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Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту 

Мости та тунелі 

Управління енергетичними процесами 

Транспортна інженерія 

Управління процесами перевезень 

Організація будівництва та експлуатація доріг 

Промислове та цивільне будівництво 

Комп’ютерних технологій і систем 

Економіко-гуманітарний  



ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА – ДВИГУН ЕКОНОМІКИ 

СВІТОВИЙ РИНОК ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ  - 5...7 ТРЛН. USD  



Спеціальність 275 – «Транспортні технології» 

275.02  
ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЛОГІСТИКА 

275.02  
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ 
НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

275.03  
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ  
НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 



Транспортно-експедиційне 
обслуговування та митне 
оформлення вантажних 
перевезень 

Основні напрямки навчання на факультеті 

Моніторинг та керування 
транспортними мережами 
великих міст 

Керування транспортними 
підрозділами на 
підприємствах та в портах 



Організація складської 
логістики великих 
підприємств та торгових 
мереж 

Основні напрямки навчання на факультеті 

Керування рухом 
пасажирських і вантажних 
поїздів на залізничних 
станціях та дільницях 

Координація діяльності та 
взаємодії різних видів 
транспорту у логістичних 
ланцюгах 



Розробка оптимальних 
маршрутів та графіків руху  
транспортних засобів 

Основні напрямки навчання на факультеті 

Здійснення маркетингових 
досліджень ринку 
транспортних послуг 

Контроль стану безпеки руху 
в транспортних підрозділах 
підприємств 



Можливості працевлаштування 

керівник відділу збуту та постачання 

керівник транспортного відділу 

менеджер з міжнародних перевезень 

логіст 

експедитор 

оперативно-диспетчерський персонал 

Початковий рівень – від 12000 грн. 

Керівники підрозділів – від 25000 грн. 

Топ-менеджмент – від 35000 грн.  

Заробітна плата: 



Місця працевлаштування випускників 



Що вивчаємо? 

Транспортно-експедиторська діяльність 

Логістика 

Організація залізничних перевезень 

Організація автомобільних перевезень 

Міжнародні перевезення 

Митне оформлення вантажів 

Проектування транспортної інфраструктури 

Взаємодія видів транспорту 

Інформаційні технології на транспорті 

Транспортне право 



Де навчаємо? 



Лабораторії факультету 



Лабораторія складської та інформаційної логістики 



Лабораторія моделювання транспортних процесів 



Зона відпочинку для студентів 



На 3-4 курсах хлопці та 
дівчата мають можливість 
навчатись на військовій 
кафедрі  

Військова кафедра університету 

Після проходження навчання 
студенти приймають присягу 
та отримують військове 
звання лейтенант запасу 



Участь у міжнародних освітніх програмах 
Студенти факультету на міжнародній виставці  

INNOTRANS-2018 (м. Берлін) 



Студенти приймають участь у багатьох творчих 
заходах, безкоштовно займаються вокалом, 
хореографією, акторським мистецтвом 
 

Студентський Палац культури вміщує 1000 
глядачів, а кінозал – 250 глядачів 

В університеті щорічно проходять 
Студентська весна, Шанс, День 
першокурсника, День студента 

Факультет УПП – це не тільки навчання 

Щорічно організовується День 
факультету УПП, де кращі 
студенти факультету отримують 
нагороди та призи 

 



В університеті є власний спортивний комплекс, 2 футбольні поля, 
відкритий басейн 

Де займатись спортом? 



Університет - це окреме студентське 
містечко (campus), розташоване в 
парковій зоні центральної частини міста. 
Тут розташовані навчальні корпуси та 
гуртожитки, спортивний комплекс та 
власна котельня 

Студенти факультету проживають в 
окремому гуртожитку. Усі студенти, за 
бажанням, отримують місце у гуртожитку 

Де живуть студенти з інших міст? 

Система гуртожитку – блочна. 
На блоці: 7 кімнат, кухня, сан-вузол,  
1, 2 та 3-місні кімнати.  
 

У гуртожитку: душові, спортивна кімната,  
інтернет, пральні машини 



Сьогодні факультет УПП – це потужний 
освітній центр транспортної галузі.  
Але головне – це велика та дружня родина, 
де кожен має підтримку товаришів та 
можливість для власного розвитку.  

І цей позитивний дух студентського 
товариства залишається з кожним 
нашим випускником на все життя. 

Факультет УПП – це дружня родина! 

Запрошуемо Вас до вступу на факультет 
«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ»! 



Як нас знайти? 

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 

www.diit.edu.ua 

Деканат факультету 
(056) 373-15-12 
(050)  633-88-84 
(068) 409-62-14  

Приймальна комісія 
(056) 776-61-30  
(097) 239-14-79 

diit.upp 



Як стати студентом факультету у 2022 році? 

Вступ на БЮДЖЕТ 
 або за результатами Національного мультипредметного 
тесту (НМТ) + мотиваційний лист 
 або за результатами ЗНО (2019, 2020, 2021 р.) – сертифікати 
з 1) української мови (коефіцієнт 0,3), 2) математики (0,5),  
3) іноземної мови або історії або географії або фізики або 
біології або хімії (0,2) + мотиваційний лист 

Загальна ліцензія (денна/заочна) – 200 / 150 
Держзамовлення – 75 / 10  

Вартість контракту (на рік) – 17000 / 7600 

Для вступників на базі середньої школи 

Вступ на КОНТРАКТ 
 тільки мотиваційний лист 

Термін навчання  – 3 роки 10 місяців 



Як стати студентом факультету у 2022 році? 

БЮДЖЕТ: або на основі НМТ-2022 (дві оцінки) або за 
двома сертифікатами ЗНО (2019, 2020, 2021 р.) – 
українська мова (0,5) + математика (0,5) + мотив. лист 

Загальна ліцензія (денна/заочна) – 100/ 120 
Держзамовлення – 40 / 10  

Вартість контракту (за рік)  – 17000 / 7600 

Для вступників на базі коледжу 

Вступ на освітні програми факультету на базі будь-
якої спеціальності коледжу 

КОНТРАКТ: або на основі НМТ-2022 (дві оцінки) або за 
двома сертифікатами ЗНО (2019, 2020, 2021 р.) – 
українська мова (0,5) + будь-який інший (0,5)+мотив. лист 

Термін навчання  – 2 роки 10 місяців 



Як стати студентом факультету у 2022 році? 

БЮДЖЕТ: фахове вступне випробування 
(проводиться в університеті) + мотиваційний лист 

Загальна ліцензія (денна/заочна) – 90 / 80 
Держзамовлення – 60 / - 

Вартість контракту (на рік) – 18500 / 12500 

Для вступників у магістратуру 

Якщо Ви маєте диплом «бакалавра» чи «магістра 
(спеціаліста)» за іншою спеціальністю, то ніяких 
додаткових іспитів у 2022 р. складати непотрібно 

КОНТРАКТ: тільки мотиваційний лист 

Термін навчання  – 1 рік 5 місяців 


