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СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ректор
Українського державного університету залізничного транспорту
Доктор технічних наук, професор
Народився 1 липня 1966 р. в с. Зідьки Зміївського району
Харківської області.
Закінчивши у 1983 р. сільську середню школу, вступив
до Харківського інституту інженерів залізничного транспорту
на факультет автоматики, телемеханіки та зв’язку, навчання
в якому завершив у 1990 р. з відзнакою.
З 1984 до 1986 р. служив у лавах Збройних сил СРСР.
З 1990 до 1993 р. був аспірантом кафедри автоматики та
телемеханіки альма-матер. У 1996 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,
а в 2001 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри
автоматики та комп’ютерних систем управління.
У 1994 р. в рідному інституті, а пізніше — академії, С. В. Панченко розпочав свою викладацьку діяльність: спочатку на посаді асистента кафедри автоматики та
комп’ютерних систем управління, а потім — доцента згаданої кафедри. Впродовж цього часу здійснював активну діяльність щодо підтримання тісних зв’язків із транспортними
технікумами України в межах навчального комплексу «академія — технікуми». Був відповідальним секретарем приймальної комісії УкрДАЗТ.
У 2004 р. був призначений на посаду проректора з навчальної роботи, а в 2006 р. — проректора з науково-педагогічної
роботи Української державної академії залізничного транспорту.
Сергій Володимирович здійснює вагому наукову діяльність, має 150 наукових праць, серед яких — дев’ять монографій, 11 підручників та навчальних посібників. У 2010 р. здобув
науковий ступінь доктора технічних наук, а в 2012 р. — вчене

звання професора кафедри автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів УкрДАЗТ.
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України
№ 162-к від 22 квітня 2014 р., був призначений ректором Української державної академії залізничного транспорту. З перших
днів перебування на цій посаді всебічно сприяє ефективному
розвитку навчально-наукового потенціалу вишу, оптимізації
форм і методів системи навчально-виховного процесу.
Завдяки всебічному керівництву проф. С. В. Панченка,
плідній діяльності професорсько-викладацького складу, згідно
з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1049-р від
30 жовтня 2014 р., Українська державна академія залізничного транспорту була реорганізована в Український державний університет залізничного транспорту. Сьогодні у виші відкрито чотири нові спеціальності, 12 сучасних лабораторій та
комп’ютерних класів.
Під керівництвом і за особистою участю Сергія Володимировича започатковано та поглиблено роботу щодо встановлення міжнародних зв’язків. У лютому 2014 р. УкрДАЗТ, спільно
з партнерами з Республіки Польща (Технологічно-гуманітарний університет імені Казимира Пулавського м. Радома та
фірма «МЕДКОМ» м. Варшави), здобув перемогу в конкурсі
Міністерства закордонних справ Республіки Польща «Польська допомога розвитку 2014». За результатами цієї роботи університет отримав першу в Україні навчально-наукову лабораторію систем управління залізничними транспортними
засобами.
У 2015 р. був створений Українсько-Польський культурний науковий центр. У березні 2016 р. в межах реалізації
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проекту Європейського Союзу TEMPUS IV, зокрема програми
MieGVF «Магістр інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні», в Українському державному університеті залізничного транспорту
відбулося вручення дипломів Національної консерваторії мистецтв і ремесел (м. Париж, Франція) першому випуску магістрів «Менеджер високошвидкісних залізничних систем». Підготовка магістрів здійснюється на підставі рамкової угоди між
двома університетами-партнерами, підписаної у 2015 р.
Сергій Володимирович активно сприяє розширенню пріоритетів співпраці в галузі освіти і науки, зокрема підтриманню
тісних зв’язків університету із закордонними вишами. Так,
у вересні 2016 р. відбулася зустріч делегації Українського державного університету залізничного транспорту на чолі з ректором, проф. С. В. Панченком із керівництвом Азербайджанського технічного університету (м. Баку). У ході такої зустрічі
також було проведено прес-конференцію ректора на азербайджанському державному телебаченні м. Баку.
Велику увагу С. В. Панченко приділяє застосуванню
в навчальному процесі передових технологій, нових методів
навчання, підготовці кадрів вищої кваліфікації, організації та
координації науково-методичної і науково-дослідної роботи,
виконанню державного замовлення щодо підготовки фахівців. З метою підвищення рівня оцінювання і контролю якості
знань студентів та організації дистанційного навчання, в університеті створений Центр оцінювання якості вищої освіти
і дистанційного навчання.
Сергій Володимирович Панченко має високий рівень професійної підготовки, є обізнаним фахівцем у галузі автоматизації технологічних процесів на залізничному транспорті, методів і засобів контролю місць знаходження рухомого складу та
управління рухом поїздів. Він — академік Транспортної академії України та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності України, голова спеціалізованої вченої ради Д 64.820.04
із захисту докторських і кандидатських дисертацій, член спеціалізованої вченої ради Д 64.820.01 УкрДУЗТ, провідний лектор

Ректор С. В. Панченко з Генеральним консулом Республіки
Польща у Харкові Я. Яблонським

кафедри автоматики та комп’ютерного телекерування рухом.
Читає лекції на денному та заочному відділеннях, а також на
факультеті підвищення кваліфікації.
За період роботи в УкрДУЗТ С. В. Панченко нагороджений Грамотою Верховної Ради України, почесними грамотами
Міністерства освіти і науки України, Державної адміністрації
залізничного транспорту України, Харківської обласної державної адміністрації, нагрудним знаком Міністерства освіти
і науки України «Відмінник освіти України», нагрудним знаком «Почесний працівник транспорту України», знаком Укрзалізниці «Почесний залізничник», золотим знаком «За вагомий
внесок у розвиток Південної залізниці» та Дипломом лауреата
почесної нагороди «Інтелект нації».
Має високі моральні якості. Чудовий сім’янин. Турботливий батько. Користується великим авторитетом серед викладачів, співробітників та студентської молоді університету.

Зустріч із керівництвом Азербайджанського технічного університету (м. Баку, Азербайджан), 2016 р.
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