СВІДОМИЙ ВИБІР КРАЩИХ

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Автомобільний транспорт відіграє важливу роль
у соціально-економічному розвитку країни. На сьогодні більш як 100 тис. автомобільних перевізників
надають послуги з перевезення майже 50 % пасажирів та 60 % вантажів.
Розбудова транзитних міжнародних транспортних коридорів «Захід – Схід» і «Північ – Південь» та
інтеграція їх до міжнародної транспортної системи
сприятиме поліпшенню й розвитку транспортних та
економічних відносин з країнами Європи, залученню додаткових обсягів перевезень і валютних надходжень, наближенню до міжнародних стандартів
пасажирських і вантажних перевезень, поліпшенню
енергетичних та екологічних показників роботи транспорту.
Перевага спеціалізації підтверджується затребуваністю її випускників та значною кількістю бюджетних місць для навчання. Загальний обсяг державного замовлення складає 35 місць.
Крім основної спеціальності, за час навчання
студент може отримати додаткову професію слюсаря з ремонту рухомого складу, а також
провідника пасажирського вагона. У період літньої
практики це дає змогу заробити кошти для власних
потреб студента.
Випускова кафедра «Прикладна механіка» виконує значний обсяг науково-дослідної роботи. Її наукова діяльність визначається нагальними потребами
експлуатації, ремонту та виробництва автомобільної
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техніки й має напрями: модернізація і проектування вантажівок та автобусів цивільного й військового
призначення; модернізація і проектування робочого
обладнання для машин, що перебувають в експлуатації; розробка механізованого інструменту з метою
зменшення ручної праці, підвищення продуктивності
та якості виконання ремонтних робіт з технічного оьслуговування та ремонту автомобільної техніки. Студентами виконуються комплексні дипломні проекти,
у тому числі міжкафедральні.
Студенти-механіки залучаються до наукової
роботи на кафедрі, вивчаючи конструкцію новітніх
зразків автомобільної техніки та сучасні методи теоретичних та експериментальних досліджень, що
дозволяє істотно підвищити кваліфікацію і сприяє

алізації творчих здібностей та культурного дозвілля
працюють сучасні студії палацу культури. Усе це зручно розміщено в парковій зоні території університету.
Сподіваємося, що Ви зробите правильний
вибір професії інженера-механіка, яка затребувана на підприємствах країни.

ОСНОВНІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

• Деталі машин та механізмів
• Теорія машин та механізмів, металознавство,
загальний курс залізниць
• Автомобілі
• Автомобільні двигуни
• Технічна експлуатація автомобілів
• Організація автомобільних перевезень
• Технологія виробництва і ремонту автомобілів
• Транспортна логістика
• Безпека руху

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники працюють на підприємствах у сфері
організації технічної експлуатації, сервісного обслуговування автотранспортних засобів та їх ремонту; у
сфері організації та управління транспортними процесами; на підприємствах Укрзалізниці та у їх структурних підрозділах.
Наші випускники працюють на посадах: інженермеханік; механік автомобільної колони; механік з
ремонту та обслуговування транспорту; ревізор з безпеки руху; інженер-конструктор; інженер-технолог;
автоексперт.
більш вигідному працевлаштування. У спеціалізованій лабораторії студенти разом з викладачами втілюють свої ідеї в масштабних моделях та перевіряють
теоретичні напрацювання експериментами. Студенти
беруть участь у всеукраїнських олімпіадах з дисциплін
спеціальності, де стабільно займають місця в чільній
десятці серед споріднених ВНЗ.
Випускники кафедри отримують дипломи міжнародного зразка, а також мають можливість здобути
другу вищу освіту (економічна, філологічна), студенти мають змогу навчатися на військовій кафедрі.
Для занять спортом є сучасний спорткомплекс, великий басейн, тренажерні зали, стадіони (малий – зі
штучним, великий – з трав’яним покриттям). Для ре-
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ПАМ’ЯТКА АБІТУРІЄНТУ
ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ від вступників на ОКР Бакалавр денної форми навчання з
11 липня по 27 липня 2016 року, для випускників коледжів – до 20 липня 2016 року.
ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВСТУПНИК
БЕЗ ПІЛЬГ ТА ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ПОДАЄ:
• заяву в електронній формі;
ІНШІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ:
• заяву на бланку університету;
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт 1-ша, 2-га та 11-та сторінки);
• копію документа державного зразка про раніше
здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, та копію додатка до нього;
• копію сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання;
• чотири фотокартки 3х4 см.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник
пред’являє особисто оригінали документів та військовий квиток або посвідчення про приписку.
ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ – не пізніше 1200
01 серпня 2016 року.
ТЕРМІН ВИБОРУ МІСЦЯ НАВЧАННЯ ТА
ПОДАЧІ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ вступниками, які отримали рекомендації на місця державного замовлення, закінчується 0 1800 05 серпня
2016 року; за кошти фізичних та юридичних осіб
– 0 1800 10 серпня 2016 року.
ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ:
• за державним замовленням – не пізніше
1200 06 серпня 2016 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12 серпня 2016 року.
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Програма курсів відповідає програмі ЗНО. Тривалість навчання – 3 місяці. За результатами контрольних робіт слухач має можливість отримати до 10 додаткових балів при вступі до університету.
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КОНТАКТИ
АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ:
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, Україна, 49010. Сайт: diit.edu.ua

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
Приймальна комісія, вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна. Приймальна комісія розташована в к. 261 Нового навчального корпусу. Їхати
в напрямку проспекту Гагаріна тролейбусами А, Б, 9,
трамваями 1, 5, маршрутними таксі 101, 126, 80, 88 та
іншими.
Телефони: 		
(056) 776-61-30
			
(056) 793-19-15
Залізн. тел.: 		
3-19-15
Сайт: 		
pk.diit.edu.ua
E-mail: 		
pk@pk.diit.edu.ua

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:
Підготовчі курси для абітурієнтів розташовані в к. 261 Нового навчального корпусу.
Телефон: 		
(056) 793-19-20
Залізн. тел.: 		
3-19-20
Сайт:		
pf-diit.com.ua

ЗАПРОШУЄМО
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
АВТОМОБІЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ
Спеціальність:
Автомобільний транспорт

ВИПУСКОВА КАФЕДРА
«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»:
кімната 5207
Телефон: 		

(056) 373-15-18

prikladnaya_mexanika
mechan.ptm
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