
 2011/2012 н.р. 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

1772 2338 1550 2060 1418 1881 1466 1813 

Всього 4110    

 Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

 801 971 443 1895 776 774 441 1619 797 621 455 1426 817 649 480 1333 
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                               Планування навчального процесу 

На факультетах Університету навчальний процес стаціонару 

організовано за двосеместровою або триместровою системою. Відповідно, 

навчальний рік поділяється на два семестри або три навчальних триместри. У 

навчальному році заплановано 30 навчальних тижнів теоретичного навчання 

(15+15 при двосеместровій організації; 15+8+7 при триместровій організації). 

Екзаменаційні сесії плануються 5 тижнів (2+3). 

У восьмому семестрі та у 12 триместрі теоретичне навчання і 

екзаменаційна сесія скорочуються на один тиждень. За рахунок цього 

виділяється тиждень для проведення державної атестації бакалаврського рівня. 

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю від 3 до 12 

тижнів. Конкретні терміни та тривалість канікул визначаються навчальними 

планами зі спеціальності. 

 

Атестація здобувачів вищої освіти 

       Атестація студентів в Університеті здійснюється відповідно до 

«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії в Державному економіко-технологічному університеті транспорту», 

затвердженого наказом від 27.02.2015 р. № 26.  

Екзаменаційна  комісія перевіряє теоретичну і практичну підготовку 

випускників, приймає рішення про присвоєння їм відповідного освітнього 

рівня, видання державного документу про освіту, опрацьовує пропозиції про 

поліпшення підготовки спеціалістів. 

Екзаменаційна комісія діє протягом календарного року. До її складу 

входять голова і члени комісії. 

Екзамени з фаху проводяться при відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії в присутності половини її складу при обов’язковій присутності голови 

комісії. 
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Екзамен з фаху проводиться, як комплексна перевірка знань студентів, 

передбачених навчальним планом. 

Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій за 

встановленою формою, завірене підписом ректора Університету, подаються у 

двох примірниках на затвердження Вченій раді університету України не 

пізніше ніж за два місяці до початку роботи екзаменаційної  комісії. 

Екзаменаційна комісія перевіряє теоретичну і практичну підготовку 

випускників, приймає рішення про присвоєння їм відповідного освітнього 

рівня, видання державного документу про освіту, опрацьовує пропозиції про 

поліпшення підготовки спеціалістів. 

Екзаменаційна комісія діє протягом календарного року. До її складу 

входять голова і члени комісії. 

Екзамени проводяться при відкритому засіданні екзаменаційної комісії 

в присутності половини її складу при обов’язковій присутності голови 

комісії. 

Екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів, 

передбачених навчальним планом. 

Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій за 

встановленою формою, завірене підписом ректора Університету, подаються у 

двох примірниках на затвердження до Департаменту вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж за два місяці до початку 

роботи державної комісії. Загальна кількість голів ЕК склала 15 осіб. 

Персональний склад членів екзаменаційних комісій і екзаменаторів 

затверджується ректором не пізніше, як за місяць до початку роботи ЕК. 

Графік роботи екзаменаційної  комісії затверджується першим проректором.  

Розклад екзаменів погоджується з головами ЕК, затверджується 

першим проректором і доводиться до студентів і членів ЕК не пізніше, ніж за 

місяць до початку складання екзаменів. 

До складання екзаменів допускалися студенти, які виконали всі вимоги 

навчального плану. Наказ про допуск до державних екзаменів, подаються в 
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ЕК деканом факультету. Крім того, деканом факультету подаються зведені 

відомості про виконання студентами навчального плану і одержані ними 

оцінки з теоретичних дисциплін і практики. 

Засідання екзаменаційних комісій протоколювались технічним 

секретарем кафедри. Протоколи підписують голова і члени комісії, які брали 

участь у засіданні ЕК. Протоколи зберігаються в архіві Центру навчально-

методичної роботи і національного виховання. 

Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова комісії складає 

звіт і подає його ректору. 

Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова комісії складає 

звіт і подає його ректору. 

У 2015 р. було проведено  чергову атестацію і здійснено випуск 

студентів університету: бакалаврів, спеціалістів, магістрів: 

– за ОС «Бакалавр»: денна форма навчання – 269 студент (124 д/з і 145 

к/о), із них дипломів з відзнакою – 35; заочна форма навчання –517 студентів 

(73 д/з і 444 к/о), із них дипломів з відзнакою – 18; 

– за ОС «Спеціаліст»: денна форма навчання – 188 студентів (133 д/з і 

55к/о), із них дипломів з відзнакою – 17; заочна форма навчання – 281 

студент (73 д/з і 208 к/о), із них дипломів з відзнакою – 5; 

– за ОС «Магістр»: денна форма навчання – 60 студентів (23 д/з і  

37 к/о), із них дипломів з відзнакою – 13; заочна форма навчання – 33 

студенти (5 д/з і 28 к/о), із них дипломів з відзнакою – 7. 

В цілому результати атестації студентів Державного економіко-

технологічного університету транспорту  за останні п’ять років свідчать про 

те, що випускники університету отримують відповідну кваліфікацію, яка у 

повному обсязі відповідає державним стандартам. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

 

Практика студентів проводиться відповідно до «Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93, 

та «Положення про порядок проведення практики студентів Державного 

економіко-технологічного університету транспорту», затвердженого Ректором 

Університету від 17.09.2010 р. № 147. 

Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) студентів 

основними видами практики є: 

 навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна та ін.); 

 виробнича (технологічна, експлуатаційна, економічна, організаційно-

управлінська, обліково-аналітична та ін.); 

 переддипломна та науково-дослідна. 

Навчальна практика проводиться з метою закріплення студентами 

теоретичних знань, ознайомлення з виробництвом та специфікою майбутньої 

спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із 

загально-професійних та спеціальних дисциплін, в окремих випадках – 

оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі. 

Виробнича практика проводиться з метою закріплення та 

поглиблення студентами теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення 

циклу спеціальних дисциплін, набуття професійних навичок та умінь за 

спеціальністю, практичного досвіду організаторської та управлінської 

діяльності в умовах трудового колективу, розвитку професійного мислення, 

збору фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт). 

Виробнича практика також проводиться у формі студентських 

трудових загонів. Влітку працював студентський трудовий загін провідників 

пасажирських вагонів на ВЧ-1 ДТГО «Південно-Західна залізниця». 

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної 

підготовки студентів у вищому навчальному закладі та проводиться з метою 
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поглиблення і закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального 

плану, узагальнення здобутих знань, практичних умінь та навичок, збору та 

опрацювання фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи, 

дипломного проекту або складання державних екзаменів. 

Бази практики закріплені за Університетом наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 26.02.2010 р. № 108. 

Перелік підприємств, установ та організацій, які визначено базовими 

для проходження практики студентів Державного економіко-технологічного 

університету транспорту на 2010-2015 роки: 

1. Державне територіально-галузеве об’єднання «Львівська 

залізниця»; 

2. Державне підприємство «Одеська залізниця»; 

3. Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна 

залізниця»; 

4. Державне підприємство «Придніпровська залізниця»; 

5. Державне підприємство «Дарницький вагоноремонтний завод»; 

6. ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»; 

7. Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр 

залізничного транспорту України»; 

8. Державне підприємство НДПВІТБ «Київдіпротранс»; 

9. Комунальне підприємство «Київський метрополітен»; 

10. Державне підприємство УДЦТС «Ліски»; 

11. Державне підприємство УДЦЗРП «Укррефтранс»; 

12. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна 

компанія»; 

13. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний 

Центр»; 

14. ПАТ КБ «ПриватБанк». 
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За необхідності, Університет укладає короткострокові договори на 

проходження практики студентами на підприємствах, які не входять до 

переліку затвердженого Міністерством інфраструктури України: 

1. Державне підприємство «Південна залізниця»; 

2. Державне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний 

центр Укрзалізниці»; 

3. Комунальне підприємство «Київпастранс»; 

4. Державне підприємство «Проектно-конструкторське технологічне 

бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України»; 

5. Державне підприємство «Центральна станція зв’язку Державної 

адміністрації залізничного транспорту України»; 

6. Філія «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком»; 

7. ВП «Гребінківська дистанція сигналізації та зв’язку ДП «Південна 

залізниця»; 

8. ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»; 

9. ПрАТ «Київ – Дніпровське міжгалузеве підприємство 

промислового залізничного транспорту»; 

10. ПАТ «Електротехнічний завод «Релсіс»; 

11. МТЗ ЗТУ «Укрзалізничпостач»; 

12. Державне підприємство «Антонов»; 

13. Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд»; 

14. Васильківська об’єднана Державна податкова інспекція Київської 

області; 

15. ВАТ «Донбасенерго «Слов’янська ТЕС»; 

16. Державне підприємство ВО «Київприлад»; 

17. КБ «Приватбанк»; 

18. Фінансова установа «УкрСібБанк» 

19. ПАТ «ВТБ-Банк»; 

20. ПАТ «Укрсоцбанк»; 

21. Управління Пенсійного фонду України м. Фастів; 
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22. Управління Пенсійного фонду України м. Черкаси; 

23. Державний міжнародний аеропорт України «Бориспіль»; 

24. ТОВ «Вагонтранссервіс», 

та іншими підприємствами. 

У 2014 році на практику було направлено 1248 студентів денної форми  

навчання:  

• на навчальну – 241; 

• на виробничу – 584; 

• на переддипломну – 423.  

По заочній формі навчання на переддипломну практику було 

направлено 314 студентів. 

  

У 2015 році 42 студента Університету виявили бажання працювати під 

час літніх канікул в студентських трудових загонах за професією «провідник 

пасажирського вагона». З них 19 осіб мали досвід роботи, а для 23 студентів 

було організовано навчання (за власні кошти) на базі Центру професійного 

розвитку персоналу ДТГО «Південно-Західна залізниця».  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

Працевлаштування випускників Університету є одним із пріоритетних 

напрямів у діяльності навчального закладу.  Ця робота є чітко спланованою й 

систематичною.  

У Державному економіко-технологічному університеті транспорту 

функціонує відділ навчально-виробничої практики та зв’язків із 

виробництвом Центру навчально-методичної роботи і національного 

виховання, основним завданням якого є організація практичного навчання 

студентів, отримання робочих спеціальностей, сприяння працевлаштуванню 

випускників та їх подальшій адаптації. 

Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.08.1996р. № 992 «Про порядок 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державним замовленням» (зі змінами, внесеними згідно з 

постановами КМУ від 04.09.2003р. № 1402 та від 12.07.2004р. № 882, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 1726 «Про 

підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів», положення «Про порядок підготовки спеціалістів для залізничної 

галузі» затвердженого 14.10.2011 р.  

Основними завданнями підрозділу сприяння працевлаштуванню 

студентів і випускників є:  

- проведення постійного аналізу запиту і пропозицій на ринку праці 

фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад; 

- співпраця із державною службою зайнятості, підприємствами, 

установами та організаціями-роботодавцями; 

- укладання угод про працевлаштування випускників, які навчалися за 

державним замовленням; 
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- інформування випускників і студентів університету про вакантні 

місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній 

фаховій підготовці; 

В Університеті приділяється належна увага проблемі 

працевлаштування молодих фахівців залізничної галузі, з’ясуванню умов 

їхньої праці на першому робочому місці, професійному зростанню. Процес 

працевлаштування у навчальному закладі здійснюється на підставі 

взаємозв’язаних і врегульованих етапів виходу молоді на національний ринок 

праці, а саме: профорієнтологія – прийом професійно орієнтованої молоді 

згідно з обсягами державного замовлення – якісна теоретична підготовка 

фахівців – практична підготовка на майбутньому робочому місці – 

формування правознавчої компетентності випускників – працевлаштування 

відповідно до чинного законодавства – професійна адаптація і становлення 

випускника. 

Розроблено комплексні наскрізні програми з організації і проведення 

практичної підготовки фахівців на місцях їхньої майбутнього 

працевлаштування. З цією метою замовниками-цільовиками з базами 

практики укладаються відповідні угоди щодо практичної підготовки й 

працевлаштування випускників університету.  

У базі даних з працевлаштування випускників передбачено таку 

інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, напрям підготовки (спеціальність), 

середній бал успішності студента, наявність цільового направлення, форма 

навчання (державне замовлення, за контрактом), домашня адреса, 

підприємство або підрозділ, в який направляється студент, посада, оклад, 

наявність житла для випускника. Протягом року база даних оновлюється, в ній 

постійно фіксується інформація з оформлених студентами тристоронніх угод. 

Роботодавцями для випускників Університету є Державне 

територіально-галузеве об’єднання «Львівська залізниця»; Державне 

підприємство «Одеська залізниця»; Державне територіально-галузеве 

об’єднання «Південно-Західна залізниця»; Державне підприємство 
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«Придніпровська залізниця»; Державне підприємство «Дарницький 

вагоноремонтний завод»; ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»; 

Державне підприємство «Державний науково-дослідний центр залізничного 

транспорту України»; Державне підприємство НДПВІТБ «Київдіпротранс»; 

Комунальне підприємство «Київський метрополітен»; Державне 

підприємство УДЦТС «Ліски»; Державне підприємство УДЦЗРП 

«Укррефтранс»; Державне підприємство «Українська швидкісна залізнична 

компанія»; Державне підприємство «Український та інші підприємства і 

організації залізничного транспорту України. 

Розподіл випускників проводиться на конкретні місця вказані у 

потребах підприємств залізничного транспорту.  

Відповідно до положення «Про порядок підготовки спеціалістів для 

залізничної галузі», щорічно в квітні місяці на залізниці України подаються 

списки студентів, які проживають в областях, що обслуговуються 

відповідною залізницею. Після попереднього відбору, для студентів 

проводиться тестування інформація про випускників вводиться до 

автоматизованої системи управління персоналом – АСУ «Молоді фахівці» 

Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Для 

студентів 5-го курсу щорічно в березні місяці проводиться «Презентація 

випускників» на яку запрошуються начальники служб кадрів підприємств 

залізничного транспорту. Традиційно у «Презентації випускників» беруть 

участь ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП УДЦЗРП «Укррефтранс», 

ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», ПрАТ «Київський 

електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання  

1918 року», КП «Київський метрополітен», ДП «Український державний 

центр транспортного сервісу «Ліски» та інші підприємства залізничного 

транспорту. 

У 2015 році Університет закінчили 156 випускників, які навчалися за 

кошти Державного бюджету.  
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Всі випускники, які навчалися за кошти Державного бюджету, 

отримали направлення на роботу. Крім того, за домовленістю із 

підприємствами отримали направлення на роботу 12 випускників, які 

навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб.  

           Враховуючи стан економіки в Україні, тенденція зменшення вакансій 

для молодих спеціалістів очевидна. Лише за активної співпраці підприємств 

залізничного транспорту, відділу навчально-виробничої практики та зв’язків 

із виробництвом Центру навчально-методичної роботи і національного 

виховання та випускаючих кафедр Університету можна більш успішно 

вирішувати цю проблему. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  

ПРАЦІВНИКІВ 
 

Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників у Державному економіко-технологічному 

університеті транспорту здійснюється відповідно до Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, що ухвалене Вченою радою Університету та затверджено 

наказом Університету від 30.09.2013 року № 225. Розроблене дане 

Положення відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013р. 

№ 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів» з метою впорядкування роботи по підвищенню 

кваліфікації та стажуванню педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Університету.  

 Система підвищення кваліфікації в Університеті спрямована на 

удосконалення та оновлення професійної підготовки педагогічних і науково-

педагогічних працівників шляхом поглиблення і розширення професійних 

знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових 

завдань та обов’язків у межах спеціальності. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування 

працівників є:  

 – набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, 

досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб; 

 – вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 
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 – засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду у 

транспортній галузі та сфері освіти; 

 – застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання; 

 – проведення наукових досліджень за тематикою спеціалізації 

діяльності викладача;  

– підготовка аналітичних і узагальнених матеріалів для використання в 

науковій і педагогічній діяльності; 

– розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, 

техніки і виробництва. 

У Державному економіко-технологічному університеті транспорту 

підвищення кваліфікації здійснювалось відповідно до ухвалених Вченою 

радою та затверджених Ректором Університету перспективного плану-

графіку підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників Університету на 2011 – 2015 рр. та річного плану-

графіка підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників Університету за денною, вечірньою, заочною та 

дистанційною формами навчання. 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники проходять підвищення 

кваліфікації та стажування у вищих навчальних закладах, відповідних 

наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її 

межами. 

У Державному економіко-технологічному університету транспорту на 

базі навчального Центру післядипломної освіти для співробітників 

університету організовано роботу курсів підвищення кваліфікації за 

програмою «Інформаційні технології створення навчально-методичних 

комплексів дисциплін на платформі «Мoodle». 
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За 2014 – 2015 навчальний рік програму даних курсів виконали 97 

співробітників, з них 15 керівники Університету. 

Державний економіко-технологічний університет транспорту в системі 

підвищення кваліфікації тісно співпрацює з Університетом менеджменту 

освіти НАПН України, Національним університетом фізичного виховання і 

спорту України, Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут», Київською державною академією водного 

транспорту імені Гетьмана Петра Канашевича-Сагайдачного, Національним 

технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Київським 

національним лінгвістичним університетом, Академією муніципального 

управління, Київським міжнародним університетом, Національним 

авіаційним університетом, Державним підприємством «Науково-дослідний та 

проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва 

«Київдіпротранс», Чернігівським державним технологічним університетом, 

Житомирським державним університетом ім. Івана Франка. 

Протягом 2010-2015 років підвищення кваліфікації пройшли 291 

співробітник Університету, серед яких професорсько-викладацький склад – 

283 особи, керівники – 38 осіб, за кордоном навчався 15 співробітників, про 

що свідчить зміст таблиці: 

 

Підвищення кваліфікації Рік 

проходження 

кваліфікації 
Загальна 

кількість 

співробітників 

Професорсько-

викладацький 

склад 

Керівники Навчались 

за 

кордоном 

43 41 6 ─ 2010 

65 62 8 1 2011 

64 64 9 ─ 2012 

57 57 7 12 2013 

29 26 3 1 2014 

33 33 5 1 2015 

291 283 38 15 Разом 
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В Університеті системі підвищення кваліфікації кадрів приділяється 

значна увага, оскільки цей напрям є складником збереження цілісного 

взаємозв’язку неперервної освіти як основного принципу функціонування 

навчального закладу. Окрім цього, ефективна й цілеспрямована організація й 

проведення підвищення кваліфікації кадрів – основа збереження, зростання. 

Удосконалення освіти дорослих, їхнього особистісного, соціального і 

професійного розвитку, конкурентоспроможності протягом життя. 
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ПІДСУМКИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

 

        Навчальний Центр післядипломної освіти (далі - ЦПО) з 01.01.2014 року 

є правонаступником факультету післядипломної освіти, який був створений в 

Університеті у 1996 році з метою забезпечення потреб залізничної галузі у 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації керівників і спеціалістів 

Укрзалізниці. ЦПО згідно Статуту Університету та Положення про Центр є 

самостійним навчальним та адміністративним підрозділом Університету, 

який діє на принципах госпрозрахунку без права юридичної особи. 

Ліцензійний обсяг навчання 1000 осіб на рік, термін дії ліцензії до 01.07.2018 

року.  

 При ЦПО створені три навчальні відділи: 

1. Навчальний відділ з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 

Укрзалізниці. 

2. Відділ дистанційного навчання та інтенсивного вивчення іноземних 

мов. 

3. Галузевий навчальний відділ з охорони праці та спеціального навчання 

суб’єктів перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. 

Навчання керівників та спеціалістів Укрзалізниці здійснюється згідно з 

договорами (заявками) із залізницями України, управління справами 

Укрзалізниці, ГІОЦ, УДЦЗРП «Укррефтранс», УДЦТС «Ліски» та інші. 

 За період із 2011-2015рр. в ЦПО пройшли навчання за професійними 

програмами підвищення кваліфікації 3667 осіб.  
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№ 

п\п 
Категорія навчальних груп 2011 2012 2013 2014 2015 Примітка 

1 

Фахівці відділів станцій служб перевезень, відділів 

перевезень ДН, начальники, головні інженери, 

заступники начальників станцій позакласних, 1 та 2 

класу, інженери з ведення ТРА станцій, інженери 

станцій 

49 - 12 54   

2 

Фахівці служб комерційної роботи залізниць, 

комерційних відділів дирекцій залізничних 

перевезень, заступники начальників станцій з 

вантажної та комерційної роботи, начальники 

вантажних районів, фахівці станцій з вантажної та 

комерційної роботи, ревізори комерційні, 

начальники товарних контор, старші товарні касири. 

58 117 144 90 77  

3 
Фахівці з актово-претензійної роботи дирекцій 

залізничних перевезень та служб комерційної 

роботи, фахівці станцій з розшуку вантажів 

20 28 26 13   

4 
Помічники начальників (заступники начальників) 

підприємств, служб, дирекцій, структурних 

підрозділів з кадрів 

89 106 64 83 97  

5 Інженери з підготовки кадрів 33 31 35 34 37  

6 

Фахівці фінансово-економічних відділів служб 

(бухгалтери), головні бухгалтери, заступники 

головних бухгалтерів структурних підрозділів 

залізниць. 

124 135 122 162 113  

№ 

п\п 
Категорія навчальних груп 2011 2012 2013 2014 2015 Примітка 

7 

Начальники, заступники начальників, фахівці 

організації праці, заробітної плати та структур 

управління, начальники відділів (секторів) та 

фахівці з організації та нормування праці дирекцій 

та структурних підрозділів залізниць. 

112 136 102 123 92  

8 Ревізори з контролю доходних надходжень 21 - - - -  

9 
Головні ревізори, (у т.ч. УРБ) , заступники головних 

ревізорів з безпеки руху поїздів. 
27 38 69 50 18  

10 

Начальники, заступники начальників фінансово-

економічної служби, начальники відділів та фахівці 

фінансово-економічної служби, керівники та фахівці 

фінансово-економічних відділів служб та дирекцій, 

економісти структурних підрозділів. 

- - - - 132  
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11 Фахівці з контролю витрат 32 - - - -  

12 
Фахівці служб з управління майновими і 

земельними ресурсами 
21 50 25  11  

13 Керівники та майстри відбудовних поїздів 29 58 32 29 21  

14 
Фахівці з організації перевезень вантажів 

залізничним транспортом УДЦТС "Ліски" 
23 - - - -  

15 
Фахівці ГХТЛ та завідуючі хіміко-технічних 

лабораторій ТЧ та РПЧ локомотивного 

господарства. 

16 - - - -  

16 Фахівці з екології   47 17 31 24  

17 

Начальники, фахівці регіональних віддділв 

статистики, начальники, заступники начальників, 

фахівці відділів служб статистики, начальники, 

заступники начальників служб статистики. 

- - - 34 27  

18 
Працівники планових відділів служб НКВ, 

працівники служб ПТЕ, відповідальні за 

формування плану капітальних інвестицій  

- - - 19 -  

19 Галузевий центр з охорони праці  11  29    

20 Інші підприємства зал. тр-ту  72 30 43 104 45  

  665 746 720 826 710  

 

 На всі напрямки підготовки складаються та затверджуються 

встановленим порядком професійні програми, розклади занять, тести для 

підведення підсумків.  

Фінансовий результат за 2011-2015рр  

госпрозрахункової діяльності ЦПО позитивний і складає: 

 

№ 

п\п 
Дохід 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Всього 

1. 

За договорами із 

залізницями , 

заявками з 

іншими 

підприємствами. 

745675,00 901690,00 797250,00 975922,00 912950.00 4333487,00 
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 Для всіх слухачів були забезпечені належні умови навчання та 

проживання в готелях та гуртожитках за рахунок коштів підприємств-

замовників.  

 У навчальному процесі з підвищення кваліфікації брали участь 

професорсько-викладацький склад Університету, спеціалісти Укрзалізниці та 

інших міністерств і відомств.  

 З 2013 року для окремих напрямків підготовки впроваджена система 

навчання з елементами дистанційної форми навчання, тобто дві неділі 

слухачі займаються по заочній формі і одну неділю за очною формою 

навчання. 

 Для проведення такої форми навчання розроблені Положення про 

організацію дистанційного навчання з розширення профілю (підвищення 

кваліфікації) керівників та спеціалістів «Укрзалізниці, професійні програми 

за даними напрямками  та задіяна електронна мережа навчального курсу в 

системі дистанційного навчання (СДН) Укрзалізниці. 

 Для підвищення якості навчання в Центрі комп’ютеризовано                    

2 аудиторії та конференц-зал. Технічне обладнання аудиторій складає              

20 комп’ютерів, два проектори. 

 За результатами анкетування слухачів очікування від навчання 

підтвердили повністю 74 %, частково 26%, що свідчить про підвищення рівня 

їхньої кваліфікації, а набуті знання будуть використовуватись у практичній 

діяльності на виробництві.  
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                    НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА  

                            ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ  

З метою вдосконалення організації та підвищення ефективності 

наукової та науково-технічної діяльності в Університеті постійно діють 

науково-дослідний відділ, аспірантура, докторантура та 6 науково-дослідних  

лабораторій, які очолюють провідні науковці Університету:  

1. Науково-дослідна лабораторія перспективного рухомого складу і 

спеціальної техніки. 

2. Науково-дослідна лабораторія надійності та якості залізничної 

колії, стрілочних переводів і колійних конструкцій. 

3. Науково-дослідна лабораторія гальмівного обладнання. 

4. Науково-дослідна лабораторія економічного аналізу та методології 

бухгалтерського обліку на залізничному транспорті. 

5. Лабораторія інформаційно-телекомунікаційних технологій на базі 

діючих систем волоконно-оптичних мультиплексорів і 155еі системами 

мультисервісного абонентського доступу НТС-1100Е. 

6. Науково-дослідна лабораторія мобільних систем і конвергенції 

телекомунікацій. 

Науковці та викладачі Університету беруть активну участь у 

Міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах, 

які проводяться як в Україні, так і за її межами (Білорусія, Польща, 

Угорщина, Словаччина, Німеччина). 

Невід’ємною частиною наукової роботи Університету є науково-

практичні конференції, круглі столи, семінари. Університетом щорічно 

проводиться Міжнародна науково-практичну конференцію «Проблеми 

економіки та управління на залізничному транспорті – ЕКУЗТ», науково-

практичні конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні 

проблеми залізничного транспорту» та конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів «Розвиток науки і техніки». 
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Науково-дослідні роботи, які виконувалися протягом  

 2010-2015 рр. 

За останні 5 років науковці Університету виконували науково – 

дослідні роботи, які фінансувалися за рахунок державного та спеціального 

фондів.  

На діаграмі відображено показники кількості виконання робіт за  

2010-2015 рр. 

 

Рис.1.  Кількість виконаних НДР за 2010-2015рр. 

А також  на діаграмі на рис.2. показано обсяги фінансування виконаних 

НДР за 2010-2015рр. 
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Рис.2.  Обсяги фінансування виконаних НДР за 2010-2015рр. 

 

В Університеті, окрім науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного 

бюджету, ведуться також наукові розробки за кошти замовників, основним 

з яких є Державна адміністрація залізничного транспорту України. Згідно з 

наказом Укрзалізниці від 13.10.2006 р. № 361-Ц Університет визначено 

єдиною провідною науково-дослідною організацією з економіко-правових 

та організаційних питань реформування залізничного транспорту. 

Також відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку 

України від 09.01.2008 р. № 10 ДЕТУТ виконує головні функції щодо 

системного розвитку транспорту та транспортних технологій на 

залізничному транспорті та метрополітенах; економіко-правових та 

організаційних питань реформування залізничного транспорту та 

метрополітенів; науково-методичного забезпечення формування державної 

транспортної політики в галузі логістичних технологій та розробки 

цільових програм з формування логістичних центрів в системі 
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міжнародних транспортних коридорів та науково-технічних експертиз в 

галузі залізничного транспорту і метрополітенів. 

У 2010-2012 рр. науково-дослідний інститут проблем розвитку 

транспорту займався розробкою методики та правил організації 

інтероперабельних перевезень. Вирішення цього питання є актуальним  для 

залізничного транспорту на теперішній час. 

Протягом 2010-2015рр. Університет виконував науково-технічні 

розробки за такими основними пріоритетними напрямами наукової 

діяльності: 

                 Інформаційні та комунікаційні технології 

 

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології.  

Інтегровані  системи баз даних та знань.  Національні  інформаційні ресурси 

Суперкомп’ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні 

мережі та системи. Грід- та клауд-технології. 

Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем 

Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної 

техніки, інформаційних та комунікаційних технологій 

Енергетика та енергоефективність 

Технології електроенергетики 

Технології енергетичного машинобудування. 

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань 

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика. 

Нові речовини і матеріали 

Створення та застосування технологій отримання, зварювання, 

з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних 

матеріалів 
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Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і 

оброблення 

Щорічно з 2012 року  Університет подає до Міністерства освіти і науки 

України на конкурсний відбір наукові проекти та дослідження, які 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та отримує непогані 

результати, підтвердженням чого є обсягів фінансування НДР за рахунок 

загального фонду. В 2013 та 2014 роках брав участь в комплексних наукових 

проектах.  

Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-

технічних робіт  

Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних 

робіт за останні 5 років приведена в табл..1. 

 

№ 

Інноваційна 

спрямованість 

результатів 

наукових, науково-

технічних робіт 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Подано заявок на 

видачу охоронних 

документів 

4 26 12 9 17 8 

2 Отримано охоронних 

документів 
2 7 4 12 9 10 

 

Університет в галузі міжнародного співробітництва встановлює 

наукові контакти з провідними транспортними вищими навчальними 

закладами СНД, науково-дослідними установами України та інших країн, 

міжнародними організаціями. На сьогоднішній день Університет тісно 

співпрацює з Білоруським державним університетом транспорту (м. Гомель), 

Ростовським державним університетом шляхів сполучення, Петербурзьким 

державним університетом шляхів сполучення, Українсько-Польським 

Інститутом Управління (м. Варшава), Вищою технічно-економічною школою 

в Щецині (Польща). 

Укладені договори про співпрацю з Національною академію наук 

України та Державною адміністрацією залізничного транспорту України. 
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В межах міжнародного співробітництва здійснюється обмін досвідом 

щодо організації навчальної, науково-методичної та наукової роботи, 

здійснюється підготовка спільних навчально-методичних видань, 

підтримуються культурні зв`язки, планується проведення спільних наукових 

конференцій, круглих столів, семінарів. 

Наукова діяльність студентів є невід'ємною частиною навчального 

процесу. Підготовка науково-педагогічних працівників в ДЕТУТ починається 

з першого року студентського життя майбутнього фахівця або науковця 

через залучення його до самостійної творчої дослідницької роботи шляхом 

участі у науково-технічних конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, 

виконання дослідницьких розділів в курсових і дипломних проектах. 

Найбільш обдарована молодь бере участь у розробці науково-дослідних 

робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету та коштів 

замовників на умовах оплати. Науково-дослідна робота, що виконується в 

позанавчальний час, заключається також у підготовці студентами під 

керівництвом викладачів публікацій за результатами наукових досліджень. 

Необхідними умовами для ефективної наукової творчості викладачів 

науковців, аспірантів, докторантів університет вважає видавниче 

забезпечення наукових розробок. Зацікавленості студентів сприяє 

можливість стати автором першої друкованої наукової праці в університеті.  

За результатами науково-дослідної діяльності студентів Університет 

отримав Гран-Прі у номінації «Розвиток студентської науково-дослідної 

роботи» 10-12 квітня 2014 року на міжнародній виставці «Освіта та кар’єра 

2014». 

Результати наукових досліджень науковці, аспіранти та студенти 

мають змогу публікувати у збірниках наукових праць серій: "Транспортні 

системи і технології" і "Економіка й управління" та в збірнику наукових 

праць «Історія науки і техніки», які внесені до переліку  фахових видань 

України. А також в журналі «Економіст», який з 2011 року представлений в 

міжнародній економічній наукометричній базі RePec. 
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Студентське наукове товариство щорічно бере активну участь у 

всеукраїнських студентських олімпіадах, науково-дослідних роботах, 

виставках та є постійними призерами. В якості стимулюючих та 

заохочувальних заходів виплачуються грошові винагороди за рахунок 

Університету. 

Навчанню основам інноваційної діяльності, залученню студентів,  

аспірантів та молодих учених до винахідницької творчості в університеті 

приділяється велике значення. Активізації наукової діяльності студентів та 

молодих вчених в університеті сприяють функціонуючі наукові школи: 

«Дослідження конструкцій колії та рухомого складу» під керівництвом д.т.н., 

професора Даніленка Е.І.; «Інтелектуальні комп’ютерні системи і мережеві 

технології» під керівництвом д.т.н., професора Стасюка О.І.; «Формування 

економічної політики держави при вирішенні соціальних проблем 

транспортного комплексу» під керівництвом д.е.н., професора 

Макаренка М.В. та ін. 

До їх функцій, окрім організації науково-дослідної роботи, входить 

створення творчого середовища для безпосередньої підготовки 

висококваліфікованих кадрів із числа найбільш обдарованих студентів. 

Отримано 5 патентів на корисну модель та 4 свідоцтва про реєстрацію 

авторського права України. 

За результатами науково-дослідних робіт захищено 5 кандидатських та 

1 докторська дисертації. 

У виконанні науково-дослідних робіт брали участь студенти, аспіранти 

та молоді вчені.  

Результати робіт використовуються на підприємствах, організаціях та 

структурних підрозділах Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці 

та інших державних і приватних підприємствах та організаціях.  

Більшість науково-дослідних робіт, які виконуються науковцями 

Університету, пов’язані з виконанням заходів з реалізації Транспортної 
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стратегії України до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 20.10.10 р. № 2174-р, а також таких програм: 

«Комплексна державна програма енергозбереження України», «Розвиток 

рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного 

транспорту та міського господарства», «Державна програма створення та 

функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів», 

«Розробка технологій та організації виробництва напівпровідних 

мікросенсорів електронних приладів та систем на їх основі для екологічного 

моніторингу та енергозбереження», «Організаційно-економічний механізм 

реформування залізничного транспорту» та вирішують конкретні завдання, 

що стоять перед залізничним транспортом: реструктуризація на залізничному 

транспорті; розвиток міжнародних транспортних коридорів; удосконалення 

тарифів на залізничному транспорті, реформування залізничного транспорту, 

оновлення рухомого складу залізниць шляхом проведення капітально-

відновлювальних ремонтів з продовженням його терміну експлуатації та 

інші. 

Характеристика професорсько-викладацького складу 

 

Кадрова робота в Університеті протягом звітного періоду була 

спрямована на забезпечення вимог чинного законодавства з ліцензуванням та 

акредитації, що стало основою підвищення наукового рівня викладачів, 

їхньої педагогічної майстерності, залучення до викладацької та наукової 

діяльності фахівців вищої кваліфікації та талановитої молоді. 

Значна увага приділялася залученню до навчально-виховного процесу 

викладачів, які мають досвід практичної роботи в закладах освіти різних 

типів і рівнів. 

Високопрофесійний склад професорсько-викладацького колективу – це 

головна запорука підготовки висококваліфікованих фахівців на факультетах 

Університету.  
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У 2015 році навчальний процес в Університеті забезпечували 198 

штатних науково-педагогічний працівників. Серед них: 26 - доктори наук, 

професори (13,13%) і 109 - кандидати наук, доценти (55,05%), 48 - осіб із 

числа професорсько-викладацького складу працюють на посадах старших 

викладачів та асистентів (24,24 %). Отже, відсоток викладачів із науковими 

ступенями і вченими званнями за місцем роботи становить 68,2%, що 

фактично відповідає вимогам чинного законодавства з ліцензування та 

акредитації. Чотири науково-педагогічних працівники Університету 

удостоєні Почесного звання «Заслужений працівник транспорту України» та 

«Заслужений будівельник України», 22 співробітника Університету мають 

відзнаку «Почесний працівник транспорту України». 

Вісімнадцять науково-педагогічних працівника є дійсними членами і 

член-кореспондентами державних галузевих академій наук України. 

Аналіз розподілу кадрового потенціалу між кафедрами Університету, 

згідно зі штатним розписом та відповідно до контингенту студентів дає 

підстави для висновку, що найбільше за чисельністю викладачів працює на 

факультеті «Інфраструктура і рухомий склад залізниць» (78 осіб). 

На сьогодні в Університеті функціонує 20 кафедр. 95% кафедр 

очолюють доктори наук, професори, що є результатом цілеспрямованої 

роботи із забезпечення кафедр Університету висококомпетентними науково- 

педагогічними кадрами. 

Кафедри Університету створено згідно з Законом України «Про вищу 

освіту», чисельність їх складу не менше 5 осіб. 

Протягом 2015 року з Університету звільнилося 9  викладачів, із них 

докторів наук, професорів – 1, кандидатів наук, доцентів – 4, старших 

викладачів, асистентів – 4. 

Прийнято на роботу 18 викладачів, із них докторів наук – 4, кандидатів 

наук, доцентів – 6, старших викладачів, асистентів – 8. 

Характеристику професорсько-викладацького складу подано в 

таблицях 1 та 2. 
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Таблиця 1. Загальна характеристика професорсько-викладацького  

складу за стажем науково-педагогічної роботи 
 

Загальна  

кількість 

науково-

педагогічних 

працівників 

Стаж науково-педагогічної роботи 

до 3-х років, 

% 
   3-10 років, % 11-20 років, % 

21-більше 

років, % 

198 
13 

(6,6%) 

55 

(27,8%)  

90 

(45,5%)  

40 

(20,1%)  

 

 

Таблиця 2. Загальна характеристика викладацького складу за віком 
 

Рік 
Всього 

викладачів 

 зокрема З них 

пен- 

сійного 

віку 

До 40 

років 

40 – 49 

років 

50 – 59 

років 

60 – 65 

років 

Понад 

65 років 

2015 198 
84  

(42,4%)  

38 

(19,2%)  

23 

(11,6%)  

21 

(10,6%)  

32 

(16,2%)  

56 

(28,3%)  

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в Університеті є 

одним із пріоритетів його завдань. 

Якісний та кількісний склад науково-педагогічних працівників 

Університету дозволяє забезпечити вирішення завдань щодо 

високопрофесійної підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі. 

Кадри вищої кваліфікації є основою розвитку суспільства та, водночас, 

показником його інтелектуального рівня. Університет, яким є Державний 

економіко-технологічний університет транспорту, належить до типу вищого 

навчального закладу України. 



 69 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ,  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 
 

Підготовка та постійне відтворення науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації в Університеті є необхідною умовою його існування і сталого 

розвитку. Система підготовки та відтворення в своїй основі має аспірантуру 

денної та заочної форм навчання, докторантуру, а також здійснюється 

підготовка кандидатських дисертацій здобувачами. Підготовка кадрів у 

межах цієї системи відбувається відповідно до «Положення про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів», що затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.03.1999р. № 309. 

Державний економіко-технологічний університет транспорту здійснює 

підготовку кадрів вищої кваліфікації на основі Концепції розвитку персоналу 

Університету, метою якої є забезпечення всіх сфер життєдіяльності закладу 

кваліфікованими, активними працівниками, які спроможні вирішувати 

завдання стратегічного розвитку Університету та відповідати акредитаційним 

вимогам для ВНЗ ІV рівня акредитації і європейському рівню освіти. 

Згідно з Концепцією основне завдання розвитку кадрової політики 

Університету, пов’язане з створенням системи оновлення та покращення 

якісного складу наукового і науково-педагогічного персоналу, професійної 

підготовки викладачів через магістратуру, аспірантуру та докторантуру 

Університету та адаптації молодих спеціалістів до найсучасніших вимог 

освітнього процесу. Метою Концепції є забезпечення оптимального 

співвідношення процесів оновлення і збереження кількісного і якісного 

професорсько-викладацького складу, підвищення мотивації і зацікавленості 

викладачів Університету в результатах своєї діяльності.  

Аспірантура на базі Київського інституту залізничного транспорту, 

правонаступником якого є Державний економіко-технологічний університет 

транспорту, була відкрита у 1998 р. (Витяг з рішення атестаційної колегії 

МОН України від 23 жовтня 1998 р. протокол № 4/9-2/2). 
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Організацію і контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації здійснює відділ і докторантури та аспірантури Університету, що 

безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи. 

 

Університет готує аспірантів за 9 спеціальностями: 

 

 

 

План набору до аспірантури за звітний період становить 14-10 осіб, що 

відповідає заявкам кафедр Університету. Набір до аспірантури у 2015 році 

становить 11 осіб, з яких 7 осіб навчаються на денній формі та 4 особи – на 

заочній формі. Відповідно на технічні спеціальності зараховано 8 осіб, на 

економічні спеціальності зараховано 2 особи, на спеціальність історія науки і 

техніки 1 особа. Зменшення прийому до аспірантури пов’язане із державним 

скороченням бюджетних місць Міністерством освіти та науки України.  

№ 

п/п 
Шифр Назва спеціальностей 

 

Рік відкриття 

 

1 01.02.01 
Теоретична механіка 2004 

2 05.11.07 Оптичні прилади та системи 2004 

3 05.13.05 
Комп’ютерні системи та 

компоненти 

2003 

4 05.22.01 Транспортні системи 2004 

5 05.22.06 Залізнична колія 2003 

6 05.22.07 
Рухомий склад залізниць та 

тяга поїздів 

2003 

7 07.00.07 Історія науки і техніки 2003 

8 08.00.03 
Економіка та управління 

національним господарством 

2012 

9 08.00.04 
Економіка та управління 

підприємствами 

2003 

(перереєстрація 2007) 
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В Університеті проводяться заняття з аспірантами та здобувачами 

першого року навчання з поглибленого вивчення іноземної мови та філософії 

для успішного складанням кандидатських іспитів.  

З 2010 р. по 2015 р. до аспірантури прийнято 66 осіб , у т.ч. з відривом від 

виробництва – 49 осіб.  

Аспіранти Університету отримують стипендію Президента України, 

Кабінету Міністрів України. 

Працевлаштування 70 % випускників аспірантури, а також значної 

кількості здобувачів залишаються працювати на педагогічній роботі в 

Університеті. 

На теперішній час в аспірантурі навчається 43 аспірантів, з яких на 

денній формі навчання – 24 особи, на заочній – 19 осіб. Прикріплено до кафедр 

університету 42 здобувача для роботи над дисертацією поза аспірантурою. 

Набір до аспірантури проводиться відповідно до плану держзамовлення і 

за всі попередні роки план постійно виконується. Також щорічно 

зараховуються здобувачі на умовах контракту. Поліпшився якісний склад 

контингенту вступників до аспірантури. Третина вступників зараховуються до 

аспірантури зі складеними кандидатськими іспитами, переважна більшість 

вступників мають публікації у фахових виданнях. Це відбувається тому, що 

відбір кандидатів до аспірантури починається зі студентів Університету, що 

навчаються на 3 – 4 курсах, через залучення студентів до участі у 

госпдоговірних та держбюджетних науково-дослідних роботах, вибір тем яких 

орієнтуються на майбутніх аспірантів і докторантів, і є обов’язковою умовою 

при захисті докторських та кандидатських дисертацій, виступаючи суттєвим 

чинником у підготовці кадрів вищої кваліфікації. Також студенти активно 

приймають участь у студентських науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах, публікуються у Збірнику наукових праць студентів 

ДЕТУТ. 

Результати наукових досліджень докторанти і аспіранти університету 

публікують у Збірнику наукових праць ДЕТУТ, серії «Економіка і 
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управління», серії «Транспортні системи і технології» та серії «Історія науки 

і техніки», науковому журналу «Економіст», що включені до переліку 

наукових фахових видань МОН України.  

Оцінка ефективності системи підготовки науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації в університеті ґрунтується на об'єктивних даних, що 

співставні з аналогічними даними інших організацій та України в цілому. 

Якісний показник захистів в Університеті аспірантів становить 30% – 40%, а 

за даними МОН України 30 % для транспортних вузів. 
 

         Результати діяльності аспірантури  

Найменування показника Р о к и  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3 скількох спеціальностей 

ведеться підготовка аспірантів 

8 8 9 9 9 9 

Контингент аспірантів 43 45 47 45 44 43 

3 них з відривом від 

виробництва 

17 18 22 25 24 24 

Прийом до аспірантури 14  14 16 12 10 11 

3 них з відривом від 

виробництва 

7 7 11 8 7 7 

Кількість захищених 

кандидатських дисертацій 

6 4 7 5 4 9 

Випуск з аспірантури 13 9 11 8 11 16 

Кількість здобувачів 33 45 43 44 41 42 
 

З 2012 року в Університеті відкрита докторантура за 5 науковими 

спеціальностями: 

У докторантурі навчається 5 докторантів, з яких на економічній 

спеціальності навчається 2 особи.  

№ п/п Шифр Назва спеціальностей Рік відкриття 

1 05.13.05 Комп’ютерні системи та 

компоненти 

2012 

2 05.22.06 Залізнична колія 2012 

3 05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга 

поїздів 

2012 

4 08.00.04 Економіка та управління 

підприємствами 

2013 

5 07.00.07 Історія науки і техніки 2015 
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В університеті над докторськими дисертаціями у теперішній час працює понад 

15 співробітників. Планується  прийняти до докторантури 5 кандидатів наук. 

В Університеті відсутня проблема захисту дисертацій з технічних, 

економічних і історичної спеціальностей. При ДЕТУТ діють чотири 

спеціалізовані ради, які приймають дисертації до захисту з 5 наукових 

спеціальностей: 

1. К 26.820.01 – за спеціальностями 05.22.06 – «Залізнична колія» та 05.22.01 – 

«Транспортні системи» ; 

2. Д 26.820.02 – за спеціальністю 07.00.07 – «Історія науки і техніки»; 

3. Д 26.820.03 – за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління  

підприємствами»; 

4. К 26.820.04 – за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та 

компоненти». 

Кількість дисертацій захищених за звітний період аспірантами, штатними 

науково-педагогічними і науковими працівниками на вчених радах університету 

становить 84 дисертацій, серед яких 6 докторських. 

Високому рівню дисертацій, які захищають співробітники університету, 

сприяє наявність наукових шкіл, які очолюють авторитетні, відомі в Україні і за її 

межами вчені – доктори наук, професори: М.В. Макаренко, Е.І. Даніленко, М.Б. 

Кельріх, Л.О. Бакаєв, П.І. Підлісний, О.І. Стасюк, О.Я. Пилипчук, серед яких 4 

науковців мають почесне звання лауреатів Державної премії України в галузі 

науки і техніки: Е.І. Даніленко, О.І. Стасюк, Л.О. Бакаєв, П.І. Підлісний.  

В Університеті діє колективний договір між адміністрацією та колективом 

співробітників і студентів про матеріальне заохочення наукових керівників і 

консультантів, а також аспірантів і докторантів за скорочення строків підготовки 

і захисту дисертацій. 

Основою в роботі кафедр з формування резерву науково-педагогічних кадрів 

залишається індивідуальна робота з найбільш здібними студентами, залучення на 

педагогічну роботу фахівців виробничої сфери та науковців транспортної галузі. 
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ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вчена рада університету є вищим колегіальним органом навчального 

закладу, головною метою діяльності Вченої ради є об’єднання зусиль всього 

колективу ДЕТУТ, а також його матеріально-технічних, науково-методичних 

та фінансових ресурсів для ефективного виконання освітніх, наукових та 

інших завдань вищої школи, спрямованих на забезпечення високого рівня 

підготовки фахівців для транспортної галузі України. 

За звітний період, з 2010 р. по 2015 р., було проведено 36 засідань вченої 

ради університету, на яких розглядалися актуальні питання, щодо роботи 

університету загалом, навчання та виховання студентів, науково-дослідної і 

навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу 

університету, поліпшення кадрового забезпечення, питання акредитації 

університет на IV рівень та перспектив подальшого розвитку вищого 

навчального закладу. 

Велику увагу приділено навчально-науковій роботі Університету, 

зокрема розглянуто такі питання: 

Результати роботи приймальної комісії Університету щодо прийому 

абітурієнтів. 

Поточний стан діяльності та перспективи розвитку кафедр Університету. 

Підсумки роботи навчального Центру післядипломної освіти, завдання 

та шляхи покращення навчання у Центрі. 

Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України 

для молодих учених. 

Підсумки наукової та науково-технічної діяльності Університету. 

Ефективність роботи та підсумки прийому до аспірантури.  

Робота Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій. 

Проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт. 

Стан виконання рішень Вченої ради Університету. 

Організація дипломного проектування на факультетах Університету. 



 75 

Стан профорієнтаційної роботи в Університеті щодо прийому 

абітурієнтів. 

Діяльність Редакційно-видавничого центру, щодо випуску навчально-

методичних видань в Університеті. 

Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки та стан 

забезпечення навчального процесу науково-методичною літературою.  

Розподіл навантаження на кафедрах Університету. 

Підсумки захисту магістерських проектів та дипломних робіт. 

Розгляд та затвердження Плану засідань Вченої ради Університету. 

За звітній період на засіданнях вченої ради було присвоєно вчене звання 

доцента 43 викладачам, вчене звання професора 8 викладачам, 

рекомендовано до видання з Грифом МОН України 27 навчально-

методичних посібників та 35 наукових монографій викладачів університету. 

Протягом звітного періоду розглядалися питання про переведення 

студентів із контрактної форми навчання на навчання за державним 

замовленням, висувалися кандидатури на призначення стипендії Президента 

України, стипендії Верховної Ради України, обговорювалися питання щодо 

організації виховної та позанавчальної роботи студентів університету, 

перспектив розвитку органу студентського самоврядування, оздоровлення 

студентів протягом навчального року та у період канікул. 

Приділялася особлива увага аналізу вступної кампанії, формуванню 

контингенту студентів на виконання держзамовлення, затверджено програми 

та матеріали вступних випробувань для абітурієнтів за всіма освітньо- 

кваліфікаційними рівнями. 

З метою впровадження наскрізної системи працевлаштування заслухано 

питання про стан працевлаштування випускників університету та розроблено 

систему організаційних і правових заходів щодо професійної зайнятості 

майбутніх фахівців залізничної галузі. 

На засіданнях вченої ради університету обговорювалися питання про 

підготовку вищого навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період, 

підсумки фінансової діяльності та затвердження проектів кошторисів і 

штатних розписів університету за звітній період. 
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Протягом звітного періоду на засіданнях ученої ради університету було 

затверджено низку положень, а саме: 

1. Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у 

Державному економіко-технологічному університет транспорту. 

2. Положення про Студентське наукове товариство. 

3. Положення про науково-дослідну роботу студентів. 

4. Положення про Наукову школу Університету. 

5. Типове Положення про науково-дослідну лабораторію Державного 

економіко-технологічного університету транспорту. 

6. Положення про проведення конкурсу науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт за рахунок загального фонду державного бюджету. 

7. Положення про Порядок оформлення документації при виконанні 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Університеті. 

8. Положення про науково-дослідний відділ Державного економіко-

технологічного університету транспорту.  

9. Положення про формування накладних витрат науково-дослідного 

відділу. 

10. Положення про проведення Ректорських контрольних робіт у 

ДЕТУТ. 

11. Положення про обрання за конкурсом і прийняття на роботу                           

науково-педагогічних працівників у Державному економіко-технологічному 

університеті транспорту ІV рівня акредитації. 

12. Положення про кадрову комісію з розгляду питань щодо 

оформлення трудових відносин із науково-педагогічними працівниками 

Державного економіко-технологічного університету транспорту. 
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РОБОТА РЕКТОРАТУ 

 

Ректорат є робочим органом Державного економіко-технологічного 

університету транспорту, створений відповідно до Статуту Університету, 

кількісний персональний склад якого затверджується наказом Університету. 

Метою засідань ректорату є оперативний розгляд та вирішення 

найактуальніших питань життєдіяльності Університету, які безпосередньо 

стосуються забезпечення його подальшого інноваційного розвитку, 

підвищення якості освітніх послуг, інтеграції вищого навчального закладу до 

світового освітньо-наукового простору, високого рівня соціального захисту 

працівників та студентів, демократизації всіх сфер діяльності. За 2014 рік до 

порядку денного проведених засідань ректорату було включено широке коло 

проблемних питань щодо організації навчального процесу та перспектив 

поглиблення міжнародних зв’язків. 

Ректорат Університету очолює Ректор. До складу ректорату входять 

проректори, декани факультетів, керівники структурних підрозділів, вчений 

секретар Університету, головний бухгалтер і завідуюча бібліотекою. На 

засідання ректорату (за необхідності) Ректор може запрошувати інших осіб. 

Засідання ректорату в Університеті відбуваються один раз на тиждень. З 

питань, що розглядаються на засіданні ректорату, приймаються протокольні 

рішення, які є обов’язковими для виконання працівниками і студентами 

Університету. 

Ректорат Університету забезпечує оперативне вирішення питань з 

основних напрямків роботи: 

– флотування плану прийому студентів з урахуванням державного 

замовлення; 

– утворення приймальної комісії та організація її роботи; 

– забезпечення планування роботи Університету; 

– дотримання державних стандартів освіти; 
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– забезпечення на належному рівні навчального процесу, виконання 

наукових досліджень, виконання умов державного контракту та інших угод 

на підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку кадрів, підвищення 

кваліфікації; 

– перспективні і поточні питання навчально-виховної, науково-

дослідницької, методичної діяльності, наукового і методичного забезпечення 

Університету; 

– питання удосконалення структури Університету; 

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та громадянами, зокрема за міжнародними 

угодами, а також при виконання науково-дослідних робіт за господарськими 

договорами; 

– дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна; 

– своєчасної сплати податків та інших відрахувань згідно з чинним 

законодавством; 

– здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту 

основних фондів, забезпечення якнайшвидшого введення в дію придатного 

обладнання; 

– здійснення оперативної діяльності з матеріально-технічного 

забезпечення основних напрямків роботи; 

– забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного та 

наукового процесів; 

– забезпечення потреб професорсько-викладацького складу і науковців в 

інформаційному, патентно-ліцензійному і видавничому забезпеченні 

наукової діяльності; 

– розробка і впровадження окремих програм навчально-методичної та 

наукової діяльності; 

– створення органів студентського самоврядування; 

– організація роботи аспірантури та докторантури, перспективи їхнього 

розвитку; 
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– створення нормативно-правової бази для наукової діяльності, що 

відповідає чинному законодавству. 

Крім того, на засіданнях ректорату протягом року аналізувалися підсумки 

заліково-екзаменаційних сесій; розглядалися результати соціально-

економічної діяльності Університету; вивчався стан та перспективи виховної 

роботи; вирішувалися питання щодо організації та прийняття активної участі 

у науково-практичних конференціях молодих учених, аспірантів і студентів 

Університету; стан і проблеми працевлаштування випускників; розглядалися 

питання висвітлення навчального процесу та організаційно-виховних заходів 

студентського життя, розглядалися питання ефективної роботи кураторів 

студентських груп; вживалися заходи щодо своєчасного оновлення та друку 

навчальних посібників та монографій, підвищення якісного складу 

викладачів кафедр; приділялася увага формуванню професорсько-

викладацького складу та підсумкам організації відпочинку й оздоровлення 

викладачів і співробітників; підготовка та проведення Міжнародних науково-

практичних конференцій; аналізувалися результати проведених в 

Університеті спільних Круглих столів; вживалися заходи з питань 

забезпечення профорієнтаційної роботи зі студентами технікумів, коледжів, 

училищ.  

Робота ректорату Державного економіко-технологічного університету 

транспорту спрямована на реалізацію стратегічного комплексного підходу до 

вирішення проблем вищої освіти, об’єднання зусиль професорсько-

викладацького складу для подальшого інноваційного розвитку Університету, 

зокрема інтенсивного провадження в навчально-виховний процес сучасних 

інформаційних технологій, інтеграції до світового освітньо-наукового 

простору. 

Ректорат Університету приділяє значну увагу процесам формування 

контингенту студентів, пошуку обдарованих абітурієнтів. Не менше уваги 

приділено питанню працевлаштування випускників Університету. 

Предметом пильної уваги ректорату у звітний період була організація 
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навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення. Було 

глибоко вивчене питання: 

– організації навчально-виховного процесу на факультетах; 

– виконання педагогічного навантаження викладачами; 

– – підготовка до зимової заліково-екзаменаційної сесії; 

– підготовка до літньої заліково-екзаменаційної сесії та державної 

атестації випускників університету; 

– використання комп’ютерних технологій під час вивчення дисциплін. 

Серйозна увага приділялась автоматизації управління організацією 

навчального процесу. 

Важливого значення ректорат протягом 2015 року надавав питанню 

виховної роботи в Університеті, розуміючи, що вона є дієвим чинником 

становлення гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця 

залізничної галузі, забезпечення глибокого засвоєння ним духовних надбань 

українського народу, формування високої професійної компетентності, 

фізичної досконалості, морально-етичної, художньо-естетичної, правової, 

економічної та екологічної культури. Керівництво Університету приділяло 

особливу увагу цьому напрямку діяльності і підтримувало всі прогресивні 

форми роботи з молоддю, прагнучи створити дієву виховну систему, яка б 

пронизувала всі сфери життєдіяльності університетського колективу. Під час 

обговорення питання зазначалося, що організація виховної роботи потребує 

розширення та урізноманітнення форм реалізації навчально-виховного 

процесу, має відбуватися відповідно до покликання, інтересів і здібностей 

кожного студента з урахуванням суспільних потреб, специфіки та реальних 

можливостей університету. Виховна діяльність має орієнтувати на 

гармонійний культурно-моральний професійний розвиток майбутнього 

фахівця на підставі комплексу наукової, спортивної, соціально-психологічної 

роботи та дозвілля. Студенти повинні мати можливість брати участь у 

найбільш визначних мистецьких заходах як в Університеті, так і за його 

межами. 
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У рішеннях ректорату підкреслювалось, що основної уваги потребує 

організація виховної роботи у гуртожитках та активізація участі у виховному 

процесі студентського самоврядування, самоуправління, вимагає поліпшення 

роботи кураторів студентських груп з батьками студентів. 

Зокрема, на засіданнях ректорату були розглянуті питання: про роботу 

кураторів, про роботу зі студентами у вільний від навчання час, про 

виконання вимог Положення про студентський гуртожиток Університету, 

Положення про студентське самоврядування в Університеті, Положення про 

Студентське наукове товариство, План виховної роботи Університету, робота 

з охорони праці і безпеки життєдіяльності студентської молоді тощо. 

Однією з найважливіших умов ефективної освітньої діяльності є 

повноцінність забезпечення навчально-методичною літературою і сучасними 

інформаційними матеріалами. З огляду на це було проаналізовано стан 

діяльності бібліотеки, забезпеченість навчального процесу посібниками, 

підручниками, науково-методичною літературою. У рішеннях ректорату 

наголошувалося на необхідність прискорити підготовку кафедрами 

Університету власних електронних підручників. 

Зазначене дає підстави для висновку, що на засіданнях ректорату було не 

лише розглянуто основні показники діяльності Університету та 

проаналізовано їх динаміку, а й визначені необхідні для вирішення проблем 

заходи, що в комплексі дозволяє чітко окреслити перспективи подальшого 

розвитку Університету. Спектр розглянутих на засіданні ректорату питань 

доводить, що лише широке використання новітніх технологій у навчальному 

процесі, гуманізація освіти та виховання молоді, інформатизація науково-

освітніх програм, розвиток наукової та міжнародної діяльності вищого 

навчального закладу, зміцнення матеріальної бази навчального закладу 

дозволить забезпечити гідне майбутнє випускникам Університету, зміцнити 

статус вищого навчального закладу як науково-педагогічного центру 

держави. Крім того, регулярні звітування на засіданнях ректорату керівників 

структурних підрозділів про результати своєї діяльності стали дієвим 
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засобом інтенсифікації роботи всіх без винятку відділів та факультетів 

Університету, підвищення якості знань студентів і удосконалення 

навчального процесу. 

Виконання ухвалених ректоратом рішень знаходиться під постійним 

контролем загального відділу Університету. Керівництво Університету 

регулярно здійснює аналіз стану виконання поставлених завдань, проблем, 

які потребують негайного розв’язання. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

За звітний період в Університеті спеціалістами Центру інформаційних 

систем виконувалась підтримка працездатності парку комп’ютерної та 

офісної техніки, ремонт, інсталювання та настроювання системного та 

офісного програмного забезпечення, забезпечення функціонування 

комп’ютерних класів,  а також виконувались роботи по списанню застарілого 

та недієздатного комп’ютерного та офісного обладнання.  

Загалом було відремонтовано: 

– 1070 системних блоків; 

– 350 моніторів; 

– 126 принтерів; 

– 42 копіювальних апаратів та багатофункціональних пристроїв; 

– 11 факсових апарати; 

– 27 телефонних апаратів. 

  -  – 220 картриджів та тонерів. 

Спеціалістами Центру інформаційних систем університету 

виконувалися роботи з підтримки працездатності 460 персональних 

комп’ютерів, які використовуються у навчально-науковому процесі, 

наукових дослідженнях та фінансово-господарській діяльності Університету.  

Також на обслуговуванні знаходяться 23 комп’ютерних класи, в яких 

знаходяться 240 персональні комп’ютери (інформація про комп’ютерні класи 

додається). 

За даний період Центр інформаційних систем підтримував працездатність 

комп’ютерної мережі та мережевого обладнання університету, настроювали 

мережеве програмне забезпечення, підключення до глобальних електронних 

мереж, провели програмно-технічні заходи по захисту інформації, антивірусний 
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захист, комплекс заходів по збереженню інформації на ПК університету, 

(інформація про локальну комп’ютерну мережу університету додається). 

Кількість серверів, які знаходяться в постійній безперебійній 

експлуатації університету становить  9 шт. 

Протягом 2010-2015рр. було проведено 70 паралельних ліній в 

будівлях університету, перенесено 45 телефонних номерів в інші кімнати 

університету та відремонтовано 27 телефонних апаратів. 

         Спеціалісти відділу перспективних інформаційно-програмних розробок 

в 2010-2015рр. Проводили роботи по розробці та супроводженню сервісів 

Університету у глобальній мережі “інтернет”, серед них: 

 Розробка нової версії та супроводження WEB порталу університету 

www.detut.edu.ua. 

 Оновлення електронного, телефонного довідника 

http://phone.detut.edu.ua. Супроводження сайту бібліотеки ДЕТУТ 

http://library.detut.edu.ua/. 

 Розробка та  супроводження сайту Центру післядипломної освіти 

cpo.detut.edu.ua. 

 Розробка та супроводження WEB-порталу Міжнародної науково-

практичної конференції “Проблеми економіки та управління на 

залізничному транспорті ЕКУЗТ” http://www.ekuzt.gov.ua/. 

 Розробка та супроводження WEB-порталу системи управління 

навчанням Moodle http://moodle.detut.edu.ua/. 

 Супроводження  серверу електронної пошти @detut.edu.ua.  

 Був впроваджений сервіс “скринька довіри”  

http://www.detut.edu.ua/node/171. 

 Впроваджена система замовлення ремонту техніки 

http://pk.detut.edu.ua/, 

 Розробка та супроводження репозитарію електронної бібліотеки 

http://dspace.detut.edu.ua:8080/xmlui/. 

http://phone.detut.edu.ua/
http://pk.detut.edu.ua/
http://pk.detut.edu.ua/
http://dspace.detut.edu.ua:8080/xmlui/
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 Забезпечується працездатність Віртуального туру по Університету за 

електронною адресною 

http://www.detut.edu.ua/files/images/upload/edior/content/file/virtual/6_tran

sport_ps.html. 

Кількість користувачів глобальної комп’ютерної мережі Інтернет у 

Університеті – 460 користувачів.  

Центр інформаційних систем приймав активну участь у розробці 

автоматизованих систем управління виробничими, фінансово-

господарськими, навчально-методичними процесами: 

- АСУ «Бібліотека ДЕТУТ»; 

- Бухгалтерські програмні засоби 1С: Підприємство 8.2 та АСУ 

«Регістри»; 

- Інформаційно-правова бібліотека «ЛІГА-Закон»; 

- Програмне забезпечення АСУ «Деканат»; 

- Програмне забезпечення “Інституційний Репозитарій eIRDETUT”; 

- Програмне забезпечення “ЕДБО”; 

- Інформаційна система управління навчанням ДЕТУТ Moodle; 

- Програмне забезпечення управління WEB-конференціями. 

Спеціалісти Центру інформаційних систем в 2010-2015 рр. виконали 

відео та фотозйомку урочистих засідань, семінарів, наукових та студентських 

конференцій. Існуюча інформація опубліковується в засобах масової 

інформації та глобальній комп’ютерній мережі Інтернет 

(http://www.detut.edu.ua/node/275, 

https://www.youtube.com/channel/UCyV_vdxNnVoSIMIVW_g3SVw. Кількість 

викладених відеороліків на Youtube – 30 шт. 

https://www.youtube.com/channel/UCyV_vdxNnVoSIMIVW_g3SVw
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БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ 

В ХХІ столітті книгозбірня вищого навчального закладу – це 

багатогранний організм, що володіє сучасними можливостями і намагається 

змінюватись разом з суспільством та новими потребами читачів. 

Бібліотекар сьогодні не високодуховна, інтелектуальна та творча 

особистість, а ще і спеціаліст з новітніх технологій, лоцман в морі 

різноманітної інформації. 

Книгозбірня Державного економіко-технологічного університету 

транспорту намагається відповідати сучасним світовим стандартам, 

розвиватись та пізнавати нове разом зі своїм читачем. 

У своїй діяльності бібліотека керується законодавчими актами та 

нормативними документами в галузі вищої освіти та бібліотечної справи: 

Конституцією України, Законами України «Про бібліотеки та бібліотечну 

справу», Про вищу освіту«,нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства культури України, розпорядчими 

документами Університету та бібліотеки. 

Структура університетської книгозбірні складається з двох відділів: 

бібліографічний відділ (комплектування, облік літератури; каталогізація, 

систематизація та предметизація; наповнення бібліотечного веб-сайту) та 

відділу обслуговування читачів навчальною літературою ( абонемент для 

студентів і викладачів, читальний зал економічної літератури, читальний зал 

технічної літератури, читальний зал факультету «Управління залізничним 

транспортом», абонемент методичної та художньої літератури).  

За останні п’ять років роботи матеріально-технічна база бібліотеки 

значно покращилась. В 2015 році парк технічних засобів складається з 17 

комп`ятерів, двох ноутбуків, одного принтера, одного БФП. Загальна площа 
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приміщень  - 455,85 кв.м, зокрема для зберігання фондів – 122,4, для 

обслуговування читачів – 325,45 кв.м. 

  За звітні п’ять років бібліотека зазнала багато позитивних змін і стала 

таким інформаційним ресурсом, призначення якого полягає в забезпеченні 

фахових потреб викладачів, студентства. Процесу їх професійного 

самовизначення, розвитку науки. На допомогу науковцям в книгозбірні в 

кінці 2011 року було започатковано фонд раритетної літератури. Вже зараз 

колекція складається з більше ста книг. Також, в 2012 році, було створено 

фонд «Особиста бібліотека» - книги, подаровані викладачами університету. 

З 2011 року функціонує та активно розвивається бібліотечний веб-сайт. 

Для спілкування зі своїми читачами книгозбірня створила свої сторінки в 

«Fasebook» та «ВК».  

З 2012 року в бібліотеці проводяться сучасні семінари з інформаційної 

культури та правил користування послугами книгозбірні для студентів 

перших курсів з показом слайдів та відео уроками. 

З 2011 року на базі читального залу технічної літератури функціонує 

електронний читальний зал (10 комп`ютерів для читачів). В інших пунктах 

обслуговування встановлено WI-FI. Також, протягом 2014 року отримано в 

подарунок два ноутбуки, які надаються в користування студентам в 

читальному залі економічної літератури та читальному залі факультету 

«Управління залізничним транспортом».  

В 2012 році було керівництвом університету було виділено кошти на 

оформлення бібліотечного холу сучасними стендами і виставковими 

вітринами. 

В 2013 році бібліотека разом зі своїми читачами приєдналась до 

всесвітньої спільноти пропагандистів читання «Буккросинг». Було 
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оформлено відкритий стенд, за допомогою якого студенти та співробітники 

університету можуть обмінюватись цікавинками літератури. 

В 2014 році книгозбірня створила університетський репозитарій 

eIRDETUT, який успішно функціонує та розвивається. 

        Протягом звітного періоду за ініціативи бібліотеки в університеті 

проводились масштабні книжкові виставки наукової та художньої літератури 

різних видавництв України. 

Бібліотечні працівники не тільки високоосвічені, але й творчі 

особистості. Тому, в 2012 році нами було випущено збірку есеїв «Роздуми 

про…». Ця збірка – роздуми про життя, події навколо нас та визначних 

людей світу. 

В 2013 році книгозбірня започаткувала семінари для аспірантів 

університету «Бібліографічне забезпечення дисертаційних робіт». 

Бібліотека університету є членом консорціуму ElibUkr. З 2012 року ми 

отримуємо можливості скористатись різними безкоштовними тестовими 

доступами до світових баз даних. 

 Для своїх читачів в 2012 році завдяки виділеним коштам університету 

бібліотека закупила електронну базу підручників видавництва «Центр 

учбової літератури». Наші користувачі отримали можливість знайомитись в 

локальній мережі з повними текстами книг (більш, ніж 700 найменувань) з 

економіки, права, охорони праці, хімії. Фізики, математики і т.ін. 

За звітній період бібліотека отримала в подарунок від своїх читачів майже дві 

з половиною тисячі книг, з яких велика кількість – сучасна українська 

література. 

З 2012 року в книгозбірні існує нова традиція – до дня Святого Миколая 

дарувати студентам подарунки, проводити передноворічні акції. 
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       За п’ять років роботи бібліотека проводила активну роботу з виховання 

художньо-естетичного бачення у студентства. В читальному залі економічної 

літератури щороку проходили виставки художників, майстрів прикладних 

мистецтв.  

Отже, в 2015 році  бібліотека університету є сучасним інформаційно-

бібліографічним, науковим та культурним центром, що всі свої знання та 

зусилля векторує на допомогу читачеві здобути високоякісні знання та стати 

всебічно розвиненою особистістю. 

Професія бібліотекаря вимагає постійного інтелектуального 

вдосконалення та самоосвіти, особливо в умовах розвитку інформаційних 

технологій та їх впровадження в усіх сферах життя. Так, працівники 

університетської книгозбірні протягом року відвідували різноманітні 

семінари щодо бібліотечної справи, новітніх технологій, збереження та 

розповсюдження раритетної літератури. Було проведено декілька вебінарів 

разом з Українською бібліотечною асоціацією.  

Книгозбірня Державного економіко-технологічного університету 

транспорту є сучасним інформаційно-бібліографічним та науковим центром, 

що всі свої знання та зусилля спрямовує на допомогу читачеві здобути 

високоякісні знання та стати всебічно розвиненою особистістю. 
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ВИПУСК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ  

В УНІВЕРСИТЕТІ  

 

Основна мета діяльності редакційно-видавничого відділу – це 

забезпечення потреб Університету у друкованій продукції. Перш за все, це 

випуск навчально-методичної літератури, яка використовується у 

навчальному процесі. Оригінали навчально-методичних видань надходять у 

РВВ згідно із затвердженим Планом підготовки до видання навчально-

методичної літератури, підписаним Ректором Університету.  

За звітний період до РВВ надійшло 536 оригінал-макетів, які були 

відредаговані та надруковані, загальний наклад якої склав 41608  

примірників, з них 

- збірників наукових праць – 44 видань; 

- збірників тез конференцій – 23 видань; 

- навчально-методичних посібників з грифом МОН – 66; 

- монографій – 16; 

- методичних рекомендацій і вказівок – 306; 

- авторефератів – 52; 

- програм до конференцій – 18; 

- науково-практичних видань – 11. 

За звітний період було надано 72 номери ISBN монографіям, 

навчальним і навчально-методичним посібникам, яким присвоєно гриф 

Міністерства освіти і науки України. 

У 2015 р. Збірнику наукових праць ДЕТУТ серії «Економіка і 

управління» було надано статусу міжнародного та присвоєно Міжнародний 

стандартний серійний номер ISSN.  

У редакційно-видавничому відділі за звітний період виконувалася 

копітка робота із забезпечення потреб Університету, а саме: виконувалася 

поточна робота за службовими заявками: копіювання матеріалів для 
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деканатів, кафедр, навчально-методичного відділу; друкування бланкової 

продукції для підрозділів Університету; ламінування, брошурування тощо.  

У звітному періоді виконувалась значна робота з виготовлення 

бланкової продукції. Це друкування нових форм бланків, затверджених 

Міністерством освіти і науки України, а також бланки для відділу кадрів, 

бухгалтерії, рекламна продукція для приймальної комісії. Виконувалася 

робота з розробки та виготовлення методичних, інформаційних матеріалів 

для різних структурних підрозділів університету (сканування, роздрукування 

стендів, оголошень, розкладів занять, матеріалів для акредитаційних справ 

кафедр тощо). Загальний наклад випущеної бланкової продукції за 2010–

2015 рр. становить більше мільйона примірників (1 303 600 примірників).  

Усі роботи виконувались згідно з планом і за наявності службових 

записок, а випуск навчально-методичної літератури відбувався за Планом 

підготовки до видання навчально-методичної літератури.  

Штат співробітників редакційно-видавничого відділу налічує 7 осіб, із 

них 1 особа перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Кожний робітник 

виконує свої обов’язки сумлінно. Матеріально-технічне обладнання Відділу 

дозволяє виконувати ті види й обсяги робіт, які покладені на РВВ. 
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ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Перелік поданих заявок на видачу патентів України 

на винахід та корисну модель 
 

№ п/п Назва заявки 

Номер заявки 

на отримання 

патенту на 

винахід та 

корисну 

модель 

Кафедра 

Автори та співавтори 

Співробітни

ки 

Університету 

Співавтори 

сторонніх 

організацій 

Студенти 

2010 рік 

1 

Комплексний стенд-

тренажер для 

випробувань 

залізничної гальмової 

пневмосистеми 

комбінованого типу 

№  u201008458  

06.07.2010 
Вагони 

М.Б. Кельріх, 

М.Я. Валігура, 

Д.В. Дмитрієв 

 

 

2 

Спосіб виділення 

границь об’єкта на 

зображенні. 

№  u201012116  

13.10.2010 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан, 

М.М. Білан, 

О.В. 

Шевченко, 

С.М. Горейко, 

Л.В. 

Федоренко. 

 

 

3 

Спосіб передачі 

факсимільних 

зображень з 

розпізнаванням 

символів. 

№  u201015476  

21.12.2010 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан, 

Р.Л. 

Моторнюк, 

І.М. 

Нефедова. Т.С. 

Пільганч

ук 

 

2011 рік 

4 

Спосіб розпізнавання 

плоских геометричних 

фігур. 

№  u201101162  

02.02.2011 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан М.М. 

Білан 

 

5 

Комплексний стенд-

тренажер для 

випробувань 

залізничної гальмової 

пневмосистеми 

вантажного типу 

№  u2011004151  

06.04.2011 р. 

Вагони М.Б. Кельріх, 

М.Я. Валігура, 

Д.В. Дмитрієв 
  

6 

Стенд для випробувань 

безкулісних 

авторегуляторів 

гальмових важільних 

передач залізничних 

вагонів 

№  u2011004150  

06.04.2011 р. 

Вагони М.Б. Кельріх, 

М.Я. Валігура, 

Д.В. Дмитрієв 
  

7 

Пристрій ідентифікації 

номерних знаків 

рухомих об’єктів 

№ u201111778 

06.10.2011 р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту, 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Стасюк О.І., 

Білан С.М., 

Калинюк І.О. 

Горейко С.М. 
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8 

Спосіб визначення 

основних параметрів 

об’ємної структури 

металевих матеріалів 

№ а201101065 

31.01.2011 р. 

Залізнична колія 

та колійне 

господарство, 

Вагони 

Даніленко Т.П. 

Даніленко Е.І. 

  

9 

Пристрій паралельно- 

ієрархічного 

кодування-декодування 

інформації 

№ а201104130 

05.04.2011 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Тимченко Л.І. 

Кокряцька Н.І. 

Макаренко Р.В. 
Загоруйко 

Т.А. 
 

2012 рік 

10 

Спосіб передачі 

факсимільних 

зображень з 

розпізнаванням 

символів 

№ u201204156 

04.04.2012 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан 

 
Ю.О. 

Берегова 

11 

Цифровий пристрій для 

вимірювання 

відношень амплітуд 

імпульсів 

№ u201209874 

15.08.2012 р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту, 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Стасюк О.І., 

Білан С.М., 

Воронко І.О. 

  

12 

Комп’ютерна система 

моніторингу та 

діагностики параметрів 

режимів рухомих 

частин вагонів 

№ u201209874 

05.12.2012 р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Габчак М.К., 

Стасюк О.І., 

Пецков Р.О., 

Воронко І.О., 

Гончарова 

Л.Л., Барська 

Н.Д. 

Козак В.С.  

13 

Комп’ютерна система 

моніторингу та 

діагностики тягових 

трансформаторів 

№ u201206473 

29.05.2012 р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Пецков Р.О., 

Стасюк О.І., 

Габчак М.К., 

Трофімов 

Ю.М., 

Гончарова 

Л.Л., Воронко 

І.О. 

  

2013 рік 

14 

Сталева фібра з 

фіксованим центром 

тяжіння для армування 

залізобетонних виробів 

№ u201306018 

15.05.2013 р. 

Будівельні 

конструкції і 

споруди 

Кияшко В.Т. 

  

15 
Спосіб розпізнавання 

зображень 

№ u201306017 

15.05.2013 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан С.М. 

Білан 

М.М. 
 

16 

Підсистема 

моніторингу і вводу 

аналогової інформації 

Інформаційно-

діагностичного 

комплексу Регіна 

№ 201301351 

05.02.2013 р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Стасюк О.І. Стогній 

Б.С., 

Сопель 

М.Ф., 

Максимчу

к В.Ф., 

Довгодько 

Ю.М., 

Сорочинс
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ький В.В., 

Михайлев

ський 

О.С. 

17 
Пристрій для передачі 

даних 

№ u201312760 

01.11.2013 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан С.М., 

Пасічник Л.П., 

Герцій О.А. 

 

Білан 

М.М. 

Онофрій

чук І.Ю. 

Малюк 

В.П. 

18 

Пристрій паралельного 

обчислення 

характеристик 

спотворених зображень 

лазерних пучків 

№ u201313455 

19.11.2013 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Тимченко Л.І., 

Петровський 

М.С., 

Кокряцька Н.І., 

П’яних П.А. 

  

2014 рік 

19 

Система примусової 

зупинки 

автотранспортних 

засобів на під’їздах до 

залізничних переїздів 

№u201401902 

від 25.02.2014 р. 

«Будівельні 

конструкції і 

споруди» 

Демчеко В.Д., 

Коренко М.Г., 

Кияшко В.Т., 

Талавіра Г.М. 

  

20 

Генератор 

псевдовипадкових 

бітових послідовностей 

на основі клітинних 

автоматів 

№u201405446 

від 22.05.2014 р. 

«Телекомунікацій

ні технології та 

автоматика» 

Білан С.М. Білан .М., 

Білан .М., 

Білан С.С. 

 

21 

Спосіб створення 

комп’ютерних засобів 

інтелектуалізації 

процедур оптимізації 

режимів 

електропостачання 

залізниць 

№u201407988 

від 15.07.2014 р 

« Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту» 

Стасюк О.І. 

Голуб Г.М., 

Трофімов 

Ю.М., 

Гончарова Л.Л. 

  

22 

Напіввагон №а201409649 

від 03.09.2014 р. 

«Вагони та 

вагонне 

господарство» 

Макаренко 

М.В. Кельріх 

М.Б., Фомін 

О.В. 

  

23 

Напіввагон з глухим 

кузовом 

№а201409650 

від 03.09.2014 р. 

«Вагони та 

вагонне 

господарство» 

Макаренко 

М.В. Кельріх 

М.Б., Фомін 

О.В. 

  

24 

Спосіб і пристрій для 

випробувань 

безколісних 

авторегуляторів 

односторонньої дії 

гальмової важільної 

передачі залізничних 

вагонів 

№а201407165 

від 25.06.2014 р. 

«Вагони та 

вагонне 

господарство» 

Кельріх М.Б. 

Дмитрієв Д.В. 

Валігура М.Я. 

  

25 

Спосіб і пристрій для 

випробувань 

безколісних 

авторегуляторів 

односторонньої дії 

гальмової важільної 

передачі залізничних 

вагонів 

№u201407164 

від 25.06.2014 р. 

«Вагони та 

вагонне 

господарство» 

Кельріх М.Б., 

Дмитрієв Д.В., 

Валігура М.Я. 

  

26 

Спосіб засекречування 

відеоінформації 

№u201412464 

від 20.11.2014 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан В.В. 

Мохор, 

А.А. 
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Демаш 

27 

Оптико-електронний 

пристрій для 

дослідження сітківки 

ока 

№ u 201411897 

від 03.11.2014 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Тимченко Л.І. Павлов 

С.В., 

Марченко 

Л.В., 

Салдан 

Й.Р., 

Вовкотруб 

Д.В. 

 

28 

Генератор 

псевдовипадкових 

бітових послідовностей 

на основі клітинного 

автомату 

№u201413044 

від 05.12.2014 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан Білан 

М.М., 

Моторню

к Р.Л., 

Білан 

А.М.. 

Білан С.С. 

 

29 

Кореляційна система 

аналізу структурних 

змін мікросудин 

кон’юнктиви ока 

№а201406807 

від 16.06.2014 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Тимченко Л.І. Павлов 

С.В., 

Марченко 

Л.В., 

Колісник 

П.Ф., 

Романюк 

С.О, 

Бабюк 

Н.П. 

 

2015 рік 

30 

Цифровий пристрій для 

вимірювання 

відношень амплітуд 

імпульсів 

№u201502045 

від 06.03.2015 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан  В.Л. 

Ліщук, 

Ю.М. 

Конончу

к 

31 

Пристрій біометричної 

ідентифікації 

особистості по почерку 

роботи на клавіатурі 

№u201502043 

від 06.03.2015 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан С.С. 

Білан, 

А.А. 

Демаш 

Н.В. 

Катерин

ич 

32 

Спосіб творення 

еталонів плоских 

перерізів тривимірних 

поверхонь. 

№а201506178 

від 23.06.2015 р. 

Вагони Даніленко Т.П.   
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Перелік отриманих патентів України на винахід та корисну модель 
 

№ 

п/п 
Назва заявки 

Номер 

заявки на 

отримання 

патенту на 

винахід та 

корисну 

модель 

Кафедра 

Автори та співавтори 

Співробітники 

Університету 

Співавтори 

сторонніх 

організацій 

Студенти 

2011 рік 

1 

Комплексний 

стенд-тренажер 

для випробувань 

залізничної 

гальмової 

пневмосистеми 

комбінованого 

типу 

Корисна 

модель 

№57332, Бюл. 

№4, від 

25.02.2011 р. 

Вагони М.Б. Кельріх, 

М.Я. Валігура, 

Д.В. Дмитрієв 

  

2 

Спосіб виділення 

границь об’єкта 

на зображенні. 

Корисна 

модель 

№58473, Бюл. 

№7, від 

11.04.2011 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан, М.М. 

Білан, О.В. 

Шевченко, С.М. 

Горейко, Л.В. 

Федоренко. 

  

3 

Спосіб передачі 

факсимільних 

зображень з 

розпізнаванням 

символів. 

Корисна 

модель № 

60803, Бюл. 

№12, від 

29.06.2011 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан, Р.Л. 

Моторнюк, 

І.М. 

Нефедова. 

Т.С. 

Пільганчук 

4 

Спосіб 

розпізнавання 

плоских 

геометричних 

фігур 

Корисна 

модель № 

61795, Бюл. 

№14, від 

25.07.2011 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан М.М. 

Білан 

 

5 

Спосіб 

ідентифікації 

рухомих об’єктів 

Корисна 

модель № 

61493, Бюл. 

№14, від 

25.07.2011 р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан, Р.Л. 

Моторнюк. 

  

6 

Комплексний 

стенд-тренажер 

для випробувань 

залізничної 

гальмової 

пневмосистеми 

вантажного типу 

Корисна 

модель № 

65386, Бюл. 

№23, від 

12.12.2011 р. 

Вагони М.Б. Кельріх, 

М.Я. Валігура, 

Д.В. Дмитрієв 

  

7 

Стенд для 

випробувань 

безкулісних 

авторегуляторів 

гальмових 

важільних 

передач 

залізничних 

вагонів 

Корисна 

модель № 

65385, Бюл. 

№23, від 

12.12.2011 р 

Вагони М.Б. Кельріх, 

М.Я. Валігура, 

Д.В. Дмитрієв 
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2012 рік 

8 

Спосіб передачі 

факсимільних 

зображень з 

розпізнаванням 

символів 

Корисна 

модель № 

73927, Бюл. 

№19, від 

10.10.2012 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан  Ю.О. 

Берегова 

9 

Пристрій 

ідентифікації 

номерних знаків 

рухомих об’єктів 

Корисна 

модель № 

69958, Бюл. 

№19, від 

25.05.2012 

р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Стасюк О.І., 

Білан С.М., 

Калинюк І.О. 

Горейко С.М. 

  

10 

Спосіб 

визначення 

основних 

параметрів 

об’ємної 

структури 

металевих 

матеріалів 

Патент 

України № 

97453, Бюл. 

№ 3 від 

10.02.2012 

р. 

Залізнична колія та 

колійне 

господарство, 

Вагони 

Даніленко 

Т.П. 

Даніленко Е.І. 

  

11 

Пристрій 

паралельно- 

ієрархічного 

кодування-

декодування 

інформації 

Патент 

України № 

995, 7Бюл. 

№ 16 від 

27.08.2012 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Тимченко Л.І. 

Кокряцька 

Н.І. 

Макаренко 

Р.В. 

Загоруйко Т.А.  

2013 рік 

12 

Сталева фібра з 

фіксованим 

центром тяжіння 

для армування 

залізобетонних 

виробів 

Корисна 

модель № 

85557 

Бюл. № 22 

від 

25.11.2013 

р. 

Будівельні 

конструкції і 

споруди 

Кияшко В.Т.   

13 

Спосіб 

розпізнавання 

зображень 

Корисна 

модель № 

85556 

Бюл. № 22 

від 

25.11.2013 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан С.М. Білан М.М.  

14 

Цифровий 

пристрій для 

вимірювання 

відношень 

амплітуд 

імпульсів 

Корисна 

модель № 

77407 

Бюл. № 3 

від 

11.02.2013 

р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту, 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Стасюк О.І., 

Білан С.М., 

Воронко І.О. 
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15 

Комп’ютерна 

система 

моніторингу та 

діагностики 

параметрів 

режимів рухомих 

частин вагонів 

Корисна 

модель № 

82082 

Бюл. № 14 

від 

25.07.2013 

р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Габчак М.К., 

Стасюк О.І., 

Пецков Р.О., 

Воронко І.О., 

Гончарова 

Л.Л., Барська 

Н.Д. 

Козак В.С.  

16 

Комп’ютерна 

система 

моніторингу та 

діагностики 

тягових 

трансформаторів 

Корисна 

модель № 

76896 

Бюл. № 2 

від 

25.01.2013 

р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Пецков Р.О., 

Стасюк О.І., 

Габчак М.К., 

Трофімов 

Ю.М., 

Гончарова 

Л.Л., Воронко 

І.О. 

  

17 

Підсистема 

моніторингу і 

вводу аналогової 

інформації 

Інформаційно-

діагностичного 

комплексу Регіна 

Патент 

України № 

81842 

Бюл. № 13 

від 

10.07.2013 

р. 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Стасюк О.І. Стогній Б.С., 

Сопель М.Ф., 

Максимчук 

В.Ф., 

Довгодько 

Ю.М., 

Сорочинський 

В.В., 

Михайлевський 

О.С. 

 

2014 рік 

18 

Пристрій для 

передачі даних 

Корисна 

модель № 

88393 

Бюл. № 5 

від 

11.03.2014 

р. 

«Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика» 

Білан С.М., 

Пасічник 

Л.П., 

Герцій О.А. 

 

Білан М.М. Онофрій-

чук І.Ю., 

Малюк 

В.П. 

19 

Пристрій 

паралельного 

обчислення 

характеристик 

спотворених 

зображень 

лазерних пучків 

Корисна 

модель № 

89546 

Бюл. № 8 

від 

25.04.2014 

р. 

«Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика» 

Тимченко 

Л.І., 

Петровський 

М.С., 

Кокряцька 

Н.І., П’яних 

П.А. 

  

20 

Система 

примусової 

зупинки 

автотранспортних 

засобів на 

під’їздах до 

залізничних 

переїздів 

Корисна 

модель № 

91697 

Бюл. № 13 

від 

10.07.2014 

р. 

«Будівельні 

конструкції і 

споруди» 

Демчеко В.Д., 

Коренко М.Г., 

Кияшко В.Т., 

Талавіра Г.М. 

  

21 

Генератор 

псевдовипадкових 

бітових 

послідовностей на 

основі клітинних 

автоматів 

Корисна 

модель № 

93427 

Бюл. № 18 

від 

25.09.2014 

р. 

«Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика» 

Білан С.М. Білан М.М., 

Білан А.М.. 

Білан С.С. 

 

2015 рік 

22 

Генератор 

псевдовипадкових 

бітових 

послідовностей на 

Корисна 

модель № 

98503 

Бюл. № 8 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан С.М. Білан М.М., 

Моторнюк 

Р.Л., 

Білан А.М.. 
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основі клітинного 

автомату 

від 

27.04.2015 

р. 

Білан С.С. 

23 

Оптико-

електронний 

пристрій для 

дослідження 

сітківки ока 

Патент 

України № 

97950, бюл. 

№ 7, опубл. 

10.04.2015. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Тимченко Л.І. Павлов С.В., 

Марченко Л.В., 

Салдан Й.Р., 

Вовкотруб Д.В. 

 

24 

Спосіб для 

випробувань 

безколісних 

авторегуляторів 

односторонньої 

дії гальмової 

важільної 

передачі 

залізничних 

вагонів 

Корисна 

модель № 

99104 

Бюл. № 10 

від 

25.05.2015 

р. 

Вагони Кельріх М.Б. 

Дмитрієв Д.В. 

Валігура М.Я. 

  

25 

Цифровий 

пристрій для 

вимірювання 

відношень 

амплітуд 

імпульсів 

Корисна 

модель № 

100844 

Бюл. № 10 

від 

10.08.2015 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан  В.Л. 

Ліщук, 

Ю.М. 

Конончук 

26 

Пристрій 

біометричної 

ідентифікації 

особистості по 

почерку роботи 

на клавіатурі 

Корисна 

модель № 

100843 

Бюл. № 10 

від 

10.08.2015 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан С.С. Білан, 

А.А. Демаш 

Н.В. 

Катеринич 

27 

Спосіб 

засекречування 

відеоінформації 

Корисна 

модель № 

99465 

Бюл. № 11 

від 

10.06.2015 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

С.М. Білан В.В. Мохор, 

А.А. Демаш 
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Перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 

України  
 

№ п/п 

Назва 

авторського 

твору 

Номер 

авторськог

о свідоцтва 

України на 

твір 

Дата 

подання 

отримання 

свідоцтва 

Кафедра 

Автори та співавтори 

Співробітни

ки 

Університет

у 

Співавтор

и 

сторонніх 

організаці

й 

Студенти 

2011 рік 

1 

Комп’ютерна 

програма 

«Моделювання 

клітинного 

середовища для 

виділення рухомих 

об’єктів зорової 

сцени «Movin 

Detector» 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір № 

41260 

07.12.2011

р. 

Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика 

Білан С.М., 

Моторнюк 

Р.Л. 

Боюн 

В.П. 

 

2 

Комп’ютерна 

програма 

шифрування та 

дешифрування 

тексту «Randomic 

Encryptor» 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір № 

41427 

19.12.2011

р. 

Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика 

Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

Стасюк 

О.І. Білан 

С.М. 

Білан С.С. 

  

3 

Комп’ютерна 

програма 

моделювання 

процесу 

квантування 

сигналів «Kvant» 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір № 

41428 

19.12.2011

р. 

Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика  

Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

Стасюк 

О.І. Білан 

С.М. 

Пасічник 

Л.П. 

Шевченко 

О.В. 

  

2012 рік 

4 

Комп’ютерна 

програма 

«Моделювання 

клітинного 

середовища для 

реалізації 

часовоімпульсного 

методу 

розпізнавання 

зображень 

плоских 

геометричних 

фігур» 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір № 

43704 

14.05.2012

р. 

Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика 

Білан С.М Білан 

М.М. 

 

5 

«Комп’ютерна 

програма 

стеганографічного 

приховування 

повідомлень у 

файл зображення» 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір № 

42535 

29.02.2012

р. 

Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика, 

Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Стасюк 

О.І. 

Білан С.М., 

Шевченко 

О.В. 

 

 Крамарен

ко К.І. 
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6 

Комп’ютерна 

програма 

моделювання 

процесу 

розпізнавання 

номерів «Digital 

identify» 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір № 

41851 

19.01.2012

р. 

Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика, 

Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту 

Білан С.М., 

Стасюк 

О.І. 

Піневич 

Т.О. 

Горейко 

С.М. 

  

2013 рік 

7 

Комп’ютерна 

програма для 

автоматизації 

розрахунків 

напруженості 

електричного поля 

у заданій точці 

простору при 

проектуванні 

радіорелейних 

ліній зв’язку 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір № 

49796 

21.06.2013 

р. 

Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика 

Білан С.М Білан 

М.М. 

Загній 

С.В. 

2014 рік 

8 

Комп’ютерна 

програма для 

виділення об’єктів 

у зоровій сцені 

“diviz” 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір 

№ 53161 

16.01.2014 

р. 

«Телекомунікац

ійні технології 

та автоматика» 

Білан С.М, 

Южаков 

С.В., 

Горейко 

С.М., 

Наконечна 

С.В. 

 Сьомушкі

н А.І., 

Михальч

ук Я.А. 

9 

Комп’ютерна 

програма для 

формування 

псевдовипадко-

вих 

послідовностей 

чисел та 

псевдовипадкових 

бітових 

послідовностей на 

основі клітинних 

автоматів 

«Генератор 

псевдослучайной 

последователь-

ности» 

Свідоцтво 

про 

реєстраці

ю 

авторсько

го права 

на твір 

№ 54179 

20.03.2014 

р. 

«Телекомунікац

ійні технології 

та автоматика» 

Білан С.М. 

 

Білан 

М.М. 

 

 

10 

Комп’ютерна 

програма для 

моделювання 

процесу потокового 

шифрування_цифро

вих повідомлень з 

подвійним 

перемішуванням 

бітів «Потоковое 

шифрование» 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторськог

о права на 

твір  

№ 54328   

01.04.2014 

р. 

«Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика» 

Білан С.М, 

Наконечна 

С.В. 

Боклаг Л.П. 

 

Білан 

М.М. 

 

Малюк 

В.П., 

Онофрійчу

к І.Ю. 
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11 

Комп’ютерна 

програма для 

моделювання 

роботи клітинного 

автомату з 

гексагональним 

покриттям для 

виділення проекцій 

перетворення 

Радона 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторськог

о права на 

твір  

№ 54438   

10.04.2014 

р. 

«Телекомунікаці

йні технології та 

автоматика», 

«Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

транспорту» 

Стасюк О.І., 

Білан С.М., 

Моторнюк 

Р.Л. 

  

 

12 

Комп’ютерна 

програма 

моделювання 

алгоритму роботи 

клітинного автомата 

з гексагональним 

покриттям для 

виділення проекцій 

перетворення Радона 

з числовим та 

графічним поданням 

результатів ” 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір  

№ 55714   

22.07.2014 р. «Телекомунікацій

ні технології та 

автоматика» 

Білан С.М. 

Моторнюк 

Р.Л. Піневич 

Т.О., Боклаг 

Л.П. 

 Крамаренко 

К.І. 

2015 рік 

1

3 

«Комп’ютерна 

програма для 

моделювання 

потокового 

шифрування та 

дешифрування 

повідомлень зі 

вставкою 

додаткових біт» 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір № 

58033 

06.01.2015 

р. 

«Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика» 

Білан 

С.М.                                                         

Білан 

М.М.                                                         

Білан 

А.М. 

 Красножон 

О.В. 

1

4 

«Комп’ютерна 

програма для 

стеганографічног

о приховування 

повідомлень на 

основі 

контейнерів, що 

подані файлами 

зображень, 

спотворених 

шумом 

«Стеганография и 

криптография» 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір № 

58032 

06.01.2015 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан 

С.М.                                                         

Білан 

М.М.                                                         

Білан 

А.М. 

 Колочун 

О.О. 

1

5 

«Комп’ютерна 

програма для 

формування 

псевдовипадкови

х послідовностей 

чисел та 

псевдовипадкови

х бітових 

послідовностей 

на основі 

клітинних 

автоматів з 

гексагональним 

покриттям 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір № 

58627 

13.02.2015 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан 

С.М.                                                       

Моторнюк 

Р.Л. 
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«HexRND» 

1

6 

«Комп’ютерна 

програма для 

моделювання 

процесу генерації 

псевдовипадкови

х послідовностей 

біт на основі 

клітинних 

автоматів із 

зворотнім 

зв’язком» 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір № 

58628 

13.02.2015 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан 

С.М.                                                         

Білан 

М.М.                                                         

Білан 

А.М.                                                         

Білан С.С. 

  

1

7 

«Комп’ютерна 

програма для 

стеганографічног

о приховування 

повідомлень на 

основі аудіо та 

відео 

контейнерів» 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

твір № 

59325 

16.04.2015 

р. 

Телекомунікаційні 

технології та 

автоматика 

Білан 

С.М.                                                         

Білан 

М.М.                                                         

Білан 

А.М. 

 Костирев 

Р.М. 
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ВИХОВНА РОБОТА  

                ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

 

У Державному економіко-технологічному університеті транспорту 

велика увага приділяється організації виховної роботи. З цією метою була 

розроблена Концепція національного виховання студентської молоді 

Університету, яка стала основою всієї системи виховної роботи і базується на 

ряді положень Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про 

вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства 

освіти та науки України.  

Мета і завдання виховної роботи 

Головна мета виховної роботи в Державному економіко-

технологічному університеті транспорту – розвиток духовності, зміцнення 

моральних засад суспільства, виховання у молоді високих моральних 

якостей, підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, 

професійно грамотного, творчого фахівця, що поєднує в собі високу 

духовність, моральність, професійну компетентність і фізичну досконалість. 

Основними завданнями виховної роботи серед студентської молоді 

Університету є: 

– підготовка свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення 

інтелектуального генофонду нації через найдемократичніший інститут 

сучасної цивілізації – освіту; 

– вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення студентській 

молоді віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи; 

– створення умов для розвитку загальної культури студентства, 

збагачення його естетичного досвіду; 

– формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя; 
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– створення умов для студентського самовираження, елементів 

господарювання, для функціонування груп за інтересами, зв’язків із 

ровесниками, колегами за фахом, зарубіжною молоддю. 

Головним критерієм ефективності виховної роботи виступає рівень 

національної свідомості, навчально-наукової та суспільної активності, 

ступеня переростання виховання у самовиховання, додержання моральних і 

етичних форм, відсутність правопорушень, високий рівень взаємин між 

викладачем і студентом. 

Основні напрямки виховної роботи 

1. Національно-патріотичне виховання: 

 формування національної свідомості і відповідальності за долю 

України; 

 виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 

історичної пам'яті; 

 культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.); 

 виховання бережливого ставлення до національного багатства 

країни, мови, культури, традицій. 

2. Інтелектуально-духовне виховання: 

 розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

 виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до 

застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

 реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної 

кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; 

 виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

 формування особистісного світогляду як проекції узагальненого 

світосприйняття. 

3. Громадянсько-правове виховання: 

 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 
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 виховання поваги до Конституції, законів України, державних 

символів України; 

 виховання громадянського обов'язку перед Україною, суспільством; 

 формування політичної та правової культури особистості; 

 залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху. 

4. Моральне виховання: 

 формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, 

працелюбності, самодисципліни; 

 формування моральної культури особистості, засвоєння моральних 

норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; 

 становлення етики міжетнічних відносин та культури 

міжнаціональних стосунків. 

5. Екологічне виховання: 

 формування основ глобального екологічного мислення та 

екологічної культури; 

 оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; 

 виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство; 

 виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної 

діяльності. 

6. Естетичне виховання: 

 розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої 

діяльності; 

 формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються 

на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури; 

 вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання 

народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 
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7. Трудове виховання: 

 формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в 

умовах ринкової економіки; 

 формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

 розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

 виховання відповідального ставлення до здорового способу життя; 

 формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 

 фізичне, духовне та психологічне загартування; 

 формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

негативним звичкам, профілактика захворювань; 

 створення умов для активного відпочинку студентів. 

Кадрове забезпечення виховної роботи 

Організацію виховної роботи в Університеті здійснює Перший 

проректор. До кадрового забезпечення виховної роботи належить весь 

професорсько-викладацький склад Університету. Функціональні обов’язки 

професорсько-викладацького складу та допоміжного складу співробітників 

Університету, зайнятих виховною роботою, регламентується 

функціональними посадовими обов’язками і інструкціями: Першого 

проректора, декана факультету, викладача-куратора студентської групи та 

інші. 

З метою більш повного визначення професійної компетентності, 

стимулювання роботи викладачів-кураторів, підвищення відповідальності за 

результати навчання та виховання студентів в Університеті запроваджена 

поточна оцінка праці викладачів-кураторів, результати якої враховуються 

при проведенні чергової атестації науково-педагогічних працівників згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 1993 р. № 310. 
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Персональну відповідальність за розробку стратегії і тактики виховної 

роботи та їх впровадження несе Перший проректор, який охоплює всі напрямки 

виховного впливу на студентів, організовує роботу структурних підрозділів. 

Проректорська служба з виховної роботи спрямовує свою діяльність на 

підвищення ефективності виховного процесу та покращення якості 

підготовки фахівців. Значна роль у реалізації цього завдання належить 

факультету. 

Планування виховної роботи на кожному факультеті проводиться на 

навчальний рік. Декан факультету безпосередньо відповідає за організацію та 

проведення усіх факультетських культурно-масових заходів як на факультеті, 

так і в гуртожитку. Після закінчення навчального семестру декан факультету 

звітує про виконану роботу. 

Планування та контроль виховної роботи 

З урахуванням Концепції національного виховання студентської 

молоді Університету складається комплексний План виховної роботи на 

навчальний рік, який є обов’язковим для всіх підрозділів Університету. План 

виховної роботи розробляється відповідно до рішення Вченої ради 

Університету та затверджується наказом Університету. Він передбачає 

конкретизацію виховної роботи факультетами, кафедрами, органами 

студентського самоврядування. Відповідальність за виконання Плану 

виховної роботи Університету покладається на деканів, завідувачів кафедр, 

викладачів-кураторів студентських груп та Студентський Парламент. В кнці 

навчального року Перший проректор звітує на Вченій Раді про виконання 

Плану виховної роботи.  

Протягом п’яти років виховна робота в Університеті здійснювалась 

відповідно до Планів виховної роботи: 

- 2010-2011 н.р. – План виховної роботи на 2010-2011 навчальний рік, 

затверджений наказом Університету від 24.09.2010 р. № 154 на виконання 

рішення Вченої ради від 27.05.2010 р. ( протокол №9); 
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- 2011-2012 н.р. – План виховної роботи на 2011-2012 навчальний рік, 

затверджений наказом Університету від 24.06.2011 р. № 110 на виконання 

рішення Вченої ради від 26.05.2011 р. ( протокол №7); 

- 2012-2013 н.р. – План виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік, 

затверджений наказом Університету від 28.09.2012 р. № 161 на виконання 

рішення Вченої ради від 20.09.2012 р. ( протокол №1); 

- 2013-2014 н.р. – План виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік, 

затверджений наказом Університету від 28.08.2013 р. № 183 на виконання 

рішення Вченої ради від 14.05.2013 р. ( протокол №9); 

- 2014-2015 н.р. – План виховної роботи на 2011-2012 навчальний рік, 

затверджений наказом Університету від 18.06.2014 р. № 143 на виконання 

рішення Вченої ради від 29.05.2014 р. ( протокол №9); 

- 2015-2016 н.р. – План виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік, 

затверджений наказом Університету від 28.09.2015 р. № 181 на виконання 

рішення Вченої ради від 25.08.2015 р. ( протокол №9). 

Форми виховної роботи 

Виховна робота планується та реалізується у таких формах: 

під час аудиторних занять; 

робота викладачів-кураторів в академічних групах; 

відвідування гуртожитків; 

індивідуальна робота зі студентами; 

контроль стану успішності студентів Університету та ін. 

Хід та результати виховного процесу систематично обговорюються на 

засіданнях кафедр, засіданнях Вченої ради факультету та Університету. 

З метою покращення і розповсюдження позитивного досвіду роботи в 

Університеті розроблена і діє система мотивації виховної роботи як 

кураторських колективів, так і органів студентського самоврядування.  

Студентське самоврядування 

В Університеті активно розвивається студентське самоврядування. 

Таємним голосуванням обирається орган студентського самоврядування – 
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Студентський Парламент, який в своїй роботі керується Положенням про 

студентське самоврядування в Університеті, яке затверджене наказом 

Ректора Університету від 28.05.2010 р. № 90.  

Формування та термін повноважень Студентського Парламенту 

визначаються Положенням про вибори голови та членів комітетів 

виконавчого органу студентського самоврядування Університету, яке 

затверджене наказом Ректора Університету від 13.05.2013 р. № 93. 

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування 

створюється на рівні академічної групи. 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або 

конференція студентів Університету, де розглядаються найважливіші 

питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів 

студентського самоврядування. 

Основним обов’язком Студентського Парламенту є створення умов для 

самореалізації особисті кожного студента і формування у них 

організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат 

своєї праці тощо. 

Діяльність Студентського Парламенту спрямована на удосконалення 

навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання 

духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної 

активності. 

Основні завдання органів студентського самоврядування: 

 захист прав та інтересів студентів; 

 забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; 

 сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; 

 співробітництво з органами студентського самоврядування інших 

вищих навчальних закладів; 
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 сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню 

студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 

 забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну 

студентами. 

Студентський Парламент планує і здійснює свою роботу у взаємодії з 

керівництвом Університету, факультетами, кафедрами і викладачами-

кураторами студентських груп, а також з міським та районним комітетами в 

справах молоді, профспілковою організацією Університету.  

За погодженням з органами студентського самоврядування в 

Університеті приймаються рішення про: 

 – відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення 

на навчання; 

– переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб; 

– переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним 

замовленням; 

– затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для 

проживання осіб, які навчаються в Університеті. 

Органи студентського Самоврядування беруть участь у засіданнях 

Вченої ради Університету (5 представників) та Вчених рад факультетів (по 1 

представнику зі студентської Ради факультету), а також активно 

співпрацюють з відділом у справах сім’ї та молоді Солом’янської районної в 

м. Києві державної адміністрації та Київської міської державної 

адміністрації, беручи активну участь у всіх заходах, організованих на рівні 

району та м. Києва. 
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Особливості виховної роботи на факультеті 

Кожен факультет приділяє велику увагу виховній роботі серед 

студентів. За кожною студентською групою було закріплено викладача-

куратора, який організовує систему відносин в групі через різні види 

виховної діяльності і відповідає за виховну роботу перед керівництвом 

Університету. Куратор здійснює виховний вплив на студентську молодь 

відповідно до Положення про викладача-куратора студентської групи 

Державного економіко-технологічного університету транспорту, 

затвердженого наказом Ректора Університету від 24.06.2011р. № 111 шляхом 

проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів, залучення 

студентів до самовиховання, сприяє встановленню доброзичливих, етичних, 

правових стосунків серед студентства, виступає посередником у стосунках між 

студентом і професорсько-викладацьким складом Університету. Куратор 

закріплюється за кожною академічною групою на весь період навчання в 

Університеті. Студентський Парламент та Ради факультетів плідно 

співпрацюють з кураторами, своєчасно інформують їх про заходи, які 

стосуються безпосередньо студентів їхніх груп. 

Куратор за своєю діяльністю підпорядкований і підзвітний Першому 

проректору, декану факультету, завідувачу кафедри та взаємодіє зі 

Студентським Парламентом. Завідувач кафедри здійснює поточний контроль 

за діяльністю кураторів своєї кафедри і допомагає їм в організації виховного 

процесу. 

На кожному факультеті обирається студентська Рада факультету, 

представники якої здійснюють організацію виховної роботи та взаємодіють зі 

Студентським Парламентом.  
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Інформація про стан виконання Плану виховної роботи  

за період з 2010-2015 р.р. 

За період з 2010-2015 р.р. щорічно відбувалися  вибори до студентських 

Рад факультетів, Рад гуртожитку, Студентського Парламенту, 

затверджувалися їхні плани роботи на навчальний рік. До складу 

Студентського Парламенту входить 17 студентів з трьох факультетів. 

Очолювали Студентський Парламент протягом 2010-2015 р.р. такі студенти: 

студент факультету «Інфраструктура і рухомий склад залізниць» Гаюр А.В., 

студентка факультету «Економіки і менеджменту» Прохор О.О., студент 

факультету «Управління залізничним транспортом» Харченко П.Р. У 2015 

році Студентський Парламент очолила студентка факультету «Інфраструктура 

і рухомий склад залізниць» Литвин М.В. (за результатами таємного он-лайн 

голосування – 58 % голосів). 5 членів Студентського Парламенту є 

представниками від студентства на Вченій раді Університету. Протягом року 

систематично проводяться збори Студентського Парламенту, Рад факультетів 

та гуртожитків, старостати для обговорення поточних питань та проблем щодо 

навчального процесу, виховної роботи в Університеті, дотримання Правил 

внутрішнього розпорядку та дисципліни. 

Велика увага в Університеті приділяється студентам I курсу. Щорічно 

1 вересня проводиться традиційна урочиста Посвяту першокурсників у 

студенти. Протягом вересня проводяться загальні збори та анкетування для 

студентів I курсу з метою виявлення творчих здібностей у студентів та 

ознайомлення з життям Університету. Викладачами-кураторами проводяться 

виховні години на тему: «Місце та роль куратора у виховному процесі 

Університету», «Завдання старости академічної групи», «Історія створення 

Університету», «Правила внутрішнього розпорядку та Правила проживання в 

гуртожитку». Протягом I семестру для студентів I курсу організовуються 

навчально-пізнавальні екскурсії по м. Києву та визначним місцям України, а 

також у музей Південно-Західної залізниці для ознайомлення з історією 

створення залізниці.  
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До Дня студента відповідно до наказу Університету від 24.10.2012 р.  

№ 184 щорічно проводиться загальноуніверситетський конкурс «Кращий 

студент Університету» - визначаються кращі студенти факультетів, 

спеціальностей, а також кращий студент Університету, які нагороджуються 

подяками Ректора на Вченій Раді Університету. Студентським Парламентом 

протягом року проводяться анонімні анкетування «Зупинимо корупцію» та 

«Викладач очима студента» для контролю за якістю навчального процесу та 

недопущення випадків корупції. Також в Університеті функціонує скринька 

довіри, телефон довіри та он-лайн консультації щодо попередження даних 

випадків. 

Велика увага в Університеті приділяється виховній роботі в 

гуртожитках. Керівництво Університету разом з представниками 

Студентського Парламенту систематично проводять перевірки в гуртожитках 

щодо дотримання Правил внутрішнього розпорядку та Правил проживання в 

гуртожитку, умов проживання та організації студентського дозвілля. В 

кожному гуртожитку є Рада гуртожитку, яка займається організацією 

культурно-масових заходів, дозвілля студентів, вирішує поточні питання 

щодо покращення умов проживання. Також студентами-активістами, які 

проживають в гуртожитку № 1 за адресою пр. Відрадний, 52а,  було створено 

добровольчі загони з метою недопущення насильницьких нападів на 

студентів та пограбувань. 

Відповідно до Плану виховної роботи протягом 2010-2015 н.р. з метою 

національно-патріотичного виховання відзначалися такі заходи: 

 День працівників освіти;  

 День залізничника;  

 День студента;  

 День захисника Вітчизни та Міжнародний жіночий день;  

 День партизанської слави; 

 День прав людини;  

 День української писемності та мови; 
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а також проведено загальноуніверситетські конкурси:  

 «Кубок Ректора з КВН»;  

 «Золотий голос ДЕТУТ»;  

 «Кохання з першого погляду»;  

 інтелектуальний конкурс «Що? Де? Коли?» 

 «Міс та Містер Університету»; 

 День факультету та ін. 

Студентським Парламентом постійно проводяться благодійні акції 

збору коштів для воїнів АТО, а також студенти Університету взяли участь у 

Всеукраїнській акції «Ice bucket challenge» – загальноуніверситетському 

флешмобі на підтримку Української армії. В 2015 році студенти-активісти 

долучилися до Всеукраїнської програми збору та утилізації кришок від 

пластикових пляшок для подальшої переробки та виготовлення протезів та їх 

частин для воїнів АТО. 21 листопада в Університеті відзначається День 

гідності і свободи, протягом якого в холі розміщують тематичну експозицію 

«Хоробрі серця», на проекторі показують короткометражні фільми 

«Сторінками Майдану».  

До річниці пам’яті жертв голодомору в Університеті відзначається 

День пам’яті 1932 – 1933 р.р. Студенти-активісти організовують тематичні 

експозиції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», а також викладачами-

кураторами студентських груп проводяться виховні години, тематичні лекції 

та семінари.  

Проводячи просвітницьку роботу щодо попередження жорстокості, 

ксенофобських і расистських проявів серед студентів використовуються 

різноманітні форми виховної діяльності. Протягом року викладачами-

кураторами академічних груп проводяться виховні години у формі 

тренінгових та семінарських занять на теми: «Дізнайся про свої права», 

«Молодь проти расизму», «Толерантність врятує світ» тощо. 

Викладачами кафедри «Суспільні та гуманітарні науки» протягом 

навчального року проводяться семінари та тренінги щодо протидії расової 
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дискримінації в Україні, вивчення звичаїв та історії різних народів та 

національностей з метою формування у студентів поваги до культури, історії, 

мови, звичаїв та традицій представників різних національностей. 

У бібліотеці Університету постійно діє книжкова виставка, спрямована 

на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та 

традицій представників різних національностей.  

З метою трудового виховання в Університеті був сформований 

навчально-виробничий загін студентів за робітничою професією «провідник 

пасажирських вагонів» на період сезонних літніх перевезень. Також в 2012 

році для обслуговування вболівальників чемпіонату з футболу «Євро-2012» 

було сформовано робочу групу волонтерів у кількості 42 студенти, які 

протягом червня 2012 року працювали в пасажирських поїздах. Також в 

Університеті функціонує Центр волонтерської діяльності. Щорічно 

волонтерами-активістами проводяться благодійні акції допомоги дитячим 

будинкам, людям з обмеженими можливостями, а також з метою формування 

у студентів здорового способу життя проводилися акції «ДЕТУТ за здоровий 

спосіб життя», «Студенти ДЕТУТу кажуть СНІДу «НІ», акцію до 

Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, тематичні семінари та лекції 

проти куріння, алкоголю та наркоманії. Протягом року проводяться 

благодійні акції донорства крові для дитячих лікарень та інших медичних 

установ. Також Студентський Парламент залучався до волонтерської роботи 

та збору коштів на АТО, допомагаючи випускникам та студентам 

Університету, які знаходяться в зоні АТО та потребують допомоги. 

З метою морально-етичного виховання студентів протягом навчального 

року кафедра «Суспільні та гуманітарні науки» разом з викладачами-

кураторами проводять лекції з актуальних проблем морально-етичного 

виховання, бесіди з питань культури, поведінки та етикету, а також 

дотримання вимог Правил внутрішнього розпорядку та проживання в 

гуртожитку. 
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З метою фізичного виховання в Університеті відзначається День 

фізкультури і спорту та Всесвітній день туризму. В межах Університету 

проводяться чемпіонати з футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та 

шашок. Студенти Університету активно беруть участь в організації та 

проведенні загальноміських спортивних заходів з різних видів спорту, а 

також гідно представляють Університет на змаганнях з футболу, 

організованих Федерацією футболу м. Києва. 

З метою громадянсько-правового виховання органами студентського 

самоврядування протягом року активно проводяться благодійні акції, а саме: 

до Новорічних свят щорічно проводиться акція допомоги дитячому будинку 

«Надія» у с. Мокрець Броварського району під гаслом «Об’єднаймося заради 

дитячої посмішки», протягом якої щорічно збираються дитячий одяг, 

іграшки, книги, канцтовари, а також кошти, за які придбано речі першої 

необхідності, ліки, фрукти та солодощі для дітей. Протягом квітня студенти 

Університету беруть активну участь у загальноміських акціях прибирання 

території. Також студентами організовано привітання ветеранів Великої 

Вітчизняної Війни до Дня Перемоги. 

З метою формування здорового способу життя для студентів 

Університету до Всесвітнього дня здорового способу життя викладачами-

кураторами проводяться тематичні семінари та лекції проти куріння, 

алкоголю та наркоманії. До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом 

Студентським Парламентом спільно з Молодіжною профспілковою радою 

залізничників та будівельників України проводяться благодійні акції 

«Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас», в Університеті роздається 

інформаційний матеріал та показуються в холі Університету 

короткометражні фільми про ВІЛ/СНІД. Також до Всесвітнього дня боротьби 

з туберкульозом проводиться флешмоб «Покажи нам свої легені». 

Студенти Університету щорічно беруть активну участь в організації та 

проведенні науково-практичних конференцій, гідно представляють 
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Університет на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра», а 

також активно залучаються до профорієнтаційної роботи в школах. 

Протягом навчального року викладачами-кураторами проводяться 

екскурсії до театрів та музеїв м. Києва та історичних місць України з метою 

формування у студентів естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях, також до Всесвітнього дня туризму 

щорічно проводяться екскурсії: «Одеськими околицями» (2010р.), 

«Перлинами Кримського півострову» (2011р.), «Вилково – українська 

Венеція» (2012р.), «Чарівний та незвичайний Львів» (2013р.), «Чернівці – 

Кам’янець-Подільський – Хотин» (2014р.), «Закарпатські краєвиди» (2015р.). 

За активну участь у студентському житті за сприянням Ректорату та 

Профспілкового комітету Університету щорічно на зимові свята 

організовується поїздка в Карпати для активного відпочинку. Також на 

кафедрі «Економіка та підприємництво» функціонує туристичний гурток. 

Щоквартально Студентським Парламентом випускалася студентська 

газета «Електричка», в якій висвітлювались актуальні події та свіжі новини 

життя Університету. Також студентами-активістами створено офіційні групи 

в соціальних мережах для висвітлення новин Університету. 

Студенти-відмінники отримували стипендії Президента України, 

Кабінету Міністрів України, стипендії імені почесних залізничників  

І.Г. Чернати та Б.С. Олійника, а також соціальні стипендії Верховної Ради 

України для сиріт, стипендії Київського міського голови.  

На засіданнях кафедри постійно заслуховуються звіти студентів, які 

мають відставання від графіка навчального процесу або порушення 

дисципліни, а також звіти кураторів про проведену виховну роботу в 

студентських групах. 

Підтримання зв’язку з батьками студентів відбувається шляхом 

інформування їх про відмінні або негативні результати проміжного контролю 

(два модулі протягом семестру) та сесій, а також надсилання листів з 
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подякою батькам студентів-відмінників. Регулярно проводяться кураторські 

години, присвячені підсумкам сесії. 

В Університеті функціонує Студентське наукове товариство – 

добровільна, молодіжна громадська організація, яка утворена з ініціативи 

студентів та аспірантів Університету і діє з метою координації, 

організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою 

молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих 

здібностей студентів та аспірантів Університету, залучення їх до активної 

науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання. Студентське 

наукове товариство проводить діяльність, спрямовану на забезпечення умов 

реалізації творчих та наукових здібностей студентської молоді. До складу 

Студентського наукового товариства входять понад 300 студентів. Також на 

кафедрах створено 18 наукових гуртків для залучення талановитої молоді до 

наукової роботи.  

Для забезпечення цікавого і корисного дозвілля студентів на кожному 

факультеті створені клуби за інтересами, а саме: театральний, туристичний, 

декоративно-прикладного мистецтва, знавців української та англійської 

мови, «Молодий соціолог», «Психологічні студії» та ін. Викладачі 

Університету творчо співпрацюють зі студентами й приймають 

безпосередню участь у різних факультетських, загальноуніверситетських, 

всеукраїнських та міжнародних заходах. 

Студентський Парламент Університету активно співпрацює з іншими 

вузами м. Києва та транспортної галузі, з молодіжними організаціями та 

Молодіжною профспілковою радою залізничників та будівельників України, 

проводячи спільно різні заходи, благодійні акції та ін. 

В Університеті створені всі умови для всебічного розвитку та 

самореалізації студентів, забезпечення неухильного виконання Концепції 

національного виховання студентської молоді та вдосконалення методів 

виховної роботи. 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Відповідно до Статуту, господарська діяльність Університету полягає у 

підготовці згідно з державним замовленням та договірними зобов’язаннями 

висококваліфікованих фахівців для потреб залізничного транспорту України, 

науки, освіти тощо у підготовці науково-педагогічних кадрів високої 

кваліфікації; у перепідготовці і підвищенні кваліфікації спеціалістів 

залізничного транспорту для народного господарства; організації та 

проведення у тісному зв’язку з навчальним процесом фундаментальних, 

пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструктивних 

робіт; методичній, виробничій роботі; культурно-освітній діяльності; 

розповсюдженні і пропаганді науково-технічних знань; виданні навчальної, 

наукової та навчально-методичної літератури; здійсненні міжнародних 

зв’язків. 

Державний економіко-технологічний університет транспорту є 

державним вищим навчальним закладом, який здійснює діяльність за 

бюджетними програмами: 

1) 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV 

рівня акредитації; 

2) 2201040 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної 

діяльності вищих навчальних закладів. 

Джерелами надходження коштів до ДЕТУТ є: державні видатки на 

підготовку спеціалістів згідно з контрольними цифрами прийому; 

підвищення кваліфікації, державне фінансування цільових освітніх програм; 

плата за надання освітніх послуг, доходи від господарської діяльності; 

платежі за оренду площ і ресурсів університету; гранів; оплати науково-

дослідних та інших послуг не освітнього характеру; доходи від реалізації 

власного майна або майна, залишеного у власності університету.  

Фінансування видатків Університету здійснюється за рахунок 

асигнувань із загального та спеціального фондів державного бюджету. 
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Кошти до загального фонду бюджету надходять у вигляді асигнувань із 

державного бюджету України, а кошти до спеціального фонду бюджету, 

власні надходження – за рахунок платних послуг, що надаються 

університетом відповідно до «Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними навчальними закладами», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 (зі змінами та 

доповненнями) 

Державний економіко-технологічний університет надає такі послуги: 

– підготовка вітчизняних студентів понад державне замовлення в 

межах ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з 

фізичними та юридичними особами); 

– здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації та її 

підвищення; 

– підготовка аспірантів понад державне замовлення; 

– прийом кандидатських іспитів; 

– довузівська підготовка; 

– здавання в оренду нежилих приміщень; 

– надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої 

продукції; 

– проживання в студентських гуртожитках; 

– виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 

організація її споживання; 

– проведення науково-дослідних робіт тощо. 

За період 2010-2015р.р. доходи Університету склали 126587,3 тис. грн.., у 

тому числі: 

– асигнування з бюджету на виконання державного замовлення основної 

діяльності університету – підготовка кадрів з вищої освіти для сфери 

залізничного транспорту, у сфері дослідження, наукових та науково-

технічних розробок розвитку національної мережі 88518,7 тис. грн.., 
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– власні доходні надходження, отримані університетом як плата за 

послуги, що надавались навчальним закладом в межах постанови КМУ 

від 27.09.2010 р. №796 та укладених угод з фізичними та юридичними 

особами у сферах основної освітньої діяльності, наукової та науково-

технічної діяльності, житлово-комунальних та інших послуг 126394,5 

тис. грн. 

– інші джерела власних надходжень від господарської діяльності надані 

на добровільній безповоротній основі 192,8 тис. грн.. 
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Кошти загального фонду бюджету 

                                                         (тис. грн.) 

 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2015 р. 
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Оплата праці з 

нарахуваннями 
6843,8 6843,8 6471,9 6471,9 10172,8 9594,1 8317,4 8315,0 8885,4 8883,6 6924,0 6187,4 47615,3 46295,8 

стипендії студентам, 

аспірантам 4938,5 4938,5 5558,0 5558,0 5981,8 5793,6 5883,0 58830,0 6234,9 6234,9 4767,1 4483,3 33363,3 32891,3 

оплата послуг (крім 

комунальних)     4,1 4,1       4,1 4,1 

виплата соціального 

забезпечення дітям-

сиротам та дітям 

позбавленим батьківського 

піклування. 

373,6 373,6 237,5 237,5 200,5 200,5 154,4 154,4 120,6 120,6 106,2 89,2 1192,8 1175,8 

оплата комунальних 

послуг 
- - - - 511,8 511,8 830,2 839,7 689,9 683,3 653,9 581,4 2685,8 2606,2 

Всього: 12155,9 12155,9 12267,4 12267,4 16871,0 16104,1 15185,0 15182,1 15930,8 15922,4 12451,2 11341,3 84861,3 82973,2 



 124 

Наукова, науково-

технічна діяльність 

п
л
ан

о
в
і 

ас
и

гн
у
в
ан

н
я
 

в
и

д
ат

к
и

 

п
л
ан

о
в
і 

ас
и

гн
у
в
ан

н
я
 

в
и

д
ат

к
и

 

п
л
ан

о
в
і 

ас
и

гн
у
в
ан

н
я
 

в
и

д
ат

к
и

 

п
л
ан

о
в
і 

ас
и

гн
у
в
ан

н
я
 

в
и

д
ат

к
и

 

п
л
ан

о
в
і 

ас
и

гн
у
в
ан

н
я
 

в
и

д
ат

к
и

 

п
л
ан

о
в
і 

ас
и

гн
у
в
ан

н
я
 

в
и

д
ат

к
и

 

п
л
ан

о
в
і 

ас
и

гн
у
в
ан

н
я
 

в
и

д
ат

к
и

 

Оплата праці з 

нарахуваннями 
377,2 377,2 471,1 471,1 512,2 498,0 492,4 492,1 872,6 865,0 565,8 423,9 3291,3 3127,3 

інші видатки науково-

технічної діяльності 
20,0 20,0 85,3 96,0 34,0 20,7 36,9 36,9 24,9 24,9 9,8 1,5 210,9 200,00 

оплата комунальних 

послуг 
26,1 12,1 8,0 8,0 32,0 30,2 36,1 36,1 32,8 32,8 20,2  155,2 119,2 

капітальні видатки - - - - - - - - - - - - - - 

Усього: 423,3 409,3 564,4 575,1 578,2 548,9 565,4 565,1 930,3 922,7 595,8 425,4 3657,4 3446,5 

Разом 12579,2 12565,2 12831,8 12842,5 17449,2 16653,0 15750,4 15747,2 16861,1 16845,1 13047,0 11766,7 88518,7 86419,7 
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Планові асигнування загального фонду держбюджету, що виділені на 

виконання основних функцій університету за період  2010-2015 р.р. 

використано: 

На оплату праці з нарахуваннями – 57,2 % 

На соціальне забезпечення: 

– виплата стипендій – 38,1% 

– соціальні виплати дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування – 1,3% 

На оплату інших послуг (крім комунальних) – 0,2% 

 

Кошти спеціального фонду держбюджету 

 Обсяг власних доходних надходжень спеціального фонду бюджету 

від плати за послуги, що надаються університетом згідно із чинним 

законодавством та надійшли на доходні рахунки університету, які розміщені 

в ГУ ДКСУ у м. Києві, відповідно економічної класифікації доходів 

бюджету, розподілились наступним чином: 

(тис. грн.) 

 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2015 р. 

(9 міс.) 
Разом: 

Основна діяльність 

плата за послуги 

освітньої діяльності 

понад державне 

замовлення 

20227,5 21596,3 19799,0 18400,1 15975,0 12041,6 108039,5 

надходження від 

додаткової 

(господарської) 

діяльності 

1157,4 1156,2 891,2 1061,0 1207,3 1016,2 6489,3 

плата за оренда 

майна бюджетних 

установ 

67,8 105,7 142,9 194,8 261,7 254,6 1027,5 

надходження від 

реалізації в 

установленому 

порядку майна (крім 

нерухомого майна) 

37,1 32,4 59,2 359,8 394,4 174,7 1057,6 

інші джерела власних 

надходжень для 

виконання цільових 

заходів: 

23,0 - 10,9 1,0 149,2 8,7 192,8 
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– благодійні 

внески 
- - - - - - - 

– гранти - - - - 13,4 4,8 18,2 

– дарунки 23,0 - 10,9 1,0 135,8 3,9 174,6 

Усього: 21512,8 22890,6 20903,2 20016,7 17987,6 13495,8 116806,7 

Доходні 

надходження від 

наукової, науково-

технічної діяльності 

1028,3 1048,3 2117,4 3650,6 1661,0 275,0 9780,6 

Усього: 21512,8 22890,6 20903,2 20016,7 17987,6 13495,8 116806,7 

Разом 22541,1 23938,9 23020,6 23667,3 19648,6 13770,8 126587,3 

 

Структура власних доходних надходжень за період 2010-2015 р.р. має 

наступну характеристику: 

– від оплати за послуги, що надаються університетом з його 

основною діяльністю (плата за послуги освіти) на підставі укладених 

договорів з фізичними та юридичними особами 85,4 % 

– від науково-технічної діяльності відповідно укладеним 

договором з юридичними особами 7,7 % 

– від господарської діяльності (плата за проживання у 

студентському гуртожитку, інші послуги) 5,1 % 

– від оренди майна відповідно укладених ФДМУ договорів 0,8 % 

– від реалізації майна (підручники, студквитки, дипломи, 

продукти харчування) 0,8 % 

– інші джерела власних надходжень 0,2 % 

Кошти в розмірі одержаних від надання установою послуг, в межах 

затвердженого Кошторису, спрямовані на видатки, пов’язані з наданням цих 

послуг, сплати податків, зборів, обов’язкових внесків до соціальних фондів. 
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Видатки спеціального фонду держбюджету 

(тис. грн.) 

 

 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
2015 р. 

(9 міс.) 
Разом: 

Видатки 

основної 

діяльності 

19896,8 24798,2 27084,5 25508,9 17950,1 11460,6 126699,1 

Поточні 

видатки 
       

Оплата праці і 

нарахування на 

заробітню 

плату 

16685,6 19569,7 21706,5 21429,2 15337,6 9896,0 104624,6 

(у т. ч. 

спрямовано на 

погашення 

заборгованості 

з оплати праці 

загального 

бюджету) 

 1035,0  872,6   1907,6 

Використання 

товарів і 

послуг 

1578,9 2539,8 1648,4 1506,9 1148,2 272,2 8694,4 

інші поточні 

видатки 

(податки до 

бюджету) 

72,4 64,7 51,8 282,1 252,5 149,7 873,2 

оплата 

комунальних 

послуг 

913,4 984,7 1304,0 1125,2 1040,6 1142,7 6510,6 

Капітальні 

видатки 
646,5 1639,3 2373,8 1165,5 171,2 - 5996,3 

у т. ч. на 

реконструкцію 

навчального 

корпусу 

 

- 625,9 1533,7 1035,8 - - 3195,4 

Видатки 

наукової, 

науково-

технічної 

діяльності 

1058,0 952,9 2000,0 3396,3 1952,6 382,5 9742,3 

із них:        

Оплата праці і 

нарахування на 

ФОП 

825,6 702,4 1619,6 2742,2 1557,9 336,7 7784,4 

інші поточні 214,5 230,5 380,4 644,1 341,5 45,8 1856,8 
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видатки 

(податки до 

бюджету) 

комунальні 

послуги 
- - - 10,0 53,2 - 63,2 

капітальні 

видатки 
17,9 20,00 - - - - 37,9 

Разом 20954,8 25751,1 29084,5 28905,2 19902,7 11843,1 136441,4 

 
 

Із врахуванням залишку коштів спеціального фонду бюджету на 

01.01.2010 р. 13 064,8 тис. грн. університетом витрачено коштів спецфонду 

держбюджету, що спрямовані на виконання основних повноважень статутної 

діяльності за період 2010 – 2015р.р. на загальну суму і в розрізі класифікації 

видатків мають наступні показники: 

- на оплату праці з нарахуваннями на ФОП – 82,4% 

- на оплату отриманих послуг, матеріалів, обладнання, інвентарю, 

продуктів харчування – 6,5% 

- перерахування до бюджету податків та зборів – 2,0% 

- на оплату комунальних послуг – 4,8% 

- капітальні видатки – 4,3% 

В період виконання університетом статутної діяльності в межах 

затвердженого Кошторису видатків на кінець звітного періоду 2015р. 

виникла дебіторська заборгованість, як за поточними видатками так і за 

нарахованими доходами у розмірі 157,6 тис. грн. в тому числі прострочена 

дебіторська заборгованість 10,4 тис. грн.: 

- 10,4 тис. грн. ПАТ «Брокбізнесбанк», відповідно до договору готівкового 

обслуговування укладеного між університетом та банком 

від 10.01.2013р. №10518/1-2013р-004-ГД кошти, які були 

внесені до банку для подальшого їх зарахування на 

реєстраційні рахунки університету, банком не перераховані. 

Проти дебітора порушено справу про банкрутство, вимоги 

університету до банку акцептовані та будуть задоволені 
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відповідно чинному законодавству України. 

- 131,4 тис. грн. заборгованість ДАЗТ Укрзалізниці за послуги надані 

навчальним центром післядипломної освіти у вересні 

2015р. 

- 15,8 тис. грн. заборгованість за комунальні послуги, заборгованість 

прострочена. 

 

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 8,3 

тис. грн. за отримані послуги НДЦ МОН України з питань якості освіти по 

акредитації ВНЗ, погашена 09.10.2015 р. 



 130 

Показники ефективності використання державного майнового стану Університету за 2010 – 2015 роки. 

Показники 
Одиниц

я 

виміру 

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік (9міс.) 
Передбачен

о 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконанн

я 

Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконанн

я 

Передбачен

о 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

Передбачен

о 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

Передбачен

о 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконанн

я 

Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

І. Показники ефективності використання державного майна і прибутку 

1.Інвестиції у 

розвиток за 

рахунок 

власних та 

залучених 

коштів, у 

тому числі: 

тис. 

грн. 
646,4 646,4 1631,2 

1631,

2 
2373,8 2373,8 1165,5 1165,5 171,2 171,2 649,0 649,0 

- капітальні 

інвестиції; 

тис. 

грн. 
- - - - - - - - 120,8 120,8 - - 

- 

модернізація, 

модифікація 

(добудова, 

дообладнанн

я, 

реконструкці

я) основних 

фондів; 

тис. 

грн. 
- - 625,9 625,9 1533,7 1533,7 1035,8 1035,8 - - - - 

- приріст 

необоротних 

активів; 

тис. 

грн. 
234,0 234,0 543,7 543,7 757,8 757,8 34,0 34,0 50,4 50,4 649,0 649,0 

- капітальний 

ремонт. 

тис. 

грн. 
412,4 412,4 461,6 461,6 82,3 82,3 95,7 95,7     
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2. Сплата 

податків і 

зборів 

(обов’язкови

х платежів) 

до бюджету 

тис. 

грн. 
2593,6 

2593,

6 
3081,8 

3081,

8 
3528,2 3528,2 3555,5 3555,5 3402,2 

3402,

2 
1882,8 

1882,

8 

3.Сплата Єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

тис. 

грн. 

7801,

4 
7801,4 7090,1 7090,1 

9925,

7 
9925,7 

9853,

1 
9853,1 8068,9 8068,9 

5681,

8 

5681,

8 

4.Погашення податкового 

боргу, у тому числі 

розстроченого або 

відстроченого 

тис. 

грн. 
- - - - - - - - - - - - 

5. Повернення позик, кредитів 

та інших коштів, отриманих на 

поворотній основі з 

держбюджету. 

тис. 

грн. 
- - - - - - - - - - - - 

6. Відшкодування витрат 

державного бюджету, 

пов’язаних з виконанням 

гарантійних зобов’язань. 

тис. 

грн. 
- - - - - - - - - - - - 
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ІІ. Показники майнового стану підприємства 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 рік 

(9міс.) 

7.1. Основні фонди:        

- залишкова вартість; тис. грн. 3303,6 3896,1 4450,1 5831,2 5602,9 6205,1 

- знос, відсотків; % 75% 72% 70% 64% 66% 64% 

7.2. Незавершене будівництво тис. грн. 1234,1 1234,1 2545,6 1812,0 1796,1 1796,1 

7.3. Нематеріальні активи тис. грн. 102,6 102,6 102,6 136,7 108,7 108,7 

8. Оборотні активи, у тому числі: тис. грн. 16713,4 15105,9 9969,9 3989,3 3705,1 6173,7 

- запаси; тис. грн. 2044,1 1973,7 2264,9 2242,1 2042,9 1974,7 

- дебіторська заборгованість; тис. грн. 223,2 301,4 965,5 230,0 373,8 157,6 

з неї прострочено тис. грн. - - - - 10,4 10,4 

- фінансові інвестиції; тис. грн. - - - - - - 

- грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн. 14446,1 12830,8 6739,5 1517,2 1288,3 4041,4 

9. Власний капітал тис. грн. 15830,1 16731,9 14187,0 9659,2 8930,2 9911,6 

10. Кредиторська заборгованість, у тому 

числі: 

тис. грн. 
6699,2 4907,6 4213,6 4225,4 3374,9 4691,00 

- за товари, роботи, послуги; тис. грн. 6677,5 4907,6 4213,6 4225,4 3374,9 4659,4 

- розрахунки з бюджетом; тис. грн. 21,7 - - - - - 

з неї прострочено тис. грн. - - - - - - 

- перед державними цільовими фондами; тис. грн. - - - - - 31,6 

з неї прострочено тис. грн. - - - - - - 

- з оплати праці; тис. грн. - - - - - - 

з неї прострочено тис. грн. - - - - - - 



 133 

 

ІІІ. Показники преміювання 

  

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік (9міс.) 
Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

Передбачено 

плановими 

асигну-

ваннями 

Фактичне 

виконання 

11. Виконання 

державного 

замовлення на 

підготовку 

фахівців: 

осіб             

- денна форма:              

прийом: осіб 335 335 290 290 318 318 328 328 341 340 292 292 

випуск: осіб 322 322 352 351 343 342 307 306 313 311 288 280 

- безвідривна 

форма 

навчання: 

             

прийом: осіб 153 153 137 137 152 152 159 159 168 168 80 80 

випуск: осіб 75 75 160 160 154 154 145 144 143 143 152 151 

12. Виконання 

плану 

надходжень  

тис. 

грн. 22061,4 22562,1 27958,9 23443,5 32185,0 23020,5 31162,7 23666,3 20310,1 19499,4 15217,3 13770,7 

13. Ефективне 

використання 

бюджетних 

коштів 

тис. 

грн. 
12579,2 12565,2 12833,8 12842,7 17449,2 16653,0 15750,4 15747,1 16861,3 16845,3 13047,0 11447,2 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ МОЖЛИВИМ ПРОЯВАМ  

СЛУЖБОВИХ ЗЛОВЖИВАНЬ, КОРУПЦІЇ  

ТА ХАБАРНИЦТВА 

 

Дотримання норм законності і правопорядку, боротьба з можливими 

проявами посадових зловживань, корупції та хабарництва – одне з головних 

завдань, яка виконувалося Ректором протягом звітного періоду. Для його 

виконання проводилися такі заходи: 

– в організації виховної роботи зі студентами приділяється особлива 

увага виключенню будь-яких позастатутних відносин в системі «студент-

викладач»; 

– залучення до цієї роботи органів студентського самоврядування; 

– удосконалення методичного забезпечення самостійної роботи 

студентів; особливо заочної форми навчання, аналіз рівня проведення 

контрольних заходів зі студентами-заочниками; 

– запровадження накопичувальної кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з чітким визначенням прозорих критеріїв 

оцінювання; 

– розширення застосування тестових методів проміжного та 

підсумкового контролю навчальних досягнень студентів; 

– формування бази тестових завдань для проведення ректорського 

контролю та перевірка рівня залишкових знань студентів зі всіх дисциплін; 

– проведення анкетування студентів з питань можливих службових 

зловживань з боку професорсько-викладацького складу; 

– посилення акценту на боротьбу з посадовими зловживаннями, 

корупцією та хабарництвом в системі управління всіма ланками діяльності 

університету; 

– співпраця з державними контролюючими органами. 

З метою запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва під 

час проведення семестрових екзаменів та вступних випробувань, дотримання 
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норм діяльності, визначених законодавством та нормативними актами в 

галузі освіти, забезпечення відкритості і прозорості освітнього процесу 

Ректором ДЕТУТ двічі на навчальних рік видаються відповідні накази, які 

доводяться до відома колективу Університету. Ці питання обговорюються на 

засіданнях Вченої ради університету. Перед керівниками підрозділів 

висувається питання про особистий контроль за забезпеченням недопущених 

порушень законодавства. 

В Університеті кожного семестру за результатами сесії проводиться 

анонімне анкетування студентів з метою виявлення та недопущення норм 

законності при проведенні екзаменаційних сесій. 

З метою забезпечення належного контролю та оперативного 

реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також для надання 

інформаційної і методичної допомоги студентам в університеті існує 

консультаційний телефон довіри (044) 591-51-51, поштова скринька довіри, 

інформація про які постійно розміщена на сайті університету. 

Професорсько-викладацький колектив, студенти та їх батьки постійно 

інформуються про заходи щодо запобігання проявів посадових зловживань, 

корупції та хабарництва, які проводить МОН України. Ці питання 

обговорюються на засіданнях Вченої ради університету, вчених рад 

факультетів та засіданнях кафедри. Прозорості навчального процесу 

сприяють також батьківські збори, які традиційно проводяться на 

факультетах зі студентами першого та другого курсів та їх батьками. 

Результатом ефективності роботи, яку проводить Ректор та 

адміністрація Університету щодо запобігання проявів посадових зловживань, 

корупції та хабарництва є те, що планові перевірки з боку правоохоронних 

органів, Міністерства освіти і науки України, контрольно-ревізійного 

управління та інших органів, які проходили протягом звітного періоду, не 

виявили порушень у цій сфері. 
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ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Пріоритетний напрямок роботи всіх служб адміністративно- 

господарського відділу Університету у 2010-2015р календарному році було 

спрямовано на зміцнення матеріально-технічної бази, підготовку закладу до 

нового 2014-2015 н. р. та до роботи в осінньо-зимовий період. В 

Університеті створено матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам 

державного стандарту і дозволяє повноцінно здійснювати навчально-

виховний процес на достатньо високому рівні. 

Забезпечення господарськими службами навчально-виховної роботи в 

Університеті у навчальному році проводилось відповідно до затверджених 

навчальних планів, планів розвитку матеріально-технічної бази та вимог 

повсякденного життя. 

Основними завданнями у минулому році було утримання матеріально-

технічної бази в належному експлуатаційному стані і подальший її розвиток з 

метою створення нормальних умов для навчальної та наукової діяльності, 

забезпечення належних соціальних умов для студентів і співробітників 

університету. Спільними зусиллями ректорату, господарських служб і всього 

колективу Університету ці завдання виконувалися.  

Загальна площа приміщень, що знаходиться на балансі Університету, 

становить 20772,9 м2, зокрема: 

Навчально-адміністративний корпус площею 6565,2 м2 (м. Київ,        

вул.  Лукашевич, 19); 

Учбовий корпус площею 572,6 м2 (м. Київ, вул. Лукашевича, 17); 

Учбовий корпус площею 2101,7 м2 (м. Київ, вул. Брюлова, 8); 

Господарський корпус площею 272,3 м2 (м. Київ, вул. Брюлова, 8); 

Учбовий корпус площею 2388,3 м2 (м. Київ, вул. Котельникова, 29/18); 

Учбовий корпус площею 820,2 м2 (м. Київ, вул. Ползунова,6); 
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Будівля вищого навчального закладу площею 111,4 м2 (м. Київ,           

пр. Відрадний, 52-а); 

Гуртожиток площею 1928,2 м2 (м. Київ, пр. Відрадний, 52-а); 

Навчальний центр площею 6013,0 м2 (м. Київ, пр. Відрадний, 52-а); 

У навчальних корпусах Університету проведені косметичні ремонти 

аудиторій та інших приміщень. В гуртожитку, розташованому за адресою   

пр. Відрадний 52-а, виконано косметичні ремонти коридорів після затікання. 

У 2014 році виконана надбудова третього поверху для проведення 

занять та спеціалізованих вчених рад. 

З метою збереження матеріально-технічної бази та контролю за 

виконання правил внутрішнього розпорядку додатково встановлено камери 

відеоспостереження за прилеглою територією до навчального корпусу. 

Університет забезпечив своєчасний початок нового навчального року 

та опалювальний сезон у встановлені терміни. Значні зусилля структурних 

підрозділів спрямовані на економне та ефективне використання 

енергоресурсів та впровадження нових методів їх використання. Питання 

ефективного використання енергетичних ресурсів сьогодні є актуальним у всіх 

сферах економіки України. Зростає частка видатків на покриття комунальних 

витрат у бюджеті Університету, що зменшує можливості розвитку матеріально-

технічної бази. У зв’язку з цим першочерговими є заходи, спрямовані на 

підвищення ефективності та посилення контролю за енерговикористанням, 

проведення навчання співробітників та студентів з питань ощадливого 

енерговикористання.  

Комп’ютерний парк університету налічує 460 персональних комп’ютерів, 

які використовуються у навчально-науковому процесі та фінансово-

господарській діяльності університету. Комп’ютерні класи обладнанні 

сучасними ПЕОМ. Також на обслуговуванні знаходяться 23 комп’ютерних 

класи, в яких знаходяться 240 персональних комп’ютерів. 
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Виконання всіх лабораторних робіт забезпечено необхідним 

обладнанням, приладами та інструментами.  

Для проведення практичних занять з фахових залізничних дисциплін 

функціонує сучасний лабораторний комплекс рухомого складу на полігоні, 

який розташовано на ст. Київ-Волинський. 

Заняття з фізичної культури та робота спортивних секцій проходять в 

спортивних залах та на стадіоні «Локомотив» (стадіон, баскетбольні, 

волейбольні, спортивні майданчики), а також у власному спортивному 

комплексі, до складу якого входить спортивний майданчик площею 1485 м2 

та закритий спортзал площею 86 м2. У спортивному комплексі проходить 

навчання студентів в спортивних секціях, проводяться спортивні змагання 

Відповідно до наказу ректора було розроблено комплекс заходів і 

передбачені раціональні шляхи підготовки щодо зміцнення і розширення 

матеріально-технічної бази Університету за умов безперебійної роботи всіх 

підрозділів та інженерно-технічного складу працівників АГВ, а саме: 

1. У навчальних корпусах Університету працівниками АГВ проведені 

косметичні ремонти аудиторій та інших приміщень. 

2. Збудовано та введено в експлуатацію студентську їдальню у 

навчальному корпусі №1. 

3. Прибудовано до навчальних корпусів аудиторії, площею 210 м2 

4. Організовано навчальний центр, де встановлено навчальне 

обладнання (тепловоз, електровоз, вагон-рефрижератор). 

5. Проведено профілактичний ремонт залізничних колій на яких 

проводяться лабораторні роботи для студентів Університету. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Згідно з Законом України «Про охорону праці» в Університеті створено 

службу з охорони праці. Згідно статті 23 Закону України «Про охорону 

праці», функції цієї служби виконує інженер з охорони праці, який пройшов 

відповідну перевірку знань з питань охорони праці. 

На інженера з охорони праці покладено безпосередній контроль за 

виконанням заходів по безпеці праці, опрацювання цілісної системи 

управління охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності у цьому 

напрямку кожного структурного підрозділу. Інженером з охорони праці 

складаються плани на місяць і на рік, які затверджуються наказом по 

університету.  

За 2011-2015 рр. в Університеті розроблені і затверджені наказом 

наступні нормативно-правові акти з охорони праці: 

– Положення про систему управління охороною праці; 

– Положення про службу охорони праці; 

– Положення про проведення навчання, інструктажів і перевірку знань 

працівників з питань охорони праці; 

– Інструкції з охорони праці для працівників за професіями та видами 

робіт. 

– Інструкції з безпеки життєдіяльності для студентів, аспірантів та 

слухачів університету. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» в 

Університеті всі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи 

постійно проходять інструктажі, навчання з питань охорони праці, з надання 

першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. З цією метою 

в університеті затверджена наказом Комісія з перевірки знань працівників з 

питань охорони праці, яка протягом 2011-2015 рр. відповідно до 

затвердженого плану-графіку здійснювала навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці у працівників університету.  
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З метою удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, для 

виконання правил і норм техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в  

Університеті щороку з 2011-2015 рр. розроблено і затверджено «План роботи 

з охорони, електробезпеки, пожежної безпеки в Державному економко-

технологічному університеті транспорту».  Інженером з охорони праці з 

щоквартально проводиться обстеження та перевірка охорони праці та 

документації з питань охорони праці на всіх структурних підрозділах 

Університету.  

Також на виконання галузевої програми забезпечення пожежної 

безпеки на 2012-2015 роки затвердженої Міністерством освіти і науки 

України Університетом було проведено аналіз стану пожежної безпеки в 

Університеті; затверджено наказом добровільну пожежну  охорону та 

пожежно-технічну комісію; оновлено план евакуації співробітників та 

студентів університету у разі пожежі; обладнано систему оповіщення 

працівників та студентів університету про пожежу; приведено у відповідність 

до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки електрообладнання 

навчальних корпусів, будівель та споруд.  

З метою профілактики травматизму невиробничого характеру серед 

співробітників та студентів університету, розроблено і затверджено «План 

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого 

характеру в Державному економіко-технологічному університеті 

транспорту».  

Випадків виробничого травматизму в Університеті за 2011-2015 роки 

зафіксовано не було.  

Працівникам адміністративно-господарського відділу Університету, 

робота яких пов’язана з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 

із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами згідно 

чинного законодавства протягом 2011-2015 рр. видавались безоплатно  за 

встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 

індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.  
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Всі структурні підрозділи Університету протягом 2011-2015 рр. 

забезпечувались медичними аптечками першої допомоги.  

Щороку згідно Колективного договору в Університеті затверджуються  

«Комплексі заходи досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 

праці, попередження випадків виробничого травматизму».  

Кожний рік наказом Ректора університету призначаються відповідальні 

особи за організацію роботи з охорони праці  та пожежної безпеки в 

статурних підрозділах Університету.  

З 2011-2015 рр. в Університеті щороку відзначається День охорони 

праці, а саме розробляється та затверджується «План заходів з підготовки та 

проведення Дня охорони праці в Університеті».  

Згідно ст. 16 Закону України «Про охорону праці» в Університеті з 

метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких 

питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням 

трудового колективу створено комісію з питань охорони праці.  
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ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 

 

Нормативним актом соціального партнерства, що регулює виробничі 

відносини, умови праці, її оплату і охорону, питання соціального розвитку 

колективу навчального закладу, його участь в управлінні Університетом, 

відповідальність сторін за виконання прийнятих зобов’язань є Колективний 

договір. 

Основна мета колективного договору – створення і підтримання 

необхідних виробничо-побутових, соціально-економічних умов для плідної, 

ініціативної і продуктивної праці науково-педагогічних працівників, інших 

співробітників Університету, захист їхніх прав та інтересів на рівні, 

передбаченому чинним законодавством. 

Укладення колективного договору позитивно впливає на мотивацію 

праці, складає максимально точне уявлення про реальні інтереси і потреби 

працівників, допомагає знайти партнерські відносини з профспілковим 

комітетом, можливість переконатися, наскільки профспілка є ефективним 

помічником у роботі з персоналом. Колективний договір для працівників 

Університету встановлює певні права та гарантії, які поліпшують соціально-

економічне становище згідно із законодавством України. 

Колективний договір в Університеті прийнято на Конференції 

трудового колективу 18 лютого 2014 року, 11 лютого 2015 року 

Конференцією трудового колективу були внесені зміни та доповнення до 

Колективного договору з урахуванням побажань і пропозицій співробітників 

і студентів Університету.  

Адміністрація та профспілковий комітет активно співпрацюють з 

питань виконання у повному обсязі програми Колективного договору. 

Щорічно про ефективне використання фінансових ресурсів проводяться звіти 

перед Конференцією трудового колективу університету. Керівництво 

Університету та профспілковий комітет вживають всіх заходів щодо 

збереження та створення нових робочих місць. За умовами колективного 
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договору робота за сумісництвом надається передусім співробітникам 

університету. 

На даний момент в Університеті працює робоча комісія з підготовки 

проекту нового колективного договору з урахуванням пропозицій, що 

надійшли від працівників. Керівництво Університету, зважаючи на реальні 

можливості, прагне до виконання зобов’язань, які належать до його 

компетенції, дотримання законодавства України і нормативних документів, 

створює безпечні умови праці, задовольняє побутові та соціально-культурні 

потреби працівників Університету. Поряд з витратами на навчальну, наукову 

та господарську діяльність, передбачає кошти на утримання в належному 

стані навчальних корпусів, гуртожитків, закладів громадського харчування. 

Згідно з умовами колективного договору прийняття на роботу 

здійснюється на підставі Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

Кодексу Законів про працю України. Припинення трудових відносин 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

Чергові щорічні відпустки надаються тривалістю не менше 24 

календарних днів згідно з графіками відпусток або заявами співробітників; 

додаткові відпустки надаються згідно з чинним законодавством; відпустки 

без збереження заробітної плати надаються на підставі заяви співробітників 

відповідно до Закону «Про відпустки» та законодавства про працю України. 

Соціальна політика університету та профспілкового комітету спрямована 

на забезпечення прав кожного співробітника, збереження та підвищення його 

матеріального добробуту. Для колективу Університету основним джерелом 

доходів є заробітна плата, яка виплачується 2 рази на місяць. Заборгованості й 

затримки у виплаті заробітної плати працівникам університету немає. 

У Колективному договорі значна увага приділяється питанням охорони 

праці, які спрямовані на забезпечення здоров’я й працездатності 

співробітників та студентів в навчально-виробничому процесі. Співробітники 

Університету, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці, згідно 

зі встановленими нормативами за рахунок фонду з охорони праці 
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університету забезпечені спеціальним одягом, взуттям, засобами 

індивідуального захисту, миючими та дезінфікуючими засобами, аптечками 

першої медичної долікарської допомоги. 

 

Соціально-побутова сфера і соціальний захист працівників 

Питання соціального захисту працівників Університету, пенсіонерів, 

студентів є одним із ключових питань. Адміністрація Університету та 

Профспілковий комітет створюють всі належні умови для плідної праці, 

відпочинку колективу Університету, захищають права і соціальні пільги 

кожного і є в цих питаннях посередниками між адміністрацією і трудовим 

колективом. 

Згідно з програмним змістом Колективного договору проведено значну 

роботу з питань підвищення заробітної плати, пенсій, збереження соціальних 

пільг, реалізації програм охорони праці, відпочинку, працевлаштування. 

Ректорат Університету, профспілкова організація у 2011-2015 роках 

для виконання умов і завдань Колективного договору чітко розподілили 

виплату коштів: 

•  за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) –      

5 592 465 грн; 

•  за складність і напруженість у роботі – 13 223 186 грн; 

•  за вчене звання професора, доцента – 5 835 770 грн;  

•  за науковий ступінь доктора наук, кандидата наук – 5 086 076 грн; 

Було надано матеріальну допомогу на поховання – 29 030 грн;              

на преміювання працівників – 1 070 084 грн; на наукові відрядження –                

126 910 грн; на підвищення кваліфікації – 127 042 грн. 

Через профспілку університету за 2011-2015 рр. розподіллено 65 

путівок для оздоровлення дітей викладачів та співробітників і 76 путівок для 

співробітників. Розподіл путівок, наданих профспілковим комітетом, за 

період 2011-2015 рр. наведений в таблиці. 

 



 145 

Таблиця – Розподіл путівок за 2011-2015 рр. 

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 

Дитячі 12 16 21 8 8 

Дорослі 23 26 11 10 6 

Разом 35 42 32 18 14 

 

Усього кількість коштів, залучених на організацію оздоровлення дітей, 

за період 2011-2015 рр. складає 125106,00 грн. 

У санаторіях України: «Полтава-Крим» (м. Саки), «Червона калина» 

(Рівненська обл.), «Карпати» (Мукачівський район), «Хмільник», Санаторій 

«Медичний центр реабілітації залізничників» (м. Хмільник), «ім. Горького» 

(м. Одеса), «Трускавецькурорт» (м. Трускавець), «Любінь Великий» 

(Львівська область), «Сонячний» (Закарпаття), «Моршинкурорт» (м. 

Моршин), «Миргородкурорт» (м. Миргород), ДП «Санаторій «Конча Заспа», 

«Пуща Озерна» (м. Київ) у 2011-2015 роках оздоровлено 76 співробітників 

Університету. 

Профспілковим комітетом у 2011-2015 роках виділено: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Екскурсії та походи до 

театрів 

55900 78160 57650 39610 56170 

Медичне обслуговування - - - 30000 30000 

Спортивні змагання 5000 7400 3000 3000 6100 

Матеріальна допомога 47500 49400 52100 45600 43200 

Новорічні подарунки 4450 5200 5500 5592 Заплановано 

на грудень 

2015 року 

Дитячі та дорослі путівки 101900 137230 118100 75683 76527 
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ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ   

У СФЕРІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

Назва виставки 
Статус 

виставки 

Термін 

проведення 
Тема розробки Нагорода 

2010 р. 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна 18-20 листопада 

Номінація 

«Інноваційний 

розвиток освіти та 

сучасні педагогічні 

технології» 

Срібна 

медаль 

2011 р. 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна 

7-9 квітня 

 

Номінація 

«Інноваційний 

розвиток освіти та 

сучасні педагогічні 

технології» 

Срібна 

медаль 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна 

17-19 листопада 

 

Номінація «Кращий 

дизайн офіційного 

сайту вищого 

навчального 

закладу» 

Золота 

медаль 

2012 р. 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна 

29-31 березня 

 

Номінація 

«Інноваційний 

розвиток освіти та 

сучасні педагогічні 

технології» 

Срібна 

медаль 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна 15-17 листопада 

Номінація 

«Профорієнтаційна 

робота серед 

молоді» 

Золота 

медаль 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна  

Номінація «Кращий 

дизайн 

виставкового 

стенду та реклами 

навчального 

закладу» 

Золота 

медаль 

2013 р. 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна 11-13 квітня 

Номінація 

«Досягнення у 

працевлаштуванні 

випускників 

вищого 

навчального 

закладу» 

Золота 

медаль 
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2014 р. 

 

«Освіта та 

кар’єра» 

Міжнародна 10-12 квітня 

Номінація  

«Розвиток 

студентської 

науково-дослідної 

роботи» 

Гран-Прі 

«Сучасні заклади 

освіти – 2014» 
Міжнародна 18-20 вересня 

Презентація 

досягнень в 

інноваційній 

модернізації 

національної освіти 

Диплом 

 

2015 р. 

«Освіта та 

кар’єра» 
Міжнародна квітень 

Номінація  

«Кращий дизайн 

виставкового 

стенду та реклами 

досягнень 

навчального 

закладу» 

Диплом, 

Золота 

медаль 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР         М.В. МАКАРЕНКО 


