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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 на-

казом Міністерства транспорту України від 27 серпня 2001 р. № 564 на базі 

Київського інституту залізничного транспорту Харківської державної ака-

демії залізничного транспорту.  

Київський інститут залізничного транспорту був створений 5 грудня 

1995 р. на базі Київської філії Харківського інституту інженерів залізнич-

ного транспорту, яка існувала з 14 липня 1966 р. згідно з наказом Мініс-

терства шляхів сполучень СРСР № Е-16323 від 14.07.1966 р.  

Державний економіко-технологічний університет транспорту є устано-

вою державної форми власності, що підпорядкована Міністерству освіти і 

науки України (постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. 

№ 1191-р).  

ДЕТУТ є юридичною особою, здійснює свою діяльність відповідно до 

чинного законодавства України та Статуту Університету. 

Місце розташування Державного економіко-технологічного університе-

ту транспорту: 03049, м. Київ, вул. І.Огієнка, 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.  
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Основний зміст, стратегічна мета і соціальна спрямованість діяльності 

Університету – це підготовка і перепідготовка спеціалістів, конкурентосп-

роможних на ринку праці країни.  

Університет здійснює свою діяльність у межах прав, передбачених За-

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

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

казами Міністерства освіти і науки України, Статуту ДЕТУТ. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.12.2015р. №619-к  виконання обов’язків ректора покладено на Брай-

ковську Надію Сергіївну, 1952 року народження.  

В. о. ректора Брайковська Надія Сергіївна очолює університет з 09 

грудня 2015 р. 

Освіта – вища, кандидат технічних наук, професор. У 1974 р. закінчила з 

відзнакою Брянський інститут транспортного машинобудування, факуль-

тет «Транспортного машинобудування», спеціальність «Вагонобудування 

та вагонне господарство» і отримала кваліфікацію інженера-механіка. Ка-

ндидат технічних наук з 1986 року. Дисертацію захистила у спеціалізова-

ній вченій раді Д 016.49.01 Інституту механіки АНУРСР за спеціальністю 

01.02.04. – механіка деформованого твердого тіла, номер диплома ТН 

№ 098557. 

Вчене звання доцента кафедри «Рухомий склад залізниць» присвоєне 

26 жовтня 2000 р. , номер атестата ДЦ №000882. 

Вчене звання професора кафедри «Вагонів та вагонного господарства» 

присвоєно 17 січня 2014 року номер атестата 12ПР №009142. 

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік, з них педагогічної 

роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 20 років. 

Має 112 публікацій, з них 82 наукового і 30 навчально-методичного ха-

рактеру, з яких 36 – фахові видання, 4 навчальних посібника з грифом Мі-

ністерства освіти та науки України у співавторстві . 
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Підготувала 3 кандидатів наук. Обрана Дійсним членом Транспортної 

Академії України, Академік міжнародної академії безпеки життєдіяльнос-

ті. Заступник Голови Вченої ради, Голова методичної ради Університету.  

За високі досягнення в вихованні молоді та високі професійні досягнен-

ня була двічі нагороджена Почесною Грамотою Укрзалізниці, знаком «По-

чесний працівник транспорту України», знаком «Почесний залізничник», 

знаком «Відмінник освіти України». 

Університет  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 та-

ких 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»; 

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: 
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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 еко-

номічної 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 (залізни-

чний 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: 

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 еко-

номічної діяльності)»; 

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; 

8.03060107 «Логістика». 

0502 «Автоматика та управління»: 
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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 (залізни-

чний 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 по-

слуг 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 за-

гальним ліцензованим обсягом прийому (бакалаврів, спеціалістів і магіст-

рів за всіма формами навчання) – 2465 осіб, у т.ч. 1235 осіб денної форми 

навчання і 1230 осіб заочної форми навчання. Ліцензійний обсяг підготов-

ки до вступу громадян України у вищий навчальний заклад – необмеже-

ний, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів «Укрзалізниці» – 

1000 осіб.  

Університет має шість навчальних корпусів, один науково-дослідний ін-

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

ванням площ філій кафедр на виробництві, які залучені до навчального 

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

ний центр транспортного сервісу УДЦТС «Ліски» – 1227 м2, «Державний 
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науково-дослідний центр залізничного транспорту України» ДНДЦ УЗ – 

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

Серед штатних науково-педагогічних працівників Університету – 24 

(13,26 %) докторів наук, з них 19 має вчене звання професора, 5 – вчене 

звання доцента та 105 (58,1%) кандидатів наук, 3 з яких має вчене звання 

професора, 78 – вчене звання доцента. Серед науково-педагогічних пра-

цівників, що працюють на умовах сумісництва, 7 – докторів наук, профе-

сорів та 13 кандидатів наук, доцентів. В Університеті функціонує 

20 кафедр, 12 з яких очолюють доктори наук, професори (доценти). У 

складі викладачів Університету – 14 академіків і членів-кореспондентів 

Транспортної академії України. 

На трьох факультетах Університету станом на 01.12.2016 р. загальний 

контингент студентів складає 2755 осіб, із них 1291 осіб навчаються за 

денною формою та 1464 – 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 підпри-

ємствами», 

• К 26.820.01 за спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи» та 

05.22.06 «Залізнична колія», 

• К 26.820.04 за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компо-

ненти», 

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

Науково-педагогічні працівники Університету працюють у 10 спеціалізова-

них 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 реаліза-

цію власних програм безперервної підготовки (професійної, економічної, 

комп’ютерної та ін.). 
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Згідно з Концепціями освітньої діяльності Університету та розвитку 

Університету на 2016 – 2020 роки основними проблемами, що вирішують-

ся у різних напрямах діяльності, є: 

• створення принципово нової сучасної інфраструктури Університету, 

впровадження інноваційних технологій навчання; 

• 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 діяль-

ності; 

• проведення реконструкції навчальних корпусів; 

• забезпечення ефективної реалізації принципу соціального менеджме-

нту для викладачів, співробітників і студентів Університету за рахунок по-

будови 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 підвищен-

ня 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, реа-

лізують себе в професійній кар’єрі, забезпечать сумлінною працею гідні 

матеріальні та соціальні умови свого існування. 



10 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту заснова-

ний державній формі власності й підпорядкований Міністерству освіти і 

науки України (код ЄДРПОУ 01116223). Навчальний заклад має правовий 

статус суб’єкта юридичної особи. 

Діяльність Університету ґрунтується на нормативно-правових та дозві-

льних документах (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, 

свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво на право вла-

сності на нежитлові будівлі, свідоцтво про державну реєстрацію друкова-

ного 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 кори-

стування земельними ділянками, довідка про включення вищого навчаль-

ного закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України, 

довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки, паспорти сані-

тарно-технічного стану, технічні звіти тощо). 

У звітний період освітню діяльність Університет впроваджував на підс-

таві 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 закла-

ду». Статут Університету (в новій редакції) ухвалений Конференцією тру-

дового колективу 25.10.2013 р. протокол № 2 та затверджений у 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 
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комісію, Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових ка-

дрів, 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, сту-

дентів, аспірантів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівни-

ка у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації та ВНЗ з післядипломної освіти держа-

вної форми власності» (зі змінами та доповненнями), 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 ор-

ганізаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

ВНЗ», Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-

ті», постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здій-

снюється підготовка здобувачів вищої освіти, постановою Кабінету Мініс-

трів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Положенням 

«Про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженим по-

становою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 та внесени-

ми змінами постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2014 р. 

№ 507, наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 р. № 16 

«Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок прове-

дення акредитаційної експертизи» (зі змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти і науки № 321 від 04.06.2002 р.), наказами Міністерст-

ва освіти і науки України від 17.09.2012 р. № 1021 «Про затвердження 

примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліце-

нзування освітніх послуг у сфері вищої освіти», іншими нормативно-

правовими актами Міністерства освіти і науки України, наказом Держав-
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ного економіко-технологічного університету транспорту від 12.04.2014 р. 

№ 55 «Про підготовку до нового 2016/2017 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 ко-

лективом 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 колек-

тиву Університету та діє відповідно до чинного законодавства до ухвален-

ня нового колективного договору. 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Універ-

ситеті, відповідно до п. 4.7. Статуту, є Конференція трудового колективу. 

За звітній період було проведено дві Конференції. Не менше 75 відсотків 

від загальної чисельності делегатів складали науково-педагогічні праців-

ники Університету. 

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

вчені ради факультетів. 

Науково-методична рада Університету є постійно діючим колегіальним 

органом Вченої ради Університету, який здійснює керівництво та регламе-

нтацію науково-методичної діяльності та сприяє реалізації державної осві-

тньої політики в Університеті, зокрема з питань науково-методичного за-

безпечення навчально-виховного процесу відповідно до світових стандар-

тів і сучасного ринку праці. 

Згідно зі Статутом, колегіальним органом Університету є Вчена рада, 

яка вирішує найважливіші питання успішного функціонування навчально-

го закладу. Її чисельність, склад і термін повноважень затверджено конфе-

ренцією трудового колективу згідно з чинним законодавством. Як колегіа-
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льний орган вона вирішує питання вивчення, узагальнення та поширення 

передового досвіду організації науково-дослідної, навчально-виховної, фі-

нансово-економічної діяльності, соціального розвитку Університету, вдос-

коналення навчально-методичного забезпечення, проведення державної 

атестації та інших актуальних питань. 

Склад Вченої ради Університету затверджений наказом Університету. 

До її складу входять представники структурних підрозділів Університету, 

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

ноправне членство студентів у Вченій раді Університету посилює роль сту-

дентського самоврядування і надає раді повноваження ухвалювати відпові-

дні 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 вирі-

шальними 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 норма-

тивно-правової бази Університету його структурних підрозділів тощо. 

За звітній період згідно з планом роботи, було проведено одинадцять за-

сідань Вченої ради Університету. 

Розгляд питань та прийняті Вченою радою Університету рішення офор-

мляються протоколом засідання, який підписується головою та вченим се-

кретарем Вченої ради Університету. 

Ухвалені Вченою радою рішення затверджуються наказом по Універси-

тету, 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 ін-

ших працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі, ви-

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

не менше як 75% загальної чисельності складу Вченої ради факультету 

складають науково-педагогічні працівники факультету і не менше як 10% 

– виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. 

Виборні представники обираються органом громадського самовряду-

вання факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони пра-

цюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університе-

ті, – 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 фа-

культеті; 

– ухвалення фінансового плану і звіту факультету. 

За звітний період на кожному факультеті було проведено 10 засідань 

Вчених рад.  

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями де-

кана факультету.  
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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 на-

прямів 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 напря-

мами, за ОС «спеціаліст» – за 10 спеціальностями, за ОС «магістр» – за 13 

спеціальностями. 

На  виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.11.2015р.  № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого  Постановою  Кабінету Міністрів України від 29 кві-

тня 2015 року  № 266»  та  з  метою  підготовки  до  проведення вступної 

кампанії 2016 року університетом  підготовлено проект Акта узгодження 

переліку спеціальностей  та  ліцензованого  обсягу (далі – Акт узгоджен-

ня), який затверджено Міністерством освіти і науки України у 2016 році. 

Відповідно до вказаної вище постанови та Акта узгодження освітня дія-

льність закладу здійснюється з 1 вересня 2016 року такими галузями та 

спеціальностями :  
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СТУПІНЬ БАКАЛАВРА 

Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої ліцензії Перерозподіл ліцензованого обсягу за Переліком галузей 
знань та спеціальностей 2015 року 

Шифр  та 
наймену-
вання га-
лузі знань 

Код та на-
йменування  
напряму під-
готовки 
(спеціально-
сті) 

Ліцензований обсяг Шифр  та на-
йменування 
галузі знань 

Код та найменування  
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг 

денна 
форма 
навчан-
ня 

заочна 
форма 
навчання 

вечірня 
форма 
навчання 

очна  
форма 
навчан-
ня (ден-
на, 
вечірня) 

заочна 
форма 
на-
вчан-
ня 
(дис-
тан-
ційна) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0305 Еко-
номіка та 
підприєм-
ни-цтво 

6.030504 
Економіка 
підприємства 

50 40 - 05 Соціальні 
та поведінкові 
науки 

051 Економіка 
 

50 40 

6.030507 
Маркетинг 

40 40 - 07 Управління 
та адміністру-
вання 

075 Маркетинг 40 40 

6.030508 Фі-
нанси і кре-
дит 

50 30 - 07 Управління 
та адміністру-
вання 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 
 

50 30 

6.030509 
Облік і аудит 

50 50 - 07 Управління 
та адміністру-
вання 

071 Облік і оподатку-
вання 

50 50 



17 

0306 Ме-
неджмент і 
адмініст-
рування 

6.030601 Ме-
неджмент 

50 
 
 

50 
 
 

- 
 
 

07 Управління 
та адміністру-
вання 

073 Менеджмент 
 

50 
 

50 
 

0502 
Автомати-
ка та 
управління 

6.050202 
Автоматизація 
та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології

50 
 

75 
 

- 15 Автомати-
зація та при-
ладобудуван-
ня 

151  Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 
 
 

50 
 

75 
 

0507 
Електроте-
хніка та 
електроме-
ханіка 

 
6.050702 
Електроме-
ханіка 

50 
 

50 
 

- 14 Електрична
інженерія 
 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та елект-
ромеханіка 
 

50 
 

50 
 

0701 
Транспорт 
і транспор-
тна інфра-
структура 
 

6.070101 
Транспортні 
технології (За-
лізничний тра-
нспорт) 

125 
 

125 
 

- 
 

27 Транспорт 
 

275.02 Транспортні тех-
нології (на залізничному 
транспорті) 
 

125 
 

125 
 

6.070105 Рухо-
мий склад залі-
зниць 

75 110 - 27 Транспорт 273 Залізничний транс-
порт 

75 110 

6.070108 
Залізничні спо-
руди та колійне 
господарство 

50 
 

50 
 

- 
 

27 Транспорт 
 
 

273 Залізничний транс-
порт 
 

50 
 

50 
 

Всього:  590 620  Всього:  590 620 
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  РІВЕНЬ СПЕЦІАЛІСТА 

 

Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої ліцензії Перерозподіл ліцензованого обсягу за Переліком галузей знань та спе-
ціальностей 2015 року 

Шифр  та 
найменуван-
ня галузі 
знань 

Код та найменування  напря-
му підготовки (спеціальності) 

Ліцензований обсяг Шифр  та наймену-
вання галузі знань 

Код та найменування  спеці-
альності 

Ліцензований 
обсяг 

денна 
форма 
на-
вчання 

заоч-
на 
фор-
ма 
на-
вчан-
ня 

вечі-
рня 
фор-
ма 
на-
вчан
ня 

очна  
форма 
на-
вчання 
(денна, 
вечір-
ня) 

заочна 
форма 
на-
вчання 
(дис-
тан-
ційна) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0305 Еконо-
міка та підп-
риємництво 
 

7.03050401 
Економіка підприємства 
( за видами економічної дія-
льності) 

20 
 

40 
 

- 
- 

05 Соціальні та по-
ведінкові науки 
 

051 Економіка 
 

20 
 

40 
 

7.03050801 
Фінанси і кредит (за спеціалі-
зованими програмами) 

50 
 

30 
 

- 07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 
 

50 
 

30 
 

7.03050901 
Облік і аудит 

25 
 

25 
 

- 07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 
 

25 25 
 

0306 Мене-
джмент 
і адміністру-
вавня 
 

7.03060101 
Менеджмент організації і ад-
міністрування (за видами 
економічної діяльності) 

30 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

07 Управління та 
адміністрування 
 
 

073 Менеджмент 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

30 
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0502 
Автоматика 
та управлін-
ня 
 

7.05020203 
Автоматика та автоматизація 
на транспорті (Залізничний 
транспорт) 

50 
 

 
50 
 
 

- 15 Автоматизація 
та приладобудува-
ння 

151  Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 
 

 
50 
 
 
 

 
50 
 
 
 

0507 
Електротех-
ніка та елек-
тромеханіка 

7.05070203 
Електричний транспорт 
 

50 
 

50 
 

- 
 

14 Електрична 
інженерія 
 

141 Електроенергетика, еле-
ктротехніка та електромеха-
ніка 
 

50 
 
 
 

50 
 
 
 

 
0701 
Транспорт і 
транспортна 
інфраструк-
тура 
 

7.07010102 
Організація перевезень і 
управління на транспорті (За-
лізничний транспорт) 

100 
 

125 
 

- 
 

27 Транспорт 
 

275.02 Транспортні техноло-
гії (на залізничному транспо-
рті) 
 

 
100 
 

 
125 

7.07010501 
Локомотиви та локомотивне 
господарство 
7.07010502 
Вагони та вагонне господарс-
тво 

25 
 
 
 
 
20 
 

20 
 
 
 
 
10 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 

27 Транспорт 
 
 
 
 
27 Транспорт 
 

273 Залізничний транспорт 
 
 
 
 
273 Залізничний транспорт 
 

25 
 
 
 
 
20 
 

20 
 
 
 
 
10 
 

7.07010801 
Залізничні споруди та колійне 
господарство 

 
45 
 

 
40 
 

 
- 
 
 

 
27 Транспорт 
 
 

 
273 Залізничний транспорт 
 

 
45 
 

 
40 
 

Всього:  415 420  Всього:  415 420 
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СТУПІНЬ МАГІСТРА 
 

Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої ліцензії 
Перерозподіл ліцензованого обсягу за Переліком галузей знань та спе-
ціальностей 2015 року 

Шифр  та 
наймену-
вання га-
лузі знань 

Код та на-
йменування  
напряму підго-
товки (спеціа-
льності) 

Ліцензований обсяг 

Шифр  та на-
йменування га-
лузі знань  

Код та найменування  спеці-
альності 

Ліцензований обсяг 

денна 
форма 
навчання  

заочна 
форма на-
вчання 

вечірня 
форма на-
вчання 

очна  фо-
рма на-
вчання 
(ден-
на,вечірн
я) 

заочна 
форма 
на-
вчання 
(диста-
нційна) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0305 Еко-
номіка та 
підприєм- 
ництво 

 
8.03050401 
Економіка під-
приємства 
( за видами 
економічної 
діяльності) 

20 20 - 

05 Соціальні та 
поведінкові нау-
ки 
 

051 Економіка 20 20 

 
 
8.03050801 
Фінанси і кре-
дит (за спеціа-
лізовани-ми 
програмами) 

 
 
 
20 

 
 
 
20 

 
 
 
- 

 
 
07 Управління та 
адміністрування 

 
 
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

 
 
 
20 

 
 
 
20 

8.03050901 
Облік і аудит 
 

10 10 - 
07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 10 10 
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0306 Ме-
не-джмент  
і адміні-
стрування 

8.03060101 
Менеджмент 
організації і 
адмініструван-
ня (за видами 
економічної 
діяльності) 

20 
 
 
 

10 
 
 
 

 
- 
 
 
 

07 Управління та 
адміністрування 
 
 
 

073 Менеджмент 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

8.03060104 
Менеджмент 
зовнішньо –
економічної 
діяльності 

20 20 - 
07 Управління та 
адміністрування 
 

073 Менеджмент 
 

20 20 

8.03060107 
Логістика 20 10 - 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 20 10 

1801 
Специфіч- 
ні катего-
рії 
 
 
 

8.18010016 
Бізнес-
адмініструван-
ня 
 
 
 
8.18010018 
Адміністратив- 
ний менедж-
мент 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

07 Управління та 
адміністрування 
 
 
 
 
 
 
 
07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 
 
074 Публічне управління та 
адміністрування 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

0502 
Автомати- 
ка та 
управління 
 

8.05020203 
Автоматика та 
автоматизація 
на транспорті 
(Залізничний 
транспорт) 

10 
 
- 
 

- 
15 Автоматиза-
ція та приладо-
будування 

151  Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 
 

 
 
10 

 
 
- 
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0507 
Електроте-
хніка та 
електроме-
ханіка 

8.05070203 
Електричний 
транспорт 
 

10 
 

10 
 

- 
- 

14 Електрична 
інженерія 
 

141 Електроенергетика, еле-
ктротехніка та електромеха-
ніка 
 

 
10 
 

 
10 
 

0701 
Транспорт 
і транс-
порт-на 
інфрастру-
ктура 
 

8.07010102 
Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті (За-
лізничний тра-
нспорт) 

10 
 

10 
 

- 
 

27 Транспорт 
 

275.02 Транспортні техноло-
гії (на залізничному транспо-
рті) 
 

10 
 

10 
 

8.07010502 
Вагони та ва-
гонне госпо-
дарство 

 
 
 
40 

 
 
 
40 

 
 
 
- 

 
 
 
27 Транспорт 

 
 
 
273 Залізничний транспорт 

 
 
 
40 

 
 
 
40 

 
8.07010801 
Залізничні спо-
руди та колійне 
господарство 

 
5 

 
10 

 
- 
 
- 
- 

 
27 Транспорт 
 
 

 
273 Залізничний транспорт 
 

 
5 

 
10 

Всього:  
230 190  Всього:  230 190 
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Інші види освітньої діяльності 
 

Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої ліцензії 
Перерозподіл ліцензованого обсягу за Переліком галузей 
знань та спеціальностей 2015 року 

Шифр  та найменування галузі знань 
Ліцензо-
ваний об-
сяг 

Шифр  та найменування галузі знань Ліце-
нзо-
ваний 
обсяг   

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади 
громадян України 

не зазна-
чається 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади гро-
мадян України 

не за-
знача-
ється 

Підвищення кваліфікації керівників та спеціа-
лістів «Укрзалізниці» 
Всього на рік 

1000 
Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 
«Укрзалізниці» 
Всього на рік 

1000 
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Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги  

Державного економіко-технологічного університету транспорту 

за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 

 бакалавра, спеціаліста, магістра 

 

№ 
з/п 

Шифр  
галузі 

Галузь знань 
Код спеціаль-

ності  
Найменування  спеціальності 

Ліцензований обсяг 

денна 
форма 

навчання 
(денна, 
вечірня) 

заочна 
форма на-
вчання 

(в т.ч. дис-
танційна) 

 1 2 3 4 5 6 

Ступінь бакалавра  

1 
 

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 50 40 

2 07 Управління та адміністрування 

075 
072 
071 
073 

 

Маркетинг 
Фінанси, банківська справа та страхування 

Облік і оподаткування 
Менеджмент 

40 
50 
50 
50 

40 
30 
50 
50 

3 15 
Автоматизація та приладобуду-

вання 
151   

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

50 75 

4 14 
Електрична 
інженерія 

141 
Електроенергетика, електротехніка та еле-

ктромеханіка 
50 50 

5 27 Транспорт 
275.02 

273 

Транспортні технології (на залізничному 
транспорті) 

Залізничний транспорт 

125 
125 

125 
160 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста                                                                                     

1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 20 40 

2 07 Управління та адміністрування 
072 
071 
073 

Фінанси, банківська справа та страхування 
Облік і оподаткування 

Менеджмент 

50 
25 
30 

30 
25 
30 

3 15 
Автоматизація та приладобуду-

вання 
151   

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

50 50 

4 14 
Електрична 
інженерія 

141 
Електроенергетика, електротехніка та еле-

ктромеханіка 
50 50 

5 27 
Транспорт 

 

275.02 
 

273 

Транспортні технології (на залізничному 
транспорт) 

 
Залізничний транспорт 

100 
 

90 

125 
 

70 

Ступінь магістра 

1 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 20 20 

 
2 

 
07 

 
Управління та адміністрування 

072 
071 
073 
074 

Фінанси, банківська справа та страхування 
Облік і оподаткування 

Менеджмент 
Публічне управління та адміністрування 

 
20 
10 
90 
15 

 
20 
10 
70 
- 

3 15 
Автоматизація та приладобуду-

вання 
151   

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології 

10 - 

4 14 
Електрична 
інженерія 

141 
Електроенергетика, електротехніка та еле-

ктромеханіка 
10 10 

 
5 

 
27 

Транспорт 
275.02 

 
273 

Транспортні технології (на залізничному 
транспорт) 

Залізничний транспорт 

10 
 

45 

10 
 

50 
Всього 1235 1230 
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Вищим начальним закладом, відповідно до Акта узгодження переліку спеціаль-

ностей та ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів, за якими здійснюєть-

ся підготовка здобувачів вищої освіти у ДЕТУТ, у 2016 році розроблені  та запро-

ваджені з 1 вересня 2016 року освітні програми та  навчальні плани згідно з вимо-

гами Закону України «Про вищу освіту». 

За звітний період Університетом ліцензовано у МОН відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Лі-

цензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» освітню діяль-

ність на третьому освітньо-науковому рівні.  

Відповідно до  наказу МОН України № 707 від     23.06.2016 р. «Про затвер-

дження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол 

№ 9/2 від 23 червня 2016 року)» у Державному економіко-технологічному універ-

ситеті транспорту розширено провадження освітньої діяльності на третьому освіт-

ньо-науковому рівні з таких  спеціальностей: 

 

№ з/п Код та найменування галузі 
знань 

Шифр та найме-
нування спеціаль-
ності 

Ліцензійний обсяг 
(особи) 

1  03 Гуманітарні науки  032 Історія та ар-
хеологія  

20  

2  05 Соціальні та поведінкові 
науки  

051 Економіка  15  

3  07 Управління та 
адміністрування  

073 Менеджмент  20  

4  27 Транспорт  273 Залізничний 
транспорт  

20  

5  27 Транспорт  275 Транспортні 
технології  

30  

 

Згідно з  наказом МОН України № 816 від 08.07.2016 р. «Про затвердження рі-

шень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 11/2 

від 08 липня 2016 року)» в Університеті розширено провадження освітньої діяль-

ності  на третьому освітньо-науковому рівні ще з двох спеціальностей: 
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№ з/п Код та найменування 
галузі знань 

Шифр та найменування 
спеціальності 

Ліцензійний об-
сяг (особи) 

1  12 Інформаційні тех-
нології  

122 Комп’ютерні науки 
та інформаційні техно-
логії  

20  

2  12 Інформаційні тех-
нології  

123 Комп’ютерна інже-
нерія  

20  

 

Восени 2016 року у ДЕТУТ відповідно до наказів  Міністерства освіти і науки 

України  №135-А та 136-А від 06.10.2016 року були проведені  акредитаційні екс-

пертизи зі спеціальностей  8.03060701 «Логістика» та 8.03060104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності». Експертні висновки,  своєчасно подані до Ак-

редитаційної комісії,  засвідчують можливість ВНЗ здійснювати освітню діяль-

ність за вказаними вище спеціальностями (затверджено протоколом № 123 Акре-

дитаційної комісії України від 20.12.2016 р.). 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Для забезпечення належної роботи Приймальної комісії було складено план 

роботи, спільні заходи щодо зв’язків з установами, організаціями, підприємст-

вами залізничної галузі Львівської, Південно-Західної та Одеської залізниць.  

За звітний період членами приймальної комісії були проведені виїзні зустрічі 

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

молоддю сприяли активному вступу до Університету таких вступників. Грома-

дяни, які зверталися особисто до приймальної комісії отримували рекламні 

проспекти на предмет вступу до Університету. 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. Що-

року 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 продов-

жують навчання на базі диплому молодшого спеціаліста за спорідненим напря-

мом підготовки. Бакалаври за скороченою програмою навчання щороку попов-

нюють студентські лави. Сприяє цьому організація зустрічей у навчальних за-

кладах та на Днях відкритих дверей безпосередньо в Університеті. На таких за-

ходах присутні мають можливість зустрітися з професорсько-викладацьким 

складом, оглянути навчальні лабораторії, аудиторії Університету.  

Приймальна комісія надає інформацію щодо вступної кампанії  Університету 

в видавничі видання «Сучасна освіта», «Освіта для кожного», «У дорогу», «Ро-

боче слово», «Магістраль», «Козятин», «Шепетівський вісник». Лише за звіт-

ний період структурні підрозділи Львівської, Південно-Західної, Одеської залі-

зниць розповсюдили  більше 300 листів з рекламними проспектами серед робі-

тничої молоді. 
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Центри зайнятості Білоцерківського, Броварського, Києво-Святошинського, 

Васильківського, Шепетівського районів презентували вступну кампанію Уні-

верситету.  

За поданням Приймальної комісії розміщена науково-рекламна інформація 

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

Протягом 2016 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: 

– 1135 осіб були учасниками Днів відкритих дверей; 

– 1713 осіб звернулися особисто та отримали рекламні проспекти на предмет 

вступу; 

– 517 відвідувачів сайту отримали відповідь електронною поштою на свої 

звернення; 

– 1300 осіб, серед яких випускники шкіл, технікумів, коледжів та військові 

військових частин, були охоплені зустрічами із членами Приймальної комісії; 

– 35 слухачів навчалися на довузівській підготовці, які мали нагоду зустріти-

ся з деканами факультетів та працювати у лабораторіях Університету.  

За підтримки Міністерства освіти і науки України Університет брав участь в 

Міжнародних виставках «Освіта та кар’єра». Так, за звітний період Університе-

том отримано 2 дипломи та Золоті медалі у номінаціях: «Кращий дизайн виста-

вкового стенду та реклами досягнень навчального закладу», «Видання підруч-

ників та навчальних посібників нового покоління». 
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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 здійснюва-

лись у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Прийом документів 

на базі повної загальної середньої освіти відбувався по електронному вступу, 

крім вступників пільгових категорій.  

Організація прийому вступників до Університету здійснювалась приймаль-

ною комісією, склад якої було затверджено наказом в.о. ректора Університету. 

До складу приймальної комісії входять представники студентства, профспілко-

вого комітету Університету. Всі засідання приймальної комісії оформляються 

протоколами. 

Згідно з рішенням Вченої ради  Університету створено постійно діючу робо-

чу групу, яка розпочинає роботу з профорієнтаційної компанії для виконання 

плану прийому на  ОС «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Приймальна комі-

сія забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з питань 

вступу до Університету. На веб-сайті Університету розміщено Правила прийо-

му, на інформаційних стендах оприлюднено копії ліцензій, сертифікатів, номе-

ри телефонів консультаційних пунктів МОН України, телефони гарячої лінії 
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МОН та Державної інспекції навчальних закладів України.  

Терміни прийому заяв та документів від вступників були дотримані. Програ-

ма 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 розпи-

ску про подані документи та підтверджував факт надання згоди на обробку пе-

рсональних даних в ЄДЕБО. Вступні випробування здійснювалися згідно з за-

твердженим розкладом, який своєчасно був оприлюднений на інформаційному 

стенді приймальної комісії та веб-сайті Університету. Екзаменаційні групи фо-

рмувалися з урахуванням напряму підготовки. Екзаменаційні відомості оформ-

лені належним чином і відповідають встановленим вимогам. Видача екзамена-

ційних матеріалів реєструвалася у Журналі реєстрації. 
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Результати прийому Державного  економіко-технологічного університету транспорту  

у 2016-2017 навчальному році 

ОС 
Ширф та на-
йменування га-
лузі знань 

Код  та найменування  спеціальності 

Ліцензова-
ний обсяг 

Денна  Заочна 

Всьо-
го 

Прийом 
Всьо-
го 

Прийом 
 
ден
на  

заоч-
на 

Бю-
джет 

Конт-
ракт 

Бю-
джет 

Конт-
ракт 

Б
ак
ал
ав
р
и

 

05 Соціальні та 
поведінкові нау-
ки 

051 Економіка 50 40 10 7 3 0 0 0 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування  50 50 11 7 4 1 1 0 
072 Фінанси, банківська справа та стра-
хування  

50 30 11 7 4 1 1 0 

073 Менеджмент 50 50 15 5 10 0 0 0 
075 Маркетинг 40 40 5 3 2 1 1 0 

14 Електрична 
інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

50 50 5 3 2 6 5 1 

15 Автоматиза-
ція та приладо-
будування 

151 Автомати-
зація та ком-
п'ютерно – 
інтегровані 
технології  

Комп’ютерно-
інформаційні керуючі 
системи 

50 75 10 

6 1 

8 

4 0 

Автоматизовані систе-
ми технологічного 
зв’язку 

2 1 4 0 

27 Транспорт 
273 Залізнич-
ний транспорт 

Вагони та вагонне гос-
подарство 

75 110 6 
0 0 

2 
0 0 

Локомотиви та локомо-
тивне господарство 

2 2 0 2 
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Залізничні споруди та 
колійне господарство 

50 50 2 0 0 0 

275.02 Транспортні технології (на заліз-
ничному транспорті) 

125 125 31 22 9 5 0 5 

Всього бакалаврів 590 620 104 66 38 24 16 8 
 

ОС 
Ширф та наймену-
вання галузі знань 

Код  та найменування  спеціа-
льності 

Ліцензований 
обсяг 

Денна Заочна 

Всього
Прийом 

Всього
Прийом 

денна заочна Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

 Б
ак
ал
ав
р
и

 (
ск
ор
оч
ен
і)

 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

051 Економіка 50 40 7 7 0 11 0 11 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування 50 50 4 4 0 7 1 6 
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

50 30 7 7 0 12 1 11 

073 Менеджмент 50 50 10 10 0 19 0 19 
075 Маркетинг 40 40 4 4 0 11 10 1 

14 Електрична ін-
женерія 

141 Електроенергетика, елект-
ротехніка та електромеханіка 

50 50 21 13 8 27 4 23 

15 Автоматизація 
та приладобуду-
вання 

151 Автома-
тизація та 
комп'ютерно – 
інтегровані 
технології 

Комп’ютерно-
інформаційні 
керуючі систе-
ми 

50 75 

17 7 10 15 5 10 

Автоматизовані 
системи техно-
логічного 
зв’язку 

14 6 8 12 5 7 
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27 Транспорт 

273 Залізнич-
ний транспорт 

Вагони та ва-
гонне госпо-
дарство 

75 110 

20 20 0 41 0 41 

       
Локомотиви та 
локомотивне 
господарство 

10 10 0 14 0 14 

Залізничні спо-
руди та колійне 
господарство 

50 50 19 15 4 17 0 17 

275.02 Транспортні технології 
(на залізничному транспорті) 

125 125 32 17 15 73 5 68 

Всього бакалаврів 590 620 165 120 45 259 31 228 
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О
C

 

Ширф та наймену-
вання галузі знань 

Код  та найменування  спеціа-
льності 

Ліцензований 
обсяг 

Денна  Заочна 

Всього
Прийом 

Всього
Прийом 

 денна заочна Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

С
п
ец
іа
л
іс
т 

05 Соціальні та по-
ведінкові науки 

051 Економіка 20 40 0 0 0 8 0 8 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування  25 25 5 0 5 20 0 20 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування  

50 30 6 0 6 6 0 6 

073 Менеджмент 30 30 0 0 0 0 0 0 
14 Електрична ін-
женерія 

141 Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка 

50 50 19 9 10 27 10 17 

15 Автоматизація 
та приладобуду-
вання 

151 Автома-
тизація та 
комп'ютерно – 
інтегровані 
технології  

Комп’ютерно-
інформаційні 
керуючі системи 

50 50 

21 8 13 25 7 18 

Автоматизовані 
системи техноло-
гічного зв’язку 

14 10 4 17 6 11 

27 Транспорт 

273 Залізнич-
ний транспорт 

Вагони та вагон-
не господарство 

20 10 15 15 0 15 6 9 

Локомотиви та 
локомотивне го-
сподарство 

25 20 0 0 0 21 14 7 

Залізничні спо-
руди та колійне 
господарство 

45 40 26 16 10 19 10 9 

275.02 Транспортні технології (на 
залізничному транспорті) 

100 125 51 39 12 87 15 72 

Всього спеціалістів 415 420 157 97 60 245 68 177 
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ОС 
Ширф та наймену-
вання галузі знань 

Код  та найменування  спеціа-
льності 

Ліцензова-
ний обсяг 

Денна  Заочна 

Всьо-
го 

Прийом 
Всьо-
го 

Прийом 
 ден-
на  

заочна 
Бю-
джет 

Контракт
Бю-
джет 

Контракт 

М
аг
іс
тр

 

05 Соціальні та по-
ведінкові науки 

051 Економіка 20 20 15 5 10 20 5 15 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування  10 10 7 5 2 10 5 5 
072 Фінанси, банківська справа 
та страхування  

20 20 11 5 6 15 5 10 

073 Менеджмент (МО) 20 10 9 7 2 10 4 6 
073 Менеджмент ( МЗЕД ) 20 20 13 7 6 20 7 13 
073 Менеджмент (ЛОГ) 20 10 12 4 8 12 4 8 
073 Менеджмент ( БА ) 30 30 3 2 1 3 2 1 
074 Публічне управління та ад-
міністрування 

15 - 5 5 0 0 - - 

14 Електрична інже-
нерія 

141 Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка 

10 10 6 5 1 8 5 3 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

151 Автома-
тизація та 
комп'ютерно – 
інтегровані 
технології  

Комп’ютерно-
інформаційні 
керуючі системи 

10 - 

5 4 1 0 - 0 

Автоматизовані 
системи техноло-
гічного зв’язку 

4 4 0 0 - 0 

27 Транспорт 

273 Залізнич-
ний транспорт 

Вагони та вагон-
не господарство 40 40 25 17 8 40 12 28 

Залізничні спо-
руди та колійне 
господарство 

5 10 3 3 0 4 3 1 

275.02 Транспортні технології 
(на залізничному транспорті) 

10 10 5 3 2 10 2 8 

Всього магістрів 230 190 123 76 47 152 54 98 
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Вступна кампанія 2016 р. 

№ п/п Освітній ступінь Кількість поданих 
заяв 

Зарахування Вступні випробування (денна/заочна) 

Денна Заочна Бюджет Контракт Додаткове Фахове Іноземна 
мова Денна Заочна Денна Заочна 

1 Бакалавр на базі пов-
ної загальної середньої 
освіти 

1092 33 
66 16 38 8 

- 1/4 - 

2 Бакалавр на базі моло-
дшого спеціаліста 

219 285 
120 31 45 229 

4/37 247/285 - 

3 Спеціаліст 
605 97 68 60 177 

6/36 

104/179 99/178 

4 Магістр 622 76 54 47 98 26/42 257/665 226/522 

Всього  1229 359 169 190 512 36/115 609/733 325/700 
 
 
Разом 

 

2856 
528 702 Денна- 970 

Заочна-1548 = 2518 
1230 

 

Отже, подано заяв – 2856, з них зараховано 1230 (бюджет – 528, контракт – 702)                      



ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Організація освітнього процесу в Університеті визначалася сучасними те-

нденціями розвитку вищої освіти та вдосконаленням нормативно-правового і 

методичного забезпечення підготовки фахівців. Освітній процес базується на 

принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та ступеневій 

системі вищої освіти, незалежності від втручання будь-яких політичних пар-

тій, інших громадських та релігійних організацій; він спрямований на ство-

рення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і 

держави у кваліфікованих фахівцях. 

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами 

Університету відповідно до навчальних планів за всіма напрямами, спеціаль-

ностями освітніх ступенів  «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною та 

заочною формами навчання відповідно до Закону України «Про вищу осві-

ту», 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, при-

множення і використання знань, умінь та інших здібностей у осіб, які навча-

ються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості та здійс-

нюється за Європейською кредитно-трансферною системою, Положення про 

яку розроблено та затверджено в 2010 році (наказ Університету від 

04.06.2010 р. № 101). 

Наприкінці 2015 – 2016 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 
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бакалаврів за всіма ліцензованими та акредитованими напрямами. Уніфіко-

вано для студентів усіх напрямів і спеціальностей нормативну частину 

обов’язкових дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу. 

 

Динаміка показників контингенту здобувачів вищої освіти 

 

На трьох факультетах Університету станом на 01.10.2016 р. загальний кон-

тингент студентів складає 2771 осіб, із них 1293 осіб навчаються за денною 

формою та 1478 – заочною формою навчання. 

 

 

Планування освітнього процесу 

На факультетах Університету освітній процес стаціонару організовано за 

двосеместровою або триместровою системою. Відповідно, навчальний рік 

поділяється на два або три навчальних семестри. У навчальному році запла-

новано 30 навчальних тижнів теоретичного навчання (15+15 при двосемест-

ровій 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 тривалістю від 3 до 12 тижнів. Кон-

кретні терміни та тривалість канікул визначаються навчальними планами зі 

спеціальності. 

К
он
ти
н-

ге
нт

 с
ту

- 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

1550 2060 1418 1881 1466 1813 1451 1649 

Всьо
го 

3610 3299 3279 3100 

 Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

 776 774 441 1619 797 621 455 1426 817 649 480 1333 812 639 407 1242 
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Атестація здобувачів вищої освіти 

       Атестація студентів в Університеті здійснюється відповідно до «По-

ложення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

в Державному економіко-технологічному університеті транспорту», затвер-

дженого наказом від 27.02.2015 р. № 26.  

Екзаменаційна  комісія перевіряє теоретичну і практичну підготовку випу-

скників, приймає рішення про присвоєння їм відповідного освітнього рівня, 

видання державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції про по-

ліпшення підготовки спеціалістів. 

Екзаменаційна комісія діє протягом календарного року. До її складу вхо-

дять голова і члени комісії. 

Екзамени з фаху проводяться при відкритому засіданні екзаменаційної ко-

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

комісії. 

Екзамен з фаху проводиться як комплексна перевірка знань студентів, пе-

редбачених навчальним планом. 

Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій за встановленою 

формою, завірене підписом ректора Університету, подаються у двох примір-

никах на затвердження Вченій раді університету України не пізніше ніж за два 

місяці до початку роботи екзаменаційної  комісії. 

Екзаменаційна комісія перевіряє теоретичну і практичну підготовку випус-

кників, приймає рішення про присвоєння їм відповідного освітнього рівня, 

видання державного документа про освіту, опрацьовує пропозиції про по-

ліпшення підготовки спеціалістів. 

Екзаменаційна комісія діє протягом календарного року. До її складу вхо-

дять голова і члени комісії. 

Екзамени проводяться при відкритому засіданні екзаменаційної комісії в 

присутності половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії. 
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Екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів, передбаче-

них навчальним планом. 

Подання щодо затвердження голів екзаменаційних комісій за встановле-

ною 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 держав-

ної комісії. Загальна кількість голів ЕК складає 14 осіб. 

Персональний склад членів екзаменаційних комісій і екзаменаторів за-

тверджується ректором не пізніше, як за місяць до початку роботи ЕК. Гра-

фік 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 на-

вчального плану. Наказ про допуск до державних екзаменів, подається в ЕК 

деканом факультету. Крім того, деканом факультету подаються зведені відо-

мості 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 2016 р. було проведено  чергову атестацію і здійснено випуск студентів 

університету: бакалаврів, спеціалістів, магістрів: 

– за ОС «Бакалавр»: денна форма навчання – 341 студент (174 д/з і 167 

к/о), із них дипломів з відзнакою – 48; заочна форма навчання –524 студенти 
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(82 д/з і 442 к/о), із них дипломів з відзнакою – 11; 

– за ОС «Спеціаліст»: денна форма навчання – 133 студент (101 д/з і 32 

к/о), із них дипломів з відзнакою – 4; заочна форма навчання – 215 студентів 

(34 д/з і 181 к/о), із них дипломів з відзнакою – 6; 

– за ОС «Магістр»: денна форма навчання – 99 студентів (35 д/з і  

64 к/о), із них дипломів з відзнакою – 31; заочна форма навчання – 76 студен-

тів (7д/з і 69 к/о), із них дипломів з відзнакою – 6. 

У 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 Університету 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 еко-

номіко-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 тео-

ретичних знань, ознайомлення з виробництвом та специфікою майбутньої 

спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загаль-

нопрофесійних 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 спеціа-

льних 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). 

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки 

студентів у вищому навчальному закладі та проводиться з метою поглиблен-

ня і закріплення теоретичних знань з усіх дисциплін навчального плану, уза-

гальнення здобутих знань, практичних умінь та навичок, збору та опрацю-
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вання фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи, диплом-

ного проекту або складання державних екзаменів. 

Перелік підприємств, установ та організацій, які визначено базовими для 

проходження практики студентів Державного економіко-технологічного уні-

верситету транспорту на 2015-2016 навчальний рік: 

1. Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; 

2. Регіональна філія «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; 

3. Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; 

4. Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; 

5. Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»; 

6. ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»; 

7. Філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 

залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця»; 

8. ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транс-

портного будівництва «Київдіпротранс»; 

9. Комунальне підприємство «Київський метрополітен»; 

10. Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця»; 

11. Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Укрзалізниця»; 

12. Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця»; 

13. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний Центр»; 

14. ПАТ КБ «ПриватБанк». 

За необхідності, Університет укладає короткострокові договори на прохо-

дження практики студентами на підприємствах, які не входять до переліку 

затвердженого Міністерством інфраструктури України: 

1. Регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; 

2. Філія «Головний інформаційно-обчислювальний Центр» ПАТ «Укр-

залізниця»; 

3. Комунальне підприємство «Київпастранс»; 

4. Філія «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком»; 
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5. ВП «Гребінківська дистанція сигналізації та зв’язку Регіональної філії 

«Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; 

та іншими підприємствами. 

У 2016 році на практику було направлено 1178 студентів денної форми  

навчання:  

• на навчальну – 267; 

• на виробничу – 474; 

• на переддипломну – 437.  

По заочній формі навчання на переддипломну практику було направлено 

231 студента. 

 



48 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

Працевлаштування випускників Університету є одним із пріоритетних на-

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

систематичною.  

У Державному економіко-технологічному університеті транспорту функ-

ціонує відділ навчально-виробничої практики та зв’язків із виробництвом, 

основним завданням якого є організація практичного навчання студентів, 

отримання робочих спеціальностей, сприяння працевлаштуванню випускни-

ків та їх подальшій адаптації. 

Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови 

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

штування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійсню-

валась за державним замовленням» (зі змінами, внесеними згідно з постано-

вами КМУ від 04.09.2003 р. № 1402 та від 12.07.2004р. № 882, розпоряджен-

ня Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 1726 «Про підвищення рі-

вня 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 фа-

хівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад; 

- співпраця із державною службою зайнятості, підприємствами, устано-

вами 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 першо-

му робочому місці, професійному зростанню. Процес працевлаштування у 

навчальному закладі здійснюється на підставі взаємозв’язаних і врегульова-

них етапів виходу молоді на національний ринок праці, а саме: профорієнто-

логія – 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 прак-

тичної підготовки фахівців на місцях їхнього майбутнього працевлаштуван-

ня. З цією метою замовниками-цільовиками з базами практики укладаються 

відповідні угоди щодо практичної підготовки й працевлаштування випускни-

ків університету.  

У базі даних з працевлаштування випускників передбачено таку інформа-

цію: 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 під-

розділ, в який направляється студент, посада, оклад, наявність житла для ви-

пускника. Протягом року база даних оновлюється, в ній постійно фіксується 

інформація з оформлених студентами тристоронніх угод. 

Роботодавцями для випускників Університету є Регіональна філія «Львів-

ська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; Регіональна філія «Одеська залізниця» 

ПАТ «Укрзалізниця»; Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ 

«Укрзалізниця»; Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалі-
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зниця»; ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзаліз-

ниця»; Комунальне підприємство «Київський метрополітен»; Філія «Центр 

транспортного сервісу «Ліски»; Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» 

ПАТ «Укрзалізниця»; Філія «Українська швидкісна залізнична компанія» 

ПАТ «Укрзалізниця»; ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші підприємства і органі-

зації України. 

Розподіл випускників проводиться на конкретні місця, які вказані у потре-

бах підприємств залізничного транспорту.  

Відповідно до положення «Про порядок підготовки спеціалістів для заліз-

ничної галузі» щорічно в квітні місяці на залізниці України подаються спис-

ки студентів, які проживають в областях, що обслуговуються відповідною 

залізницею. Після попереднього відбору, для студентів проводиться тесту-

вання, інформація про випускників вводиться до автоматизованої системи 

управління персоналом – АСУ «Молоді фахівці» Державної адміністрації за-

лізничного транспорту «Укрзалізниця». Для студентів випускного курсу що-

річно в березні місяці проводиться «Презентація випускників» на яку запро-

шуються начальники служб кадрів підприємств залізничного транспорту. 

Традиційно у «Презентації випускників» беруть участь Регіональна філія 

«Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»; Регіональна філія «Одеська залі-

зниця» ПАТ «Укрзалізниця»; Регіональна філія «Південно-Західна залізни-

ця» ПАТ «Укрзалізниця»; Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ 

«Укрзалізниця»; ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» ПАТ 

«Укрзалізниця»; Комунальне підприємство «Київський метрополітен»; Філія 

«Центр транспортного сервісу «Ліски»; Філія «Рефрижераторна вагонна компа-

нія» ПАТ «Укрзалізниця»; Філія «Українська швидкісна залізнична компанія» 

ПАТ «Укрзалізниця» та інші підприємства залізничного транспорту. 

У 2016 році Університет закінчили 156 випускників, які навчалися за кош-

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

направлення на роботу.  

Враховуючи стан економіки в Україні, тенденція зменшення вакансій для 

молодих спеціалістів очевидна. Лише за активної співпраці підприємств залі-

зничного транспорту, відділу навчально-виробничої практики та зв’язків із 

виробництвом 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 універ-

ситеті транспорту здійснюється відповідно до Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

що ухвалене Вченою радою Університету та затверджене наказом Універси-

тету від 30.09.2013 року № 225. Дане Положення розроблене відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства осві-

ти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013р. № 48 «Про затверджен-

ня Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і на-

уково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» з метою впоря-

дкування роботи щодо підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Університету.  

 Система підвищення кваліфікації в Університеті спрямована на удоско-

налення та оновлення професійної підготовки педагогічних і науково-

педагогічних працівників шляхом поглиблення і розширення професійних 

знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових за-

вдань та обов’язків у межах спеціальності. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування працівни-

ків є:  

 – набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільо-

вого спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду 

практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб; 

 – вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управ-

ління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспе-

ктивами 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 пе-

редбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанцій-

них, інформаційно-комунікативних технологій навчання; 

 – проведення наукових досліджень за тематикою спеціалізації діяльності 

викладача;  

– підготовка аналітичних і узагальнених матеріалів для використання в на-

уковій і педагогічній діяльності; 

– розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного про-

цесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і 

виробництва. 

У Державному економіко-технологічному університеті транспорту підви-

щення кваліфікації здійснювалось відповідно до ухвалених Вченою радою та 

затверджених в.о. ректора Університету перспективного плану-графіка під-

вищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Університету на 2016 – 2020 рр. та річного плану-графіка підви-

щення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних пра-

цівників Університету. 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники проходять підвищення ква-

ліфікації та стажування у вищих навчальних закладах, відповідних наукових, 

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

Державний економіко-технологічний університет транспорту в системі пі-

двищення кваліфікації тісно співпрацює з Університетом менеджменту осві-

ти НАПН України, Національним університетом фізичного виховання і спор-

ту України, Національним технічним університетом України «Київський по-

літехнічний інститут ім. І.Сікорського», Київською державною академією 

водного транспорту імені гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного, Націо-

нальним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», 
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Київським національним лінгвістичним університетом, Академією муніципа-

льного управління, Київським міжнародним університетом, Національним 

авіаційним університетом, Державним підприємством «Науково-дослідний та 

проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпрот-

ранс», Чернігівським державним технологічним університетом, Житомирсь-

ким державним університетом ім. Івана Франка. 

В Університеті системі підвищення кваліфікації кадрів приділяється знач-

на увага, оскільки цей напрям є складником збереження цілісного взає-

мозв’язку неперервної освіти як основного принципу функціонування навча-

льного закладу.  

Протягом 2016 року підвищення кваліфікації та стажування пройшли 36 

науково-педагогічних працівників Університету. 

Враховуючи фахову спрямованість Університету, 15 співробітників факу-

льтету «Інфраструктура та рухомий склад залізниць» проходили стажування 

в таких установах: 

- «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту Украї-

ни», м. Київ; 

- Локомотивне депо ст. «Київ-Пасажирський» ДТГО «Південно-Західна 

залізниця»; 

- Київська дистанція зв’язку Південно-Західної залізниці (ШЧ-1); 

- КП «Київський Метрополітен». Служба колії, тунельних споруд і буді-

вель»; 

- Приватне акціонерне товариство «Київcоюзшляхпроект»; 

- Департаменті локомотивного господарства Укрзалізниці; 

- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 

ім. академіка В. Лазаряна. Кафедра «Проектування і будівництво доріг»; 

- Український державний університет залізничного транспорту, кафедра 

«Колія та колійне господарство», м. Харків; 
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- Національний технічний університет України «Київський політехніч-

ний інститут ім. І.Сікорського»; 

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофі-

зичний факультет, кафедра електрофізики. 

10 співробітників факультету «Управління залізничним транспортом» 

пройшли стажування у Департаменті комерційної роботи, Департаменті 

управління рухом, Головному управлінні безпеки руху ПАТ «Укрзалізниця». 

11 співробітників факультету «Економіка та менеджмент» пройшли ста-

жування в: 

- Київському національному авіаційному університеті, кафедра «Логісти-

ка»; 

- фінансово-економічній службі регіональної філії Південно-Західної за-

лізниці ПАТ «Укрзалізниця»; 

- Чернігівському державно-технологічному університеті, кафедра «Фі-

нанси». 
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ПІДСУМКИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У 2016 РОЦІ 

 

Навчальний центр післядипломної освіти брав участь в конкурсних торгах 

на право надання послуг з професійної підготовки у сфері підвищення квалі-

фікації фахівців залізничної галузі України. За результатами торгів ЦПО ук-

лав договори з регіональними філіями залізниць публічного акціонерного то-

вариства «Українська залізниця».  

У 2016 році в навчальному Центрі післядипломної освіти пройшли на-

вчання 907 осіб. Навчання керівників та спеціалістів здійснювалося згідно з 

договорами регіональних філій залізниць ПАТ УЗ та іншими підприємствами 

і організаціями.  

Фінансовий результат за 2016 р. по госпрозрахункової діяльності ЦПО по-

зитивний. 

Виконання договорів із вище названими підприємствами і організаціями 

характеризується такими даними: 

№ 
з/п 

Контингент слухачів Назва навчального курсу 

Фактично 
одержали 
посвідчен-

ня  
1 Фахівці відділу служби НОК (з навчання), 

інженери з підготовки кадрів, фахівці струк-
турних підрозділів в обов’язки яких входить 
робота із підготовки кадрів 

Удосконалення роботи з ор-
ганізації підготовки та про-
фесійного розвитку персоналу 
галузі 

45 

2 Фахівці фінансово-економічних відділів 
служб (бухгалтери), головні бухгалтери, за-
ступники головних бухгалтерів структурних 
підрозділів залізниць 
 

Організація ведення бухгалтер-
ського обліку, складання фінан-
сової та податкової звітності з 
урахуванням зміни організацій-
ної структури підприємств залі-
зничного транспорту при рефо-
рмуванні галузі 

118 

3 Начальники, заступники начальників фінан-
сово-економічної служби, начальники відді-
лів та фахівці фінансово-економічної служ-
би, керівники та фахівці фінансово-
економічних відділів служб та дирекцій, 
економісти структурних підрозділів 

Фінансово-економічна діяль-
ність залізничної галузі в умовах 
реформування галузі 

160 
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4 Начальники, заступники начальників, фахів-
ці служб організації праці, заробітної плати 
та структур управління, начальники відділів 
(секторів) та фахівці з організації та норму-
вання праці дирекцій та  структурних під-
розділів  залізниць 

Шляхи удосконалення ор-
ганізації, нормування та оплати 
праці 

117 

5 Фахівці комерційних відділів дирекцій залі-
зничних перевезень, заступники начальників 
станцій з вантажної та комерційної роботи, 
начальники вантажних районів, фахівці ста-
нцій з вантажної та комерційної роботи, ре-
візори комерційні, фахівці служб комерцій-
ної 

Удосконалення комерційної ро-
боти у сфері вантажних переве-
зень на залізничному транспорті 

111 

6 Керівники та фахівці відділів служби НОК 
(кадри, соціальний та нагород) начальники 
відділів, помічники начальників (заступники 
начальників) підприємств,  дирекцій, струк-
турних підрозділів з кадрів, старші інспек-
тори, інспектори з кадрів 

Удосконалення роботи з персо-
налом на залізничному транс-
порті 

138 

7 Фахівці з екології Ефективність впровадження 
екологічно безпечних техно-
логій на залізничному транс-
порті України 

35 

8 Головні ревізори (в т.ч. УРБ), заступники 
головних ревізорів, ревізори з безпеки руху 

Удосконалення форм і методів 
корпоративного контролю з без-
пеки руху поїздів 

37 

9 Керівники та майстри відбудовних поздів Впровадження нових технологій 
ведення відбудовних робіт  

28 

10 Начальники, заступники , головні інженери 
служби М та МЧ,  начальники та фахівці 
відділів організації комерційної роботи та 
умов перевезень, маркетингу та аналізу ван-
тажних перевезень, контролю за розрахун-
ками за вантажні перевезення, фахівці з ро-
зширення 

Розвиток логістики на залізнич-
ному транспорті в умовах ре-
формування галузі 

25 

11 Керівники та фахівці служб з управління 
майнових і земельних ресурсів 

Організація роботи з управління 
майновими і земельними ресур-
сами 

18 

12 Начальники, фахівці регіональних відділів 
статистики, начальники, заступники началь-
ників, фахівці відділів служб статистики, 
начальники, заступники начальників служб 
статистики 

Функціонування галузевої стати-
стики в умовах реформування 
залізничного транспорту. Етапи 
вдосконалення статистичної роботи 
при впровадженні інформаційних 
технологій 

28 

13 Фахівці з охорони праці структурних під-
розділів залізниць 

Шляхи удосконалення контролю за 
станом охорони праці, виробничого 
травматизму та пожежної безпеки 
на залізничному транспорті. 

38 

Інші підприємства залізничного транспорту 9 
Разом 907 
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Для  окремих напрямків підготовки  впроваджена система навчання з еле-

ментами дистанційної форми (76%) , тобто дві неділі слухачі займаються по 

заочній формі і одну неділю за очною формою навчання 

На всі напрямки підготовки складаються та затверджуються встановленим 

порядком професійні програми, розклади занять, тести для підведення підсу-

мків та задіяна електронна мережа навчального курсу в системі дистанційно-

го навчання (СДН) ПАТ «Укрзалізниця». 

 Для всіх слухачів були забезпечені належні умови навчання та прожи-

вання в готелях та гуртожитках за рахунок коштів підприємств-замовників.  

 У навчальному процесі з підвищення кваліфікації брали участь профе-

сорсько-викладацький склад Університету, спеціалісти ПАТ «Укрзалізниця» 

та інших міністерств і відомств.  

 Для підвищення якості навчання в Центрі комп’ютеризовано 2 аудито-

рії та конференц-зал. Технічне обладнання аудиторій складає 20 комп’ютерів, 

два проектори. 

 За результатами анкетування слухачів очікування від навчання підтве-

рдили повністю 82 %, частково 18%, що свідчить про підвищення рівня їх-

ньої кваліфікації, а набуті знання будуть використовуватись у практичній ді-

яльності 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  лабора-

торій, які очолюють провідні науковці університету:  

1. Науково-дослідна лабораторія перспективного рухомого складу і спеціа-

льної 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 бух-

галтерського обліку на залізничному транспорті. 

5. Лабораторія інформаційно-телекомунікаційних технологій на базі дію-

чих систем волоконно-оптичних мультиплексорів і 155еі системами мульти-

сервісного абонентського доступу НТС-1100Е. 

6. Науково-дослідна лабораторія мобільних систем і конвергенції телеко-

мунікацій. 

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). 

Невід’ємною частиною наукової роботи Університету є науково-практичні 

конференції, круглі столи, семінари. Університет щорічно проводить Міжна-

родну науково-практичну конференцію «Проблеми економіки та управління 

на залізничному транспорті – ЕКУЗТ», науково-практичні конференції моло-

дих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми залізничного транспор-

ту» та конференції молодих учених, аспірантів і студентів та науково-

методичну конференцію. 
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За 2015-2016 рр. вченими Університету виконували науково–дослідні ро-

боти, які фінансувалися за рахунок державного та спеціального фондів.  

На діаграмі відображено показники кількості виконання робіт за  2015-

2016 рр. 

 

Рис. 1.  Кількість виконаних НДР за 2015-2016 рр. 

 

А також  на діаграмі на рис.2. подано обсяги фінансування виконаних НДР 

за 2015-2016 рр. 

 

 
 

Рис. 2.  Обсяги фінансування виконаних НДР за 2015-2016 рр. 
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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 Укрзаліз-

ниці від 13.10.2006 р. № 361-Ц Університет визначено єдиною провідною на-

уково-дослідною організацією з економіко-правових та організаційних пи-

тань 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 ро-

звитку транспорту та транспортних технологій на залізничному транспорті та 

метрополітенах; економіко-правових та організаційних питань реформування 

залізничного транспорту та метрополітенів; науково-методичного забезпе-

чення формування державної транспортної політики в галузі логістичних 

технологій та розробки цільових програм з формування логістичних центрів 

в системі міжнародних транспортних коридорів та науково-технічних 

експертиз в галузі залізничного транспорту і метрополітенів. 

Останні роки науково-дослідний інститут проблем розвитку транспорту 

займався розробкою методики та правил організації інтероперабельних пере-

везень. Вирішення цього питання є актуальним  для залізничного транспорту 

на теперішній час. 

За 2015-2016 рр. Університет виконував науково-технічні розробки за та-

кими основними пріоритетними напрямами наукової діяльності: 

–  Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем роз-

витку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 

світі та сталого розвитку суспільства і держави; 

–  Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук: 

• Інформаційні та комунікаційні технології; 

• Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології.;   
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• Інтегровані  системи баз даних та знань; 

• Національні  інформаційні ресурси; 

• Суперкомп’ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі 

та системи. Грід- та клауд-технології; 

• Енергетика та енергоефективність;  

- Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпошире-

ніших захворювань; 

- Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика. 

Щорічно з 2012 року  Університет подає до Міністерства освіти і науки 

України на конкурсний відбір наукові проекти та дослідження, які фінансу-

ються за рахунок коштів державного бюджету, та отримує непогані результа-

ти, підтвердженням чого є обсяги фінансування НДР за рахунок загального 

фонду.  Університет є також співвиконавцем комплексних наукових проек-

тів.  

 

Інноваційна спрямованість результатів наукових,  

науково-технічних робіт  

 

Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт 

за 2015-2016 рр. наведена в табл.1. 

 

№ 
Інноваційна спрямованість резуль-
татів наукових, науково-технічних 

робіт 
2015 2016 

1 Подано заявок на видачу охоронних 
документів 

8 5 

2 Отримано охоронних документів 10 7 
 

Університет в галузі міжнародного співробітництва встановлює наукові 

контакти з провідними транспортними вищими навчальними закладами СНД, 
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науково-дослідними установами України та інших країн, міжнародними ор-

ганізаціями. Нині Університет тісно співпрацює з Білоруським державним 

університетом транспорту (м. Гомель), Українсько-Польським Інститутом 

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

(Польща), Варшавською політехнікою (Польша), Економічною Академією в 

м. Кракові (Польща), Сілезьким технічним університетом (м. Глівіце, Поль-

ща),  Tiri – Making Integrity Work (Лондон, Великобританія), Академічним 

співтовариством  ім. Михайла Болудянського (м. Кошице, Словенія), Ostwest-

falen-Lippe University of Applied Sciences (Лемго, Німеччина) та Брестським 

державним технічним університетом (м. Брест, Білорусь). 

У 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 проце-

су. 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, вико-

нання дослідницьких розділів в курсових і дипломних проектах. Найбільш 

обдарована молодь бере участь у розробці науково-дослідних робіт, що фі-

нансуються за рахунок державного бюджету та коштів замовників на умовах 

оплати. Науково-дослідна робота, що виконується в позанавчальний час, по-

лягає 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 
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сприяє можливість стати автором першої друкованої наукової праці в Уні-

верситеті.  

Результати наукових досліджень науковці, аспіранти та студенти мають 

можливість публікувати у збірниках наукових праць серій: «Транспортні си-

стеми 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. 

Студентське наукове товариство щорічно бере активну участь у всеукраїн-

ських студентських олімпіадах, науково-дослідних роботах, виставках та є 

постійними призерами. Як стимулюючі та заохочувальні заходи виплачують-

ся грошові винагороди за рахунок Університету. 

Навчанню основам інноваційної діяльності, залученню студентів,  аспіран-

тів та молодих учених до винахідницької творчості в Університеті приділя-

ється 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 компле-

ксу» на кафедрі «Економіка підприємництва» та ін. 

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

рення творчого середовища для безпосередньої підготовки висококваліфіко-

ваних кадрів із числа найбільш обдарованих студентів. 

 

Характеристика професорсько-викладацького складу 

Кадрова робота в Університеті протягом звітного періоду була спрямована 

на забезпечення вимог чинного законодавства з ліцензування та акредитації, 

що є основою підвищення наукового рівня викладачів, їхньої педагогічної 
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майстерності, залучення до викладацької та наукової діяльності фахівців ви-

щої кваліфікації та талановитої молоді. 

Значна увага приділялася залученню до навчально-виховного процесу ви-

кладачів, які мають досвід практичної роботи в закладах освіти різних типів і 

рівнів. 

Високопрофесійний склад професорсько-викладацького колективу – це го-

ловна запорука підготовки висококваліфікованих фахівців на факультетах 

Університету.  

Станом на 01.12.2016 року навчальний процес в Університеті забезпечує 

181 штатних науково-педагогічний працівників. Серед них: 24 – доктори на-

ук, професори (13,26%) і 105 – кандидати наук, доценти (58,1%), 50 – осіб із 

числа професорсько-викладацького складу працюють на посадах старших 

викладачів та асистентів (28,73 %). Отже, відсоток викладачів із науковими 

ступенями і вченими званнями за місцем роботи становить 71,36%, що фак-

тично відповідає вимогам чинного законодавства з ліцензування та акредита-

ції. П’ять науково-педагогічних працівники Університету удостоєні Почесно-

го звання «Заслужений працівник транспорту України», 22 співробітника 

Університету мають відзнаку «Почесний працівник транспорту України». 5 

співробітників  нагороджені знаком «Почесний залізничник», 4 – знаком «Ві-

дмінник освіти України», 14 – є дійсними членами і член-кореспондентами 

державних галузевих академій наук України.  

Аналіз розподілу кадрового потенціалу між кафедрами Університету, згід-

но 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. 600% кафедр очолюють 

доктори наук, професори, що є результатом цілеспрямованої роботи із забез-

печення кафедр Університету висококомпетентними науково- педагогічними 

кадрами. 
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Кафедри Університету створені згідно з Законом України «Про вищу осві-

ту», чисельність їх складу не менше 5 осіб. 

Характеристику професорсько-викладацького складу подано в таблицях  

1 та 2. 

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 ро-

ків, % 

181 
11 

(6,%) 
41 

(22,7%)  
84 

(46,4%)  
45 

(24,9%)  
 
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 

2016 181 
67  

(37%)  
38 (21%) 

22 
(12,2%)  

25 
(13,8%)  

29 
(16%)  

60 
(33,2%)  

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в Університеті є од-

ним із пріоритетів його завдань. 

Якісний та кількісний склад науково-педагогічних працівників Універси-

тету дозволяє забезпечити вирішення завдань щодо високопрофесійної підго-

товки майбутніх фахівців залізничної галузі. 

Кадри вищої кваліфікації є основою розвитку суспільства та, водночас, по-

казником його інтелектуального рівня. Університет, яким є Державний еко-

номіко-технологічний університет транспорту, належить до типу вищого на-

вчального закладу України. 
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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 відбувається че-

рез аспірантуру та докторантуру.  

Підготовка кадрів у межах цієї системи відбувається відповідно до «По-

рядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та док-

тора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», що затвер-

джене постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 та 

«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», що за-

тверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309. 

Державний економіко-технологічний університет транспорту здійснює пі-

дготовку кадрів вищої кваліфікації на основі Концепції розвитку персоналу 

Університету, метою якої є забезпечення всіх сфер життєдіяльності закладу 

кваліфікованими, активними працівниками, які спроможні вирішувати за-

вдання стратегічного розвитку Університету та відповідати акредитаційним 

вимогам для ВНЗ ІV рівня акредитації і європейському рівню освіти. 

Згідно з Концепцією основне завдання розвитку кадрової політики Універси-

тету, пов’язане з створенням системи оновлення та покращення якісного складу 

наукового і науково-педагогічного персоналу, професійної підготовки виклада-

чів через магістратуру, аспірантуру та докторантуру Університету та адаптації 

молодих спеціалістів до найсучасніших вимог освітнього процесу. Метою Кон-

цепції є забезпечення оптимального співвідношення процесів оновлення і збе-

реження кількісного і якісного професорсько-викладацького складу, підвищен-

ня мотивації і зацікавленості викладачів Університету в результатах своєї дія-

льності.  
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Відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійсню-

ється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) в Університеті  

проліцензовані  такі спеціальності:  

 

№ 
п/п 

Галузь науки Назва спеціальності 

1 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 
2 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 
3 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 
4 

12 Інформаційні технології 
122 Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології 

5 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 
6 27 Транспорт 273 Залізничний транспорт 
7 27 Транспорт 275 Транспортні технології 

 

 

Разом з тим,  в Університеті продовжує відбуватись підготовка аспірантів 

за Переліком наукових спеціальностей  2011 року: 

 

 
Набір аспірантури 2016 р. становив 14 осіб, з яких 14 осіб навчаються на 

денній формі за кошти державного бюджету (11 осіб зараховано на технічні 

спеціальності, 3 особи – на економічні спеціальності). 

В аспірантурі навчається 55 аспірантів, з яких на денній формі навчання – 44 

особи, на заочній – 11 осіб.  

№ 
з/п 

Шифр Назва спеціальностей 

1 01.02.01 
Теоретична механіка 

2 05.11.07 Оптичні прилади та системи 

3 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти 
4 05.22.01 Транспортні системи 

5 05.22.06 Залізнична колія 

6 05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів 
7 07.00.07 Історія науки і техніки 

8 08.00.03 Економіка та управління національним господарством 

9 08.00.04 Економіка та управління підприємствами 
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Набір до аспірантури проводиться відповідно до плану держзамовлення і за 

всі попередні роки план постійно виконується.  

Поліпшився якісний склад контингенту вступників до аспірантури. Переваж-

на більшість вступників мають публікації у фахових виданнях. Це відбувається 

тому, що відбір кандидатів до аспірантури починається зі студентів Університе-

ту, що навчаються на 3 – 4 курсах, через залучення студентів до участі у науко-

во-дослідних роботах, вибір тем яких орієнтуються на майбутніх аспірантів і 

докторантів, і є обов’язковою умовою при захисті докторських та кандидатсь-

ких дисертацій, виступаючи суттєвим чинником у підготовці кадрів вищої ква-

ліфікації. Також студенти активно беруть участь у студентських науково-

практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікуються у Збірнику 

наукових праць студентів ДЕТУТ. 

Результати наукових досліджень докторанти і аспіранти Університету пуб-

лікують у Збірнику наукових праць ДЕТУТ, серії «Економіка і управління», 

серії «Транспортні системи і технології» та серії «Історія науки і техніки», 

науковому журналу «Економіст», що включені до переліку наукових фахо-

вих видань МОН України.  

Оцінка ефективності системи підготовки науково-педагогічних кадрів ви-

щої кваліфікації в Університеті ґрунтується на об’єктивних даних, що співс-

тавні з аналогічними даними інших організацій та України в цілому.  

З 2012 р. в Університеті відкрита докторантура за 5 науковими спеціальностями: 

 

У докторантурі Університету за Переліком 2015 відкрито 2 спеціальності: 

-  032 – Історія та археологія 

- 273 – Залізничний транспорт 

№ 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 підприємства-

ми 
2013 

5 07.00.07 Історія науки і техніки 2015 
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Загалом у докторантурі навчається 6 осіб.  

В Університеті над докторськими дисертаціями у теперішній час працює по-

над 10 співробітників. Планується  прийняти до докторантури 3 кандидатів наук. 

В Університеті відсутня проблема захисту дисертацій з технічних, економіч-

них 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  підпри-

ємствами»; 

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

ненти». 

Кількість дисертацій захищених за звітний період на вчених радах Університе-

ту становить 18 дисертацій, серед яких 5 докторських. 

Високому рівню дисертацій, які захищають співробітники Університету, спри-

яє наявність наукових шкіл, які очолюють авторитетні, відомі в Україні та за її 

межами вчені – доктори наук, професори: Е.І. Даніленко, Л.О. Бакаєв, О.І. Ста-

сюк, О.Я. Пилипчук, Мироненко В.К. серед яких 3 науковців мають почесне 

звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки: Е.І. Данілен-

ко, О.І. Стасюк, Л.О. Бакаєв.  

В Університеті діє колективний договір між адміністрацією та колективом 

співробітників і студентів про матеріальне заохочення наукових керівників і кон-

сультантів, 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 за-

кладу, 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 ін-

ших завдань вищої школи, спрямованих на забезпечення високого рівня під-

готовки фахівців для транспортної галузі України. 

За звітний період, за 2016 рік, було проведено 11 засідань вченої ради Уні-

верситету, на яких розглядалися актуальні питання, щодо роботи Університе-

ту загалом, навчання та виховання студентів, науково-дослідної і навчально-

методичної роботи професорсько-викладацького складу Університету, по-

ліпшення кадрового забезпечення та перспектив подальшого розвитку вищо-

го навчального закладу. 

Велику увагу приділено навчально-науковій роботі Університету, зокрема 

розглянуто такі питання: 

- Результати роботи приймальної комісії Університету щодо прийому 

абітурієнтів; 

- Доступ до вищої освіти, відрахування, переривання навчання, понов-

лення і переведення студентів, які навчаються в Університеті; 

- Розгляд та затвердження Концепції розвитку Університету на 2016 – 

2020 р.; 

- Стан системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти в Університеті; 

- Розгляд та затвердження Концепції освітньої діяльності в Університеті 

на 2016-2020 рр.; 

- Результати захисту дипломних проектів і магістерських робіт, заходи 

щодо підвищення якості їх виконання та розгляд результатів виробничої 

практики; 
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- Забезпечення освітньої діяльності вищої освіти в Університеті згідно  з 

Законом України «Про вищу освіту»; 

- Завдання Університету з питань ліцензування та акредитації у 2016 р.; 

- Стан науково-видавничої діяльності в Університеті; 

- Результати роботи навчального Центру післядипломної освіти у 2015 р. 

та завдання і шляхи покращення роботи навчального Центру у 2016 р.; 

- Стан дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг  в Універ-

ситеті; 

- Розвиток міжнародного співробітництва; 

- Результати роботи та підсумки  прийому до аспірантури у 2015-2016 рр.; 

- Забезпечення підготовки докторів філософії та докторів наук; 

- Робота Спеціалізованих вчених рад  із захисту докторських і кандидат-

ських  дисертацій у 2015-2016 рр.; 

- Підсумки наукової роботи Університету у 2015 р. та напрями і завдання 

наукової діяльності на 2016 р. ; 

- Розвиток наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в 

Університеті; 

- Результати та перспективи розвитку інформаційних технологій в 

Університеті; 

- Стан виконання рішень Вченої ради Університету; 

- Забезпечення контролю питань  у сфері вищої освіти; 

- Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів Укра-

їни для молодих учених; 

- Діяльність відділу довузівської підготовки щодо вступу слухачів  до 

Університету у 2016 р.; 

- Підготовка навчального процесу в Університеті до проведення літньої 

сесії; 

- Підсумки роботи бібліотеки у 2015 р. та завдання на 2016 р.; 

- Діяльність Редакційно-видавничого  відділу у 2016 р.; 
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- Робота Студентського парламенту у 2015-2016 н. р.; 

Розгляд плану виховної роботи на 2016-2017 н. р. 

Забезпечення ефективної роботи студентського самоврядування в Універ-

ситеті. 

Стан підготовки дипломних проектів та магістерських робіт на факульте-

тах  Університету. 

Забезпечення публічної інформації відповідно до вимог Закону України 

«Про вищу освіту». 

Стан реалізації Концепції розвитку Університету. 

Затвердження навчальних планів та освітньо-наукових програм за всіма 

освітніми ступенями. 

Затвердження наукових проектів. 

Розгляд та затвердження Плану засідань Вченої ради Університету. 

За звітній період на засіданнях вченої ради було присвоєно вчене звання 

доцента 3 викладачам, вчене звання професора 1 викладачу, рекомендовано 

до видання 5 навчально-методичних посібників та 7 наукових монографій 

викладачів Університету. 

Протягом звітного періоду розглядалися питання про переведення студен-

тів із контрактної форми навчання на навчання за державним замовленням, 

висувалися кандидатури на призначення стипендії Президента України, 

іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих 

учених, стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, обгово-

рювалися питання щодо організації виховної та позанавчальної роботи студен-

тів Університету, перспектив розвитку органу студентського самоврядування, 

оздоровлення студентів протягом навчального року та у період канікул. 

Приділялася особлива увага аналізу вступної кампанії, формуванню кон-

тингенту студентів на виконання держзамовлення, затверджено програми та 

матеріали вступних випробувань для абітурієнтів за всіма освітньо- кваліфі-

каційними рівнями. 



74 

 

З метою впровадження наскрізної системи працевлаштування заслухано 

питання про стан працевлаштування випускників Університету та розробле-

но систему організаційних і правових заходів щодо професійної зайнятості 

майбутніх фахівців залізничної галузі. 

На засіданнях Вченої ради Університету обговорювалися підсумки фінан-

сової діяльності та затвердження проектів кошторисів і штатних розписів 

Університету за звітній період. 

Протягом звітного періоду на засіданнях Ученої ради Університету було 

затверджено низку положень, а саме: 

1. Положення про приймальну комісію.  

2. Положення про апеляційну комісію. 

3. Положення про відділ довузівської підготовки. 

4. Положення про диплом з відзнакою. 

5. Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора 

Державного економіко-технологічного університету транспорту. 

6. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Дер-

жавного економіко-технологічного університету транспорту. 

7. Положення про порядок обрання представників із числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора Державного  економіко-

технологічного університету транспорту. 

8. Положення про постійну комісію Вченої ради з фінансового моніторингу. 

9. Положення про академічні відпустки, повторне навчання, порядок пе-

реведення, поновлення та відрахування студентів  Державного економіко-

технологічного університету транспорту. 

10. Положення про щорічне оцінювання й встановлення рейтингу діяльно-

сті науково-педагогічних працівників Державного економіко-технологічного 

університету. 

11. Положення про робочу програму навчальної дисципліни. 
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РОБОТА РЕКТОРАТУ 

 

Ректорат є робочим органом Державного економіко-технологічного уні-

верситету транспорту, створений відповідно до Статуту Університету, кількі-

сний персональний склад якого затверджується наказом Університету. 

Метою засідань ректорату є оперативний розгляд та вирішення найактуа-

льніших питань життєдіяльності Університету, які безпосередньо стосуються 

забезпечення його подальшого інноваційного розвитку, підвищення якості 

освітніх послуг, інтеграції вищого навчального закладу до світового освіт-

ньо-наукового простору, високого рівня соціального захисту працівників та 

студентів, демократизації всіх сфер діяльності. За 2016 рік до порядку денно-

го проведених засідань ректорату було включено широке коло проблемних 

питань щодо організації навчального процесу та перспектив поглиблення мі-

жнародних зв’язків. 

Ректорат Університету очолює Ректор. До складу ректорату входять про-

ректори, декани факультетів, керівники структурних підрозділів, юрист, го-

ловний бухгалтер і завідуюча бібліотекою. На засідання ректорату (за необ-

хідності) 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 Уні-

верситету. 

Ректорат Університету забезпечує оперативне вирішення питань з основ-

них напрямків роботи: 

– формування плану прийому студентів з урахуванням державного замов-

лення; 

– утворення приймальної комісії та організація її роботи; 

– забезпечення планування роботи Університету; 

– дотримання державних стандартів освіти; 
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– забезпечення на належному рівні освітнього процесу, виконання науко-

вих досліджень, виконання умов державного контракту та інших угод на під-

готовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку кадрів, підвищення квалі-

фікації; 

– 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, ви-

робничої, 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 законо-

давством; 

– здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту ос-

новних фондів;  

– здійснення оперативної діяльності з матеріально-технічного забезпечен-

ня основних напрямів роботи; 

– забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного та на-

укового процесів; 

– забезпечення потреб професорсько-викладацького складу і науковців в 

інформаційному, патентно-ліцензійному і видавничому забезпеченні науко-

вої діяльності; 

– розробка і впровадження окремих програм навчально-методичної та нау-

кової діяльності; 

– створення органів студентського самоврядування; 

– організація роботи аспірантури та докторантури, перспективи їхнього ро-

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

відає 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 виклада-

чів 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 тра-

нспорту 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 інфо-

рмаційних технологій, інтеграції до світового освітньо-наукового простору. 

Ректорат Університету приділяє значну увагу процесам формування кон-

тингенту студентів, пошуку обдарованих абітурієнтів. Не менше уваги при-

ділено питанню працевлаштування випускників Університету. Предметом 

пильної уваги ректорату у звітний період була організація навчально-
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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 навча-

льного процесу. 

Важливого значення ректорат протягом 2016 року надавав питанню вихов-

ної роботи в Університеті, розуміючи, що вона є дієвим чинником станов-

лення гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця залізничної 

галузі, забезпечення глибокого засвоєння ним духовних надбань українсько-

го народу, формування високої професійної компетентності, фізичної доско-

налості, 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 від-

буватися відповідно до покликання, інтересів і здібностей кожного студента з 

урахуванням суспільних потреб, специфіки та реальних можливостей Уні-

верситету. 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 за-

ходах як в Університеті, так і за його межами. 
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У рішеннях ректорату підкреслювалось, що основної уваги потребує орга-

нізація 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 ку-

раторів, 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 повноцін-

ність забезпечення навчально-методичною літературою і сучасними інфор-

маційними 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 елект-

ронних підручників. 

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

лише розглянуто основні показники діяльності Університету та проаналізо-

вано 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 забез-

печити гідне майбутнє випускникам Університету, зміцнити статус вищого 

навчального закладу як науково-педагогічного центру держави. Крім того, 

регулярні звітування на засіданнях ректорату керівників структурних підроз-



80 

 

ділів про результати своєї діяльності стали дієвим засобом інтенсифікації ро-

боти всіх без винятку відділів та факультетів Університету, підвищення якос-

ті знань студентів і удосконалення навчального процесу. 

Виконання ухвалених ректоратом рішень знаходиться під постійним конт-

ролем загального відділу Університету. Керівництво Університету регулярно 

здійснює аналіз стану виконання поставлених завдань, проблем, які потре-

бують негайного розв’язання. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

За 2016 рік в Університеті спеціалістами Центру інформаційних систем 

виконувалась підтримка працездатності парку комп’ютерної та офісної тех-

ніки, ремонт, інсталювання та настроювання системного та офісного програ-

много забезпечення, забезпечення функціонування комп’ютерних класів,  а 

також виконувались роботи по списанню застарілого та недієздатного 

комп’ютерного та офісного обладнання.  

Загалом було відремонтовано: 

– 210 системних блоків; 

– 36 моніторів; 

– 19 принтерів; 

– 12 копіювальних апаратів та багатофункціональних пристроїв; 

– 3 факсових апарати; 

– 8 телефонних апаратів. 

 – 58 картриджів та тонерів. 

Спеціалістами Центру інформаційних систем Університету виконувалися 

роботи з підтримки працездатності 460 персональних комп’ютерів, які вико-

ристовуються у навчально-науковому процесі, наукових дослідженнях та фі-

нансово-господарській діяльності Університету.  

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

ходяться 240 персональних комп’ютерів (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 щодо захисту інформації, антивіру-
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сний захист, комплекс заходів щодо збереження інформації на ПК Університе-

ту, (інформація про локальну комп’ютерну мережу Університету додається). 

Кількість серверів, які знаходяться в постійній безперебійній експлуатації 

Університету становить  9 шт. Були проведені роботи з встановлення облад-

нання безперервного живлення серверів Університету та проведені роботи з 

оновлення дискових масивів серверів.  

Було проведення оновлення комп’ютерного парку бухгалтерії Університе-

ту, встановлено 5 моноблоків. 

Протягом 2016 року було проведено 5 паралельних ліній в будівлях Уні-

верситету, перенесено 7 телефонних номерів в інші кімнати Університету та 

відремонтовано 8 телефонних апаратів. 

У 2016 році було списано та утилізовано 150 одиниць  техніки. 

Спеціалісти відділу перспективних інформаційно-програмних розробок у 

2016 році проводили роботи з розробки та супроводження сервісів Універси-

тету 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.  

 Розробка нової версії сайту бібліотеки ДЕТУТ 

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

 Супроводження сайту Центру післядипломної освіти cpo.detut.edu.ua. 

 Розробка та супроводження WEB-порталу системи управління 

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

 Супроводження  серверу електронної пошти @detut.edu.ua.  

 Супроводження сервісу «скринька довіри»  

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

 Розробка та супроводження репозитарію електронної бібліотеки 

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

електронною адресою http://www.detut.edu.ua/files/images/upload/edior/ 

content/file/virtual/6_transport_ps.html. 

Центр інформаційних систем брав активну участь у розробці автоматизо-

ваних систем управління виробничими, фінансово-господарськими, навчаль-

но-методичними процесами: 

- АСУ «Бібліотека ДЕТУТ»; 

- Бухгалтерські програмні засоби 1С: Підприємство 8.3 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 2016 році виконали відео та 

фотозйомку урочистих засідань, семінарів, наукових та студентських конфе-

ренцій. 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 відеороликів на Youtube – 41 шт. 
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БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

В ХХІ столітті книгозбірня вищого навчального закладу – це багатогран-

ний організм, що володіє сучасними можливостями і намагається змінюва-

тись разом з суспільством та новими потребами читачів. 

Книгозбірня Державного економіко-технологічного університету транспо-

рту намагається відповідати сучасним світовим стандартам, розвиватися та 

пізнавати нове разом зі своїм читачем. 

У своїй діяльності бібліотека керується законодавчими актами та нормати-

вними документами в галузі вищої освіти та бібліотечної справи: Конститу-

цією України, Законами України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», 

«Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і на-

уки України, Міністерства культури України, розпорядчими документами 

Університету та бібліотеки. 

Структура університетської книгозбірні складається з двох відділів: бібліо-

графічний відділ (комплектування, облік літератури; каталогізація, система-

тизація та предметизація; наповнення бібліотечного веб-сайту) та відділу об-

слуговування читачів навчальною літературою ( абонемент для студентів і 

викладачів, читальний зал економічної літератури, читальний зал технічної 

літератури, читальний зал факультету «Управління залізничним транспор-

том», абонемент методичної та художньої літератури).  

 В 2016 році парк технічних засобів книгозбірні складається з 17 

комп’ютерів, одного принтера, одного БФП. Загальна площа приміщень – 

455,85 кв.м, зокрема для зберігання фондів – 122,4 кв.м., для обслуговування 

читачів – 325,45 кв.м. Фонд бібліотеки – 103897 примірників. 

В 2016 році функціонує та розвивається бібліотечний веб-сайт. Для спілку-

вання зі своїми читачами книгозбірня активно підтримує свої сторінки в 

«Fasebook» та «ВК».  
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Традиційно, щороку в бібліотеці проводяться сучасні семінари з інформа-

ційної культури та правил користування послугами книгозбірні для студентів 

перших курсів з показом слайдів та відеоуроками. 

        Протягом звітного періоду за ініціативи бібліотеки в Університеті 

проводились масштабні книжкові виставки наукової та художньої літератури 

різних видавництв України. 

За 2016 рік бібліотека провела 2 семінари для аспірантів Університету «Бі-

бліографічне забезпечення дисертаційних робіт». 

Бібліотека Університету є членом консорціуму ElibUkr. В нинішньому році 

був отриманий тестовий доступ до реферативної бази даних Web of Science. 

 За звітній період бібліотека отримала в подарунок від своїх читачів майже 

півтори тисячі книг, з яких велика кількість – сучасна українська література. 

В 2016 році ми продовжуємо прекрасну традицію – до дня Святого Мико-

лая дарувати студентам подарунки, проводити передноворічні акції. 

       З березня по грудень 2016 року в читальному залі функціонує виставка 

картин художника Віктора Єрофеєва. Також, в квітні була творча зустріч 

студентства з митцем. 

Професія бібліотекаря вимагає постійного інтелектуального вдосконален-

ня та самоосвіти, особливо в умовах розвитку інформаційних технологій та їх 

впровадження в усіх сферах життя. Так, працівники університетської книгоз-

бірні протягом року відвідували різноманітні семінари щодо бібліотечної 

справи, новітніх технологій, збереження та розповсюдження раритетної літе-

ратури. Було проведено декілька вебінарів разом з Українською бібліотечною 

асоціацією.  

Книгозбірня Державного економіко-технологічного університету транспо-

рту є сучасним інформаційно-бібліографічним та науковим центром, яка 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  

 

Основною метою діяльності редакційно-видавничого відділу є забезпечен-

ня потреб Університету у друкованій продукції. Перш за все, це випуск нав-

чально-методичної літератури, яка використовується у навчальному процесі. 

Оригінали навчально-методичних видань надходять у РВВ згідно із затвер-

дженим Планом підготовки до видання навчально-методичної літератури, 

підписаним Ректором Університету.  

За результатами роботи у 2016 р. до РВВ надійшло 90 оригінал-макетів 

навчально-методичної літератури, усі вони були відредаговані та передані на 

сайт Університету, із них:  

- збірників наукових праць – 8 видань; 

- збірників тез конференцій – 4 видання; 

- навчально-методичних посібників – 12; 

- методичних рекомендацій і вказівок – 42; 

- монографій – 3 видання; 

- курс лекцій – 4 видання; 

- програм до конференцій – 8; 

- авторефератів – 9. 

Заборгованості в редагуванні немає. 

За звітний період було надано 3 номери ISBN навчальним і навчально-

методичним посібникам. 

У 2016 р. Збірнику наукових праць ДЕТУТ серії «Транспортні системи і 

технології» було надано статус міжнародного та присвоєно Міжнародний 

стандартний серійний номер ISSN.  

У редакційно-видавничому відділі за звітний період виконувалася робота 

із забезпечення потреб Університету, а саме: виконувалася поточна робота за 
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службовими заявками: копіювання матеріалів для деканатів, кафедр, нав-

чально-методичного відділу; друкування бланкової продукції для підрозділів 

Університету; ламінування, брошурування тощо.  

Усі роботи виконувались згідно з планом і за наявності службових запи-

сок,  з удосконалення та покращення матеріально-технічного стану Редакцій-

но-видавничого відділу Університету була проведена необхідна підготовка та 

ремонт технічного обладнання, закупівля матеріалів для успішного і пов-

ноцінного виконання функцій і зобов’язань, покладених на відділ щодо 

підготовки і випуску навчально-методичної продукції Університету.  

За 2016 р. проведене списання витратних матеріалі. 

Згідно зі штатним розподілом, кількість співробітників редакційно-

видавничого відділу налічує 5 осіб.  
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ВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Перелік поданих заявок на видачу патентів України 

на винахід та корисну модель 

 

№ 
з/п 

Назва заявки 

Номер заявки 
на отримання 
патенту на 
винахід та 
корисну мо-

дель 

Кафедра 

Автори та співавтори 

Співробіт-
ники Уні-
верситету 

Співавто-
ри сторон-
ніх органі-

зацій 

Сту-
денти 

2016 рік 

1 

Циліндр елек-
тромеханіч-ного 
пристрою типу 
«Рольган» си-
стеми примусо-
вої зупинки ав-
тотранспорт-
них засобів 

№u201602331 
від 11.03.2016 

р. 

Будівельні 
конструкції і 
споруди 

Близнюк 
К.П., Кияшко 
В.Т., Куль-
бовський І.І. 

  

2 

Спосіб засек-
речування 

візуальної ін-
формації 

№u201605144 
від 12.05.2016 

р 

Телекомуні-
каційні тех-
нології та 
автоматика 

С.М. Білан В.В. Мо-
хор, А.А. 
Демаш 

 

 
Перелік отриманих патентів України на винахід та корисну модель 

 

№
 
п
/
п 

Назва заявки 

Номер 
заявки 
на отри-
мання 
патенту 
на вина-
хід та 

корисну 
модель 

Кафедра 

Автори та співавтори 

Співробітни-
ки Універси-

тету 

Співав-
тори 

сторон-
ніх ор-

ганізацій

Студен-
ти 

 
2016 рік 

1 

 
Циліндр електро-
механічного при-
строю типу «Роль-
ган» системи при-
мусової зупинки 
автотранспортних 

засобів 

Корисна 
модель № 

110676, бюл. 
№ 20, опубл. 
25.10.2016. 

Будівельні кон-
струкції і споруди 

Близнюк К.П., 
Кияшко В.Т., 
Кульбовський 

І.І. 
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2 

Напіввагон Патент 
України № 

111112, бюл. 
№ 6, опубл. 
25.03.2016. 

Вагони Макаренко М.В. 
Кельріх М.Б. 
Фомін О.В. 

 

3 

Напіввагон з глу-
хим кузовом 

Патент 
України № 

111113, бюл. 
№ 6, опубл. 
25.03.2016. 

Вагони Макаренко М.В. 
Кельріх М.Б. 
Фомін О.В. 

 

4 

Спосіб засекречу-
вання візуальної 

інформації 

Корисна 
модель № 

112182, бюл. 
№ 23, опубл. 
12.12.2016. 

Телекомунікаційні 
технології та авто-

матика 

С.М. Білан В.В. 
Мохор, 
А.А. 
Демаш 

 
Перелік отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір України  

 

№ 
п/
п 

Назва автор-
ського твору 

Номер ав-
торського 
свідоцтва 
України на 

твір 

Дата 
подання 
отри-
мання 
свідоцт-

ва 

Кафедра 

Автори та співавтори 

Спів-
робіт-
ники 
Уні-
верси-
тету 

Спів-
автори 
сто-

ронніх 
органі-
зацій 

Студен-
ти 

2016 рік 

1 

Комп’ютерна 
програма для 
схемотехнічної 
реалізації ос-
новних блоків 
клітинного ав-
томату, щодо 
побудови гене-
ратора псевдо-
випадкових 
бітових 

послідовностей 

Свідоцтво 
про 

реєстрацію 
авторського 
права на 
твір № 
63997   

09.02.201
6 

Телеко-
муніка-ційні 
технології та 
автоматика 

Білан 
С.М.         
Білан 
С.С. 
Піневич 
Т.О. 

 

 Голуб 
Л.М. 

2 

Комп’ютерна 
програма для 
обчислення 

лінійної склад-
ності коду за 

методом Берле-
кампа-Месі 

 

Свідоцтво 
про 

реєстрацію 
авторського 
права на 
твір № 
64892   

13.04.201
6 

Телеко-
муніка-ційні 
технології та 
автоматика 

Білан 
С.М.      
Білан 
М.М.     
Білан 
С.С. 

 Кашен-
цева І.І. 
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3 

Комп’ютерна 
програма для 
виділення кон-
туру зображень 
на основі техно-
логії паралель-
ного зсуву 

Свідоцтво 
про 

реєстрацію 
авторського 
права на 
твір № 
66685  

18.07.201
6 

Телеко-
муніка-ційні 
технології та 
автоматика 

Білан 
С.М. 

Южа-
ков 
С.В. 

 

4 

Комп’ютерна 
програма моде-
лювання про-
цесу генерації 
псевдовипадко-
вих послідовно-
стей «Genera-
tor_PVP_L” 

Свідоцтво 
про 

реєстрацію 
авторського 
права на 
твір № 
66686   

18.07.201
6 

Телеко-
муніка-ційні 
технології та 
автоматика 

Білан 
С.М. 

Лев-
чук 
О.І. 
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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 розробле-

на Концепція національного виховання студентської молоді Університету, 

яка стала основою всієї системи виховної роботи і базується на низці поло-

жень Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про вищу осві-

ту», 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 гар-

монійно розвиненої, суспільно активної особистості, професійно грамотного, 

творчого фахівця, що поєднує в собі високу духовність, моральність, профе-

сійну компетентність і фізичну досконалість. 

Основними завданнями виховної роботи серед студентської молоді Уні-

верситету є: 

– підготовка свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального 

генофонду нації через найдемократичніший інститут сучасної цивілізації – 

освіту; 

– вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення студентській мо-

лоді 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 господарю-

вання, для функціонування груп за інтересами, зв’язків із ровесниками, коле-

гами за фахом, зарубіжною молоддю. 

Головним критерієм ефективності виховної роботи є рівень національної 

свідомості, навчально-наукової та суспільної активності, ступеня перерос-

тання виховання у самовиховання, додержання моральних і етичних форм, 

відсутність правопорушень, високий рівень взаємин між викладачем і студе-

нтом. 

Основні напрями виховної роботи 

1. Національно-патріотичне виховання: 

 формування національної свідомості і відповідальності за долю Укра-

їни; 

 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 за-

стосування 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 сві-

тосприйняття. 

3. Громадянсько-правове виховання: 
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 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

 виховання поваги до Конституції, законів України, державних симво-

лів України; 

 виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

 формування політичної та правової культури особистості; 

 залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і роз-

витку волонтерського руху. 

4. Моральне виховання: 

 формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, праце-

любності, самодисципліни; 

 формування моральної культури особистості, засвоєння моральних 

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

 становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональ-

них стосунків. 

5. Екологічне виховання: 

 формування основ глобального екологічного мислення та екологічної 

культури; 

 оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального приро-

докористування; 

 виховання почуття відповідальності за природу як національне багат-

ство; 

 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; 
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 вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання на-

роду, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

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 проректор з науко-

во-педагогічної роботи. До кадрового забезпечення виховної роботи нале-

жить весь професорсько-викладацький склад Університету. Функціональні 

обов’язки професорсько-викладацького складу та допоміжного складу спів-

робітників Університету, зайнятих виховною роботою, регламентується фун-

кціональними посадовими обов’язками і інструкціями: проректора, декана 

факультету, викладача-куратора студентської групи та інші. 

З метою більш повного визначення професійної компетентності, стимулю-

вання роботи викладачів-кураторів, підвищення відповідальності за резуль-

тати навчання та виховання студентів в Університеті запроваджена поточна 

оцінка праці викладачів-кураторів, результати якої враховуються при прове-

денні чергової атестації науково-педагогічних працівників. 
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Персональну відповідальність за розробку стратегії і тактики виховної робо-

ти та їх впровадження несе проректор з науково-педагогічної роботи, який охо-

плює всі напрями виховного впливу на студентів, організовує роботу структур-

них підрозділів. 

Проректорська служба з виховної роботи спрямовує свою діяльність на пі-

двищення ефективності виховного процесу та покращення якості підготовки 

фахівців. Значна роль у реалізації цього завдання належить факультету. 

Планування виховної роботи на кожному факультеті проводиться на на-

вчальний 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 вихов-

ної роботи факультетами, кафедрами, органами студентського самовряду-

вання. Відповідальність за виконання Плану виховної роботи Університету 

покладається на деканів, завідувачів кафедр, викладачів-кураторів студентсь-

ких груп та Студентський Парламент. У кінці навчального року проректор 

звітує на Вченій раді про виконання Плану виховної роботи.  

Протягом року виховна робота в Університеті здійснювалась відповідно до 

Планів виховної роботи: 

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

тверджений наказом Університету від 28.09.2015 р. № 181 на виконання рі-

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



96 

 

- 2016-2017 н.р. – План виховної роботи на 2016- 2017 навчальний рік, за-

тверджений наказом Університету від 12.05.2016 р. № 77  на виконання рі-

шення Вченої ради від 26.04.2016 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 за-

сіданнях кафедр, засіданнях Вченої ради факультету та Університету. 

З метою покращення і розповсюдження позитивного досвіду роботи в Уні-

верситеті розроблена і діє система мотивації виховної роботи як кураторсь-

ких колективів, так і органів студентського самоврядування.  

Студентське самоврядування 

В Університеті активно розвивається студентське самоврядування. Таєм-

ним голосуванням обирається орган студентського самоврядування – Студе-

нтський Парламент, який в своїй роботі керується Положенням про студент-

ське самоврядування в Університеті, яке затверджене наказом Ректора Уні-

верситету від 28.05.2010 р. № 90.  

Формування та термін повноважень Студентського Парламенту визнача-

ються Положенням про вибори голови та членів комітетів виконавчого орга-

ну студентського самоврядування Університету, яке затверджене наказом 

Ректора Університету від 13.05.2013 р. № 93. 

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється 

на рівні академічної групи. 
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Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або кон-

ференція студентів Університету, де розглядаються найважливіші питання 

життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студент-

ського самоврядування. 

Основним обов’язком Студентського Парламенту є створення умов для 

самореалізації особисті кожного студента і формування у них організаторсь-

ких навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці 

тощо. 

Діяльність Студентського Парламенту спрямована на удосконалення на-

вчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духов-

ності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної ак-

тивності. 

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 ви-

щих навчальних закладів; 

 сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню 

студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час; 

 забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студен-

тами. 

Студентський Парламент планує і здійснює свою роботу у взаємодії з кері-

вництвом Університету, факультетами, кафедрами і викладачами-кураторами 

студентських груп, а також з міським та районним комітетами в справах мо-

лоді, профспілковою організацією Університету.  



98 

 

За погодженням з органами студентського самоврядування в Університеті 

приймаються рішення про: 

– призначення стипендії; 

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

навчання; 

– переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за раху-

нок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замов-

ленням; 

– затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для прожи-

вання осіб, які навчаються в Університеті. 

Органи студентського Самоврядування беруть участь у засіданнях Вченої 

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

ставнику зі студентської Ради факультету), а також активно співпрацюють з 

відділом у справах сім’ї та молоді Солом’янської районної в м. Києві держа-

вної адміністрації та Київської міської державної адміністрації, беручи акти-

вну участь у всіх заходах, організованих на рівні району та м. Києва. Також 

останній рік студентське самоврядування активно співпрацюють з профспіл-

кою «Залізничників і транспортних будівельників» 

Особливості виховної роботи на факультетах 

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 по-

зааудиторних виховних заходів, залучення студентів до самовиховання, 

сприяє встановленню доброзичливих, етичних, правових стосунків серед 
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студентства, виступає посередником у стосунках між студентом і професорсь-

ко-викладацьким складом Університету. Куратор закріплюється за кожною ака-

демічною групою на весь період навчання в Університеті. Студентський Пар-

ламент та Ради факультетів плідно співпрацюють з кураторами, своєчасно ін-

формують їх про заходи, які стосуються безпосередньо студентів їхніх груп. 

Куратор за своєю діяльністю підпорядкований і підзвітний проректору з на-

уково-педагогічної роботи, декану факультету, завідувачу кафедри та взаємо-

діє зі Студентським Парламентом. Завідувач кафедри здійснює поточний кон-

троль за діяльністю кураторів своєї кафедри і допомагає їм в організації вихо-

вного процесу. 

На кожному факультеті обирається студентська Рада факультету, предста-

вники якої здійснюють організацію виховної роботи та взаємодіють зі Студе-

нтським Парламентом.  

 

Інформація про стан виконання Плану виховної роботи  

у -2016 р. 

У 2016 р. були проведені  вибори до студентських Рад факультетів, Рад гур-

тожитку, затверджувалися їхні плани роботи на навчальний рік. До складу 

Студентського Парламенту входить 20 студентів з трьох факультетів. 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 представ-

никами від студентства на Вченій раді Університету. Протягом року система-

тично проводяться збори Студентського Парламенту, рад факультетів та гур-

тожитків, старостати для обговорення поточних питань та проблем щодо на-

вчального процесу, виховної роботи в Університеті, дотримання Правил внут-

рішнього розпорядку та дисципліни. 

Велика увага в Університеті приділяється студентам I курсу. Щорічно 1 

вересня проводиться традиційна урочиста Посвяту першокурсників у студен-
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ти. Протягом вересня проводяться загальні збори та анкетування для студен-

тів I курсу з метою виявлення творчих здібностей у студентів та ознайомлен-

ня з життям Університету. Викладачами-кураторами проводяться виховні го-

дини 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 визначних місцях України, а також у му-

зей Південно-Західної залізниці для ознайомлення з історією створення залі-

зниці.  

До Дня студента відповідно до наказу Університету від 24.10.2012 р.  

№ 184 щорічно проводиться загальноуніверситетський конкурс «Кращий 

студент Університету» – визначаються кращі студенти факультетів, спеціа-

льностей, а також кращий студент Університету, які нагороджуються подя-

ками Ректора на Вченій раді Університету. Студентським Парламентом про-

тягом року проводяться анонімні анкетування «Зупинимо корупцію» та «Ви-

кладач очима студента» для контролю за якістю навчального процесу та не-

допущення випадків корупції. Також в Університеті функціонує скринька 

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

випадків. 

Велика увага в Університеті приділяється також виховній роботі в гурто-

житках. Керівництво Університету разом з представниками Студентського 

Парламенту систематично проводять перевірки в гуртожитках щодо дотри-

мання Правил внутрішнього розпорядку та Правил проживання в гуртожит-

ку, умов проживання та організації студентського дозвілля. В кожному гур-

тожитку 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 
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№ 1 за адресою пр. Відрадний, 52а,  було створено добровольчі загони з ме-

тою недопущення насильницьких нападів на студентів та пограбувань. 

Відповідно до Плану виховної роботи з метою національно-патріотичного 

виховання у 2016 р. 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; 

а також проведено загальноуніверситетські конкурси:   

 «Золотий голос ДЕТУТ»;  

 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 Всеук-

раїнській акції «Ice bucket challenge» – загальноуніверситетському флешмобі 

на підтримку Української армії. В 2016 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 свобо-

ди, протягом якого в холі розміщують тематичну експозицію «Хоробрі сер-

ця», на проекторі показують короткометражні фільми «Сторінками Майда-

ну».  
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У 2016 році студентським парламентом була організована поїздка до дитя-

чого будинку, а також збір коштів для допомоги дітям. З 2016 року студенти 

здають кров на донорство, ця акція є щосеместровою. 

До річниці пам’яті жертв голодомору в Університеті відзначається День 

пам’яті 1932 – 1933 рр. Студенти-активісти організовують тематичні експо-

зиції «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, ксено-

фобських і расистських проявів серед студентів використовуються різномані-

тні форми виховної діяльності. Протягом року викладачами-кураторами ака-

демічних груп проводяться виховні години у формі тренінгових та семінар-

ських занять на теми: «Дізнайся про свої права», «Молодь проти расизму», 

«Толерантність врятує світ» тощо. 

Викладачами кафедри «Суспільні та гуманітарні науки» протягом навча-

льного року проводяться семінари та тренінги щодо протидії расової дискри-

мінації в Україні, вивчення звичаїв та історії різних народів та національнос-

тей з метою формування у студентів поваги до культури, історії, мови, звича-

їв та традицій представників різних національностей. 

У бібліотеці Університету постійно діє книжкова виставка, спрямована на 

формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та тра-

дицій представників різних національностей.  

З метою трудового виховання в Університеті був сформований навчально-

виробничий загін студентів за робітничою професією «провідник пасажирсь-

ких вагонів» на період сезонних літніх перевезень. Також в Університеті фу-

нкціонує Центр волонтерської діяльності. Щорічно волонтерами-активістами 

проводяться благодійні акції 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 
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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 Універси-

тету, які знаходяться в зоні АТО та потребують допомоги. За підтримки 

профспілки «Залізничників та транспортних будівельників» була проведена 

масштабна акція «флешмоб» до дня боротьби зі СНІДом, з нашими студен-

тами на вокзалі. 

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 вихо-

вання, бесіди з питань культури, поведінки та етикету, а також дотримання 

вимог Правил внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитку. 

З метою фізичного виховання в Університеті відзначається День фізкуль-

тури і спорту та Всесвітній день туризму. В межах Університету проводяться 

чемпіонати з футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та шашок. Сту-

денти Університету активно беруть участь в організації та проведенні загаль-

номіських спортивних заходів з різних видів спорту, а також гідно представ-

ляють Університет на змаганнях з футболу, організованих Федерацією фут-

болу м. Києва. 

З метою громадянсько-правового виховання органами студентського само-

врядування 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, іграш-

ки, книги, канцтовари, а також кошти, за які придбано речі першої необхід-

ності, ліки, фрукти та солодощі для дітей. Протягом квітня студенти Універ-

ситету беруть активну участь у загальноміських акціях прибирання території. 
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Також студентами організовано привітання ветеранів Великої Вітчизняної 

Війни до Дня Перемоги. 

З метою формування здорового способу життя для студентів Університету  

у 2016 р. до Всесвітнього дня здорового способу життя викладачами-

кураторами проводились тематичні семінари та лекції проти куріння, алкого-

лю та наркоманії. До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом Студентсь-

ким Парламентом спільно з Молодіжною профспілковою радою залізнични-

ків та будівельників України були проведені благодійні акції «Зупинимо 

СНІД, доки він не зупинив нас», в Університеті роздавався інформаційний 

матеріал та демонструвалися в холі Університету короткометражні фільми 

про ВІЛ/СНІД. Також до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом прово-

дився флешмоб «Покажи нам свої легені». 

Студенти Університету брали активну участь в організації та проведенні 

науково-практичних конференцій, гідно представляли Університет на Між-

народній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра», а також активно залу-

чалися до профорієнтаційної роботи в школах. 

Протягом навчального року викладачами-кураторами проводилися екскур-

сії до театрів та музеїв м. Києва та історичних місць України з метою форму-

вання у студентів естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українсь-

ких народних традиціях.  

Щоквартально Студентським Парламентом випускалась студентська газета 

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

Університету. Також студентами-активістами створено офіційні групи в со-

ціальних мережах для висвітлення новин Університету. 

Студенти-відмінники отримували стипендії Президента України, Кабінету 

Міністрів України, а також соціальні стипендії Верховної Ради України для 

сиріт, стипендії Київського міського голови. У 2016 році було оновлено сте-

нди кращих студентів факультету «ІРСЗ» та факультету «ЕіМ», а також стенд 

стипендіатів Університету.  
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На засіданнях кафедри постійно заслуховувалися звіти студентів, які мають 

відставання від графіка навчального процесу або порушення дисципліни, а та-

кож звіти кураторів про проведену виховну роботу в студентських групах. 

Підтримання зв’язку з батьками студентів відбувається шляхом інформу-

вання їх про відмінні або негативні результати проміжного контролю (два 

модулі протягом семестру) та сесій, а також надсилання листів з подякою ба-

тькам 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 ас-

пірантів Університету і діє з метою координації, організаційного та науково-

методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприя-

тливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів та аспі-

рантів 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 товари-

ства 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 фа-

культеті створені клуби за інтересами, а саме: театральний, туристичний, де-

коративно-прикладного мистецтва, знавців української та англійської мови, 

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

творчо співпрацюють зі студентами й беруть безпосередню участь у різних 

факультетських, загальноуніверситетських, всеукраїнських та міжнародних 

заходах. 

Студентський Парламент Університету активно співпрацює з іншими ву-

зами м. Києва та транспортної галузі, з молодіжними організаціями та Моло-
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діжною профспілковою радою залізничників та будівельників України, про-

водячи спільно різні заходи, благодійні акції та ін. 

В Університеті створені всі умови для всебічного розвитку та самореаліза-

ції 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 квалі-

фікації; 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, виробни-

чій роботі; культурно-освітній діяльності; поширені і пропаганді науково-

технічних знань; виданні навчальної, наукової та навчально-методичної літе-

ратури; здійсненні міжнародних зв’язків. 

 Державний економіко-технологічний університет транспорту є держав-

ним вищим навчальним закладом, який здійснює діяльність за бюджетними 

програмами: 

1) 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рів-

ня акредитації; 

2) 2201040 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльно-

сті вищих навчальних закладів. 

Джерелами надходження коштів до ДЕТУТ є: державні видатки на підго-

товку спеціалістів згідно з контрольними цифрами прийому; підвищення 

кваліфікації, державне фінансування цільових освітніх програм; плата за на-

дання освітніх послуг, доходи від господарської діяльності; платежі за орен-

ду площ і ресурсів Університету; грантів; 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 асигну-

вань 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, вла-

сні 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 юридич-

ними 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, органі-

зація її споживання; 

- проведення науково-дослідних робіт тощо. 

За 2016 рік доходи Університету склали 67278,6 тис. грн., у тому числі: 

- асигнування з бюджету на виконання державного замовлення основної 

діяльності Університету – підготовка кадрів з вищої освіти для сфери заліз-

ничного транспорту, у сфері дослідження, наукових та науково-технічних 

розробок розвитку національної мережі 19863,2 тис. грн.; 

- власні доходні надходження, отримані Університетом як плата за пос-

луги, що надавались навчальним закладом в межах постанови КМУ від 

27.09.2010 р. № 796 та укладених угод з фізичними та юридичними особами 
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у сферах основної освітньої діяльності, наукової та науково-технічної діяль-

ності, житлово-комунальних та інших послуг 18532,9 тис. грн.; 

- інші джерела власних надходжень від господарської діяльності надані 

на добровільній безповоротній основі 28 882,5 тис. грн. 

 

Кошти загального фонду бюджету 

(тис. грн) 

 2016 р. Разом: 

Основна діяльність 
пл
ан
ов
і а
си

-
гн
ув
ан
ня

 

ви
да
тк
и 

пл
ан
ов
і а
си

-
гн
ув
ан
ня

 

ви
да
тк
и 

Оплата праці з нарахуваннями 10595,0 10557,8 10595,0 10557,8 
стипендії студентам, 

аспірантам 
7065,5 7065,5 7065,5 7065,5 

оплата послуг (крім комуналь-
них) 

    

виплата соціального забезпе-
чення дітям-сиротам та дітям 
позбавленим батьківського пік-

лування 

189,0 189,0 189,0 189,0 

оплата комунальних послуг 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
Всього: 18849,5 18812,3 18849,5 18812,3 

Наукова, науково-технічна 
діяльність 

пл
ан
ов
і а
си
г-

ну
ва
нн
я 

ви
да
тк
и 

пл
ан
ов
і а
си
г-

ну
ва
нн
я 

ви
да
тк
и 

Оплата праці з нарахуваннями 917,5 917,5 917,5 917,5 
інші видатки науково-технічної 

діяльності 
56,9 56,9 56,9 56,9 

оплата комунальних послуг 79,4 79,4 79,4 79,4 
капітальні видатки - - - - 

Усього: 1053,8 1053,8 1053,8 1053,8 
Разом: 19903,3 19866,1 19903,3 19866,1 

 

Планові асигнування загального фонду держбюджету, що виділені на ви-

конання основних функцій Університету за 2016 рік використано: 

На оплату праці з нарахуваннями – 57,8 % 

На соціальне забезпечення: 
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- виплата стипендій – 35,6% 

- соціальні виплати дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування – 0.9% 

На оплату інших послуг (крім комунальних) – 0,3% 

На оплату комунальних послуг – 5,4% 

 

Кошти спеціального фонду держбюджету 

 Обсяг власних доходних надходжень спеціального фонду бюджету 

від плати за послуги, що надаються Університетом згідно із чинним законо-

давством та надійшли на доходні рахунки Університету, які розміщені в 

ДКСУ у м. Києві, відповідно економічної класифікації доходів бюджету, роз-

ділились таким чином: 

 

(тис. грн) 

 2016 р. Разом: 
Основна діяльність 
плата за послуги освітньої діяльності понад державне 
замовлення 

16183,7 16183,7 

надходження від додаткової (господарської) діяльності 1250,8 1250,8 
плата за оренду майна бюджетних установ 427,9 427,9 
надходження від реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 

324,7 324,7 

інші джерела власних надходжень для виконання цільо-
вих заходів в т.ч.: 

28882,5 28882,5 

оприбутковані земельні ділянки 28783,5 28783,5 
благодійні внески 40,6 40,6 
гранти 10,2 10,2 
дарунки 48,2 48,2 
Усього: 47069,6 47069,6 
Доходні надходження від наукової, науково-технічної 
діяльності 

345,8 345,8 

Усього: 345,8 345,8 
Разом: 47415,4 47415,4 
 

 Структура власних доходних надходжень за 2016 рік має таку характе-

ристику: 
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 від оплати за послуги, що надаються Університетом з його основною 

діяльністю (плата за послуги освіти) на підставі укладених договорів з фізич-

ними та юридичними особами        87,3 % 

 від науково-технічної діяльності відповідно укладеним договорам з 

юридичними особами          1,9 % 

 від господарської діяльності (плата за проживання у студентському гу-

ртожитку, інші послуги)         6,7 % 

 від оренди майна відповідно укладених ФДМУ договорів   2,3 % 

 від реалізації майна (підручники, студентські квитки, дипломи, продук-

ти харчування)           1,8 % 

 Кошти в розмірі одержаних від надання установою послуг, в межах за-

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

послуг, сплати податків , зборів, обов’язкових внесків до соціальних фондів. 

 

Видатки спеціального фонду держбюджету 

(тис. грн) 

 2016 р. Разом: 
Видатки основної діяльності 19874,6 19874,6 
Поточні видатки   
Оплата праці і нарахування на заробітну плату  14834,1 14834,1 
Використання товарів і послуг 2623,2 2623,2 
інші поточні видатки (податки до бюджету) 394,6 394,6 
оплата комунальних послуг 1939,0 1939,0 
Капітальні видатки  
у т. ч. придбання обладнання 

83,7 
83,7 

83,7 
83,7 

Видатки наукової, науково-технічної діяльності 407,8 407,8 
із них   
Оплата праці і нарахування на ФОП 339,9 339,9 
інші поточні - - 
видатки (податки до бюджету) 57,6 57,6 
комунальні послуги 10,3 10,3 
капітальні видатки - - 
Разом: 20282,4 20282,4 
 

 Із врахуванням залишку коштів спеціального фонду бюджету на 

01.01.2016 р. 1686,9 тис. грн. Університетом витрачено коштів спецфонду 
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держбюджету, що спрямовані на виконання основних повноважень статутної 

діяльності за 2016 р. на загальну суму і в розрізі класифікації видатків мають 

такі показники: 

- на оплату праці з нарахуваннями на ФОП – 74,8 % 

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

дуктів харчування – 13 % 

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

- на оплату комунальних послуг – 9,6 % 

- капітальні видатки – 0,4 % 

В період виконання Університетом статутної діяльності в межах затвер-

дженого Кошторису видатків на кінець звітного періоду 2016 р. виникла де-

біторська заборгованість за нарахованими доходами у розмірі 712,4 тис. грн. 

в тому числі: 

712,4 тис. 

грн. 

заборгованість ДАЗТ Укрзалізниці за послуги надані 

навчальним центром післядипломної освіти у грудні 

2016 р. 

 Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за нарахова-

ними доходами становить 1959,9 тис. грн. – надходження від розрахунків за 

спеціальними видами платежів (оплата студентами за послуги з освіти, 

проживання у гуртожитку) 
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Показники ефективності використання державного майнового стану Університету за 2016 рік 

Показники Одиниця виміру 

2016 р. Разом 
Передбачено 
плановими 

асигнуваннями

Фактичне ви-
конання 

Передбачено 
плановими 

асигнуваннями

Факти-
чне ви-
конання 

1. Інвестиції у розвиток за рахунок власних та залучених 
коштів, у тому числі: 

тис. грн. 100,2 83,7 100,2 83,7 

- капітальні інвестиції; тис. грн. - - - - 
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, ре-
конструкція) основних фондів: 

тис. грн. - - - - 

- приріст необоротних активів; тис. грн. 100,2 83,7 100,2 83,7 
- капітальний ремонт тис. грн. - - - - 
2. Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів до бю-
джету) 

тис. грн. 4415,0 4415,0 4415,0 4415,0 

3. Сплата Єдиного соціального внеску на загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування 

тис. грн. 4463,2 4463,2 4463,2 4463,2 

4. Погашення податкового боргу, у тому числі розстроче-
ного або відстроченого 

тис. грн. - - - - 

5. Повернення позик, кредитів та інших коштів, отрима-
них на поворотній основі з держбюджету 

тис. грн. - - - - 

6. Відшкодування витрат державного бюджету, 
пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань 

тис. грн. - - - - 

 
II. Показники майнового стану підприємства 

Показники Одиниця виміру 2016 р. Разом 
7.1. Основні фонди:    
- залишкова вартість тис. грн. 63472,2 63472,2 
- знос, відсотків % 41,6 41,6 
7.2. Незавершене будівництво тис. грн. 1796,1 1796,1 
7.3. Нематеріальні активи тис. грн. 108,7 108,7 
8. Оборотні активи, у тому числі: тис. грн. 1614,4 1614,4 
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- запаси; тис. грн. 689,6 689,6 
-дебіторська заборгованість; тис. грн. 712,4 712,4 
з неї прострочено  тис. грн.   
- фінансові інвестиції; тис. грн.   
- грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн. 212,4 212,4 
9. Власний капітал тис. грн.   
10. Кредиторська заборгованість, у тому числі: тис. грн. 1959,9 1959,9 
- за товари, роботи, послуги; тис. грн. 1959,9 1959,9 
- розрахунки з бюджетом; тис. грн.   
з неї прострочено тис. грн.   
- перед державними цільовими фондами; тис. грн.   
з неї прострочено тис. грн.   
- з оплати праці; тис. грн.   
з неї прострочено тис. грн.   
III. Показники преміювання 

 
Одиниця ви-

міру 

2016 р. Разом 
Передбачено 

плановими асиг-
нуваннями 

Фактичне виконання 
Передбачено 

плановими аси-
гнуваннями 

Фактичне ви-
конання 

11. Виконання державного замовлення 
на підготовку фахівців: 

     

- денна форма:      
прийом: осіб     
випуск: осіб     

- безвідривна форма навчання      
прийом: осіб     
випуск: осіб     

12. Виконання плану надходжень тис. грн. 25754,0 18532,8 25754,0 18532,8 
13. Ефективне використання бюджетних 
коштів 

тис. грн. 19903,3 19866,1 19903,3 19866,1 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ МОЖЛИВИМ ПРОЯВАМ  

СЛУЖБОВИХ ЗЛОВЖИВАНЬ, КОРУПЦІЇ  

ТА ХАБАРНИЦТВА 

 

Дотримання норм законності і правопорядку, боротьба з можливими про-

явами посадових зловживань, корупції та хабарництва – одне з головних за-

вдань, яка виконувалося Ректором протягом звітного періоду. Для його вико-

нання вживалися 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 за-

ходів 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 контро-

лю та перевірка рівня залишкових знань студентів зі всіх дисциплін; 

– проведення анкетування студентів з питань можливих службових злов-

живань 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 та правоохоронними органами; 

         – розробка пам’ятки викладачам/співробітникам Університету щодо 

запобігання та протидії корупційним проявам; 

– ознайомлення співробітників Університету з вимогами Закону України 

«Про запобігання корупції»; 
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– декларування доходів керівним складом Університету; 

– розробка стендів з питань запобігання та протидії корупції. 

З метою запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва під час 

проведення семестрових екзаменів та вступних випробувань, дотримання 

норм діяльності, визначених законодавством та нормативними актами в галу-

зі 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 структурних підрозділів вису-

вається питання про особистий контроль за забезпеченням недопущених по-

рушень антикорупційного законодавства. 

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 теле-

фон довіри (044) 591-51-52, поштова скринька довіри, інформація про які по-

стійно розміщена на сайті університету. 

Професорсько-викладацький колектив, студенти та їх батьки постійно ін-

формуються про заходи щодо запобігання проявів службових зловживань, 

корупції та отримання неправомірної вигоди, 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 факульте-

тах 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, Міні-

стерства 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 

 

Пріоритетним напрямом роботи всіх служб адміністративно- господарсь-

кого відділу Університету у 2016р. було спрямовано на зміцнення матеріаль-

но-технічної бази, підготовку закладу до навчального року та до роботи в 

осінньо-зимовий період. В Університеті створено матеріально-технічну базу, 

яка відповідає вимогам державного стандарту і дозволяє повноцінно здійс-

нювати навчально-виховний процес на достатньо високому рівні. 

Забезпечення господарськими службами навчально-виховної роботи в Уні-

верситеті у 2016 році проводилось відповідно до вимог навчально-виховного 

процесу та планів розвитку матеріально-технічної бази.  

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 Уні-

верситету. Спільними зусиллями ректорату, господарських служб і всього 

колективу Університету ці завдання виконувалися.  

Загальна площа приміщень, що знаходиться на балансі Університету, ста-

новить 20772,9 м2, зокрема: 

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

І. Огієнка, 19); 

Учбовий корпус площею 572,6 м2 (м. Київ, вул. І.Огієнка, 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); 

Будівля вищого навчального закладу площею 111,4 м2 (м. Київ, пр. Відра-

дний, 52-а); 

Гуртожиток площею 1928,2 м2 (м. Київ, пр. Відрадний, 52-а); 
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Навчальний центр площею 6013,0 м2 (м. Київ, пр. Відрадний, 52-а); 

У навчальних корпусах Університету проведені косметичні ремонти ауди-

торій та інших приміщень. У гуртожитку, розташованому за адресою   пр. 

Відрадний 52-а, виконано косметичні ремонти коридорів. 

З метою збереження матеріально-технічної бази та контролю за виконання 

правил внутрішнього розпорядку додатково встановлено камери відеоспос-

тереження за прилеглою територією до навчального корпусу. 

Університет забезпечив своєчасний початок нового навчального року та 

опалювальний сезон у встановлені терміни. Зусилля структурних підрозділів 

спрямовані на економне та ефективне використання енергоресурсів та впро-

вадження 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 Універси-

тету, що зменшує можливості розвитку матеріально-технічної бази. У зв’язку з 

цим першочерговими є заходи, спрямовані на підвищення ефективності та по-

силення контролю за енерговикористанням, проведення навчання співробітни-

ків 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. Та-

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

240 персональних комп’ютерів. 

Виконання всіх лабораторних робіт забезпечене необхідним обладнанням, 

приладами та інструментами.  

Для проведення практичних занять з фахових залізничних дисциплін фун-

кціонує 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, волей-

больні, спортивні майданчики), а також у власному спортивному комплексі, 
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до складу якого входить спортивний майданчик площею 1485 м2 та закритий 

спортзал площею 86 м2. У спортивному комплексі проходить навчання сту-

дентів в спортивних секціях, проводяться спортивні змагання. 

Відповідно до наказу ректора було розроблено комплекс заходів і передба-

чені раціональні шляхи підготовки щодо зміцнення і розширення матеріаль-

но-технічної бази Університету за умов безперебійної роботи всіх підрозді-

лів. 
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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 пра-

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

повідну перевірку знань з питань охорони праці. 

На інженера з охорони праці покладено безпосередній контроль за вико-

нанням заходів щодо безпеки праці, опрацювання цілісної системи управлін-

ня охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі ко-

жного структурного підрозділу. Інженером з охорони праці складається річ-

ний план роботи з охорони праці, який затверджуються наказом по Універси-

тету.  

У 2016 р. в Університеті поновлено такі нормативно-правові акти з охоро-

ни праці згідно з  чинним законодавством: 

– 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 про-

ходять інструктажі, навчання з питань охорони праці, з надання першої ме-

дичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. З цією метою в Універ-

ситеті затверджена наказом Комісія з перевірки знань працівників з питань 

охорони праці, яка протягом 2016 р. відповідно до затвердженого плану-

графіка здійснювала навчання і перевірку знань з питань охорони праці у 

працівників Університету.  

З метою удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, для вико-

нання правил і норм техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в  Універси-
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теті розроблено і затверджено «План роботи з охорони, електробезпеки, по-

жежної безпеки в Державному економіко-технологічному університеті тран-

спорту».  Інженером з охорони праці з щоквартально проводиться обстежен-

ня та перевірка охорони праці та документації з питань охорони праці на всіх 

структурних підрозділах Університету.  

Також на виконання галузевої програми забезпечення пожежної безпеки, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України, Університетом було 

проведено аналіз стану пожежної безпеки в Університеті; затверджено нака-

зом добровільну пожежну  охорону та пожежно-технічну комісію; оновлено 

план евакуації співробітників та студентів Університету у разі пожежі; обла-

днано систему оповіщення працівників та студентів Університету про поже-

жу; приведено у відповідність до вимог нормативно-правових актів з пожеж-

ної безпеки електрообладнання навчальних корпусів, будівель та споруд.  

З метою профілактики травматизму невиробничого характеру серед спів-

робітників та студентів Університету, розроблено і затверджено «План пер-

шочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в 

Державному економіко-технологічному університеті транспорту».  

Випадків виробничого травматизму в Університеті у 2016 р. зафіксовано 

не було.  

Працівникам адміністративно-господарського відділу Університету, робо-

та яких пов’язана з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також із за-

брудненням або несприятливими метеорологічними умовами згідно з чинним 

законодавством протягом 2016 р. видавались безоплатно  за встановленими 

нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального 

захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.  

Всі структурні підрозділи Університету протягом 2016 р. забезпечувались 

медичними аптечками першої допомоги.  

Відповідно до Колективного договору в Університеті затверджено  «Ком-

плексі заходи досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
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виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попе-

редження випадків виробничого травматизму».  

Наказом Ректора Університету призначені відповідальні особи за організа-

цію роботи з охорони праці  та пожежної безпеки в статурних підрозділах 

Університету.  

В 2016 році в Університеті відзначався День охорони праці. Було розроб-

лено та затверджено «План заходів з підготовки та проведення Дня охорони 

праці в Університеті».  

Згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону праці» в Університеті, з ме-

тою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких пи-

тань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудово-

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

 

Нормативним актом соціального партнерства, що регулює виробничі відно-

сини, 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 необхід-

них виробничо-побутових, соціально-економічних умов для плідної, ініціа-

тивної і продуктивної праці науково-педагогічних працівників, інших спів-

робітників Університету, захист їхніх прав та інтересів на рівні, передбаче-

ному чинним законодавством. 

Укладення Колективного договору позитивно впливає на мотивацію праці, 

складає максимально точне уявлення про реальні інтереси і потреби праців-

ників, 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  та 17 лютого 2016 року 

Конференцією трудового колективу були внесені зміни та доповнення до Ко-

лективного 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 Кон-

ференцією трудового колективу університету. Керівництво Університету та 

профспілковий комітет вживають всіх заходів щодо збереження та створення 

нових робочих місць. За умовами колективного договору робота за сумісниц-

твом надається передусім співробітникам Університету. 
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На даний момент в Університеті працює робоча комісія з підготовки прое-

кту 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, дотри-

мання законодавства України і нормативних документів, створює безпечні 

умови праці, задовольняє побутові та соціально-культурні потреби працівни-

ків 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 здійснюєть-

ся 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 від-

пустки 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 ма-

теріального добробуту. Для колективу Університету основним джерелом дохо-

дів є заробітна плата, яка виплачується 2 рази на місяць. Заборгованості й за-

тримки 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 сту-

дентів в навчально-виробничому процесі. Співробітники Університету, які пра-

цюють на роботах зі шкідливими умовами праці, згідно зі встановленими норма-

тивами за рахунок фонду з охорони праці університету забезпечені спеціальним 

одягом, взуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та дезінфікуючими 

засобами, аптечками першої медичної долікарської допомоги. 
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 Питання соціального захисту працівників Університету, пенсіонерів, 

студентів є одним із ключових питань. Адміністрація Університету та Проф-

спілковий комітет створюють всі належні умови для плідної праці, відпочин-

ку 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 2016 році для вико-

нання умов і завдань Колективного договору чітко розподілили виплату кош-

тів: 

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

235981 грн.; 

- за складність і напруженість у роботі – 279241 грн; 

- за вчене звання професора, доцента – 1387052 грн; 

- за науковий ступінь доктора наук, кандидата наук – 1049893 грн; 

- виплачена премія працівникам Університету – 1401305 грн; 

- на наукові відрядження – 14217 грн; 

- на підвищення кваліфікації – 138888 грн. 

Через профспілку Університету за 2016р. розподілено 8 путівок для оздо-

ровлення дітей викладачів та співробітників і 10 путівок для співробітників.  

Усього кількість коштів, залучених на організацію оздоровлення дітей, за 

2016 р. складає 37400,00 грн. 

У санаторіях України: Санаторій «Медичний центр реабілітації залізнич-

ників» (м. Хмільник), «ім. Горького», санаторій «Біла Акація» (м. Одеса), 

«Трускавецькурорт» (м. Трускавець), «Сонячний» (Закарпаття), СКК «Мор-

шинкурорт», санаторій «Дністер» (м. Моршин), ДП «Санаторій «Конча За-



 

спа», «Пуща Озерна» (м. Київ) у 2016 році оздоровлено 15 співробітників 

Університету. 

Профспілковим комітетом у 2016 році виділено на: 

- екскурсії та походи до театрів – 66500,00 грн; 

- медичне обслуговування – 25850,00 грн; 

- спортивні змагання – 12990 грн; 

- матеріальна допомога – 51800 грн; 

- новорічні подарунки – 10037,00 грн; 

- дитячі та дорослі путівки – 88528,00 грн. 

 

ДОСЯГНЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ   

У СФЕРІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

Назва вистав-
ки 

Статус ви-
ставки 

Термін 
проведення

Тема розробки Нагорода

2015 р.

«Освіта та 
кар’єра» 

Міжнародна квітень 

Номінація  
«Кращий дизайн 
виставкового сте-
нду та реклами 
досягнень навча-
льного закладу» 

Диплом, 
Золота 
медаль 

2016 р.  
 

«Освіта та 
кар’єра» 

 
Міжнародна 

17-19 лис-
топада 

Номінація 
«Видання підруч-
ників та навчаль-
них посібників 

нового покоління» 

Диплом, 
Золота 
медаль 
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