
 

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Залізничний транспорт є основним перевізником в 

Україні та у багатьох провідних країнах світу. Це 
стратегічна галузь, яка забезпечує функціонування 
економіки нашої держави. Залізничні перевезення – це 
складний процес, який є результатом щоденної роботи 
тисяч працівників різних підрозділів. Однак, саме фахівці з 
транспортних технологій координують діяльність усіх 
галузей залізничного транспорту, організовують та 
управляють перевізним процесом, як на магістральному, 
так і на залізничному транспорті промислових 
підприємств та портів. Саме тому випускники 
магістратури за цією програмою, що мають не тільки 
професійний, але й науковий рівень підготовки, 
користуються значним попитом серед транспортних 
підприємств, пов’язаних з залізничними перевезеннями.  

ВИ НАВЧИТЕСЬ 
 системно мислити та застосовувати сучасні наукові 

підходи для вирішення практичних задач з організації перевезень; 
 використовувати автоматизовані системи 

проектування інфраструктурних об’єктів залізниць; 
 працювати в команді над вирішенням проблемних 

ситуацій та організовувати роботу колективу; 
 сучасним технологіям організації залізничних 

перевезень, в т.ч. при перевезенні небезпечних вантажів; 
 логістичним принципам організації вантажної, 

комерційної, пасажирської роботи на залізничному 
транспорті, в т.ч. і при міжнародних перевезеннях 
 використовувати нормативно-правову базу 

залізничних перевезень; 

 ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ 

На підприємствах Укрзалізниці, транспортних 
підрозділах промислових підприємств та портів, у 
транспортно-експедиторських компаніях на керівних 
посадах диспетчера з залізничних перевезень, менеджера з 
транспортної логістики, інженера з транспорту, 
керівника транспортного відділу.  

Рівень заробітної плати від 12 тис. грн. 
 
 
 
 

 
 

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Автоперевезення є досить зручними для клієнтів, 

оскільки забезпечують порівняно високу швидкість 
перевезень, дотримання строків доставки, а також 
доставку «від-дверей-до дверей». Щодня автомобілями 
доставляються тисячі тон вантажів та перевозяться 
мільйони пасажирів. Саме автомобілями здійснюється 
доставка товарів у торгівельні мережі, поштові 
перевезення, міські та міжміські пасажирські перевезення. 
Автотранспортні компанії пропонують широкий спектр 
послуг щодо транспортно-експедиторської підтримки 
автоперевезень з врахуванням сучасних логістичних 
підходів. Саме тому фахівці з організації автомобільних 
перевезень і транспортної логістики наразі 
користуються суттєвим попитом серед роботодавців, 
особливо у сегменті малого та середнього бізнесу.  

ВИ НАВЧИТЕСЬ 
 науково обґрунтовувати управлінські рішення при 

організації автоперевезень вантажів та пасажирів; 
 розробляти логістичні ланцюги постачання та 

оцінювати їх ефективність; 
 організовувати роботу автотранспортних 

підприємств та підрозділів; 
 новітнім інформаційним технологіям організації та 

управління автомобільними перевезеннями; 
 здійснювати транспортно-експедиторське 

обслуговування автоперевезень, зокрема, і в 
міжнародному сполученні; 
 здійснювати дослідження ринку транспортних 

послуг та розробляти ефективні схеми перевезень. 

 ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ 
У автотранспортних компаніях та логістичних 

центрах, у морських портах, у транспортних відділах 
підприємств, в органах управління автомобільним 
транспортом на керівних посадах менеджера з організації 
перевезень, менеджера з логістики, менеджера з митного 
оформлення вантажів, менеджер з продажу 
транспортних послуг, керівника транспортного відділу.  

Рівень заробітної плати від 12…15 тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Ефективна організація перевізного процесу неможлива 

без його якісного транспортно-експедиторського 
супроводження на основі сучасних логістичних принципів. 
При плануванні перевезень важливо як враховувати 
можливі ризики у реалізації перевізного процесу, так і 
прогнозувати та попереджувати їх вплив на кінцевий 
результат. Тому фахівці з ризик-менеджменту на 
транспорті вже давно є в структурі багатьох 
транспортних підприємств. Однак до цього часу 
цілеспрямована підготовка таких спеціалістів в Україні не 
здійснювалась. Дана магістерська програма є унікальною, 
оскільки її створено у рамках європейського освітнього 
проекту Erasmus+ з урахуванням досвіду та сучасних 
підходів провідних університетів ЄС у галузі ризик-
менеджменту та управління кризами в логістиці.  

ВИ НАВЧИТЕСЬ 
 сучасним науковим підходам та методикам аналізу 

та прогнозування ризиків у логістиці; 
 управляти ланцюгами постачання і логістичними 

мережами та здійснювати транспортно-експедиторське 
супроводження перевізного процесу; 
 досліджувати роботу логістичних систем в умовах 

ризиків з використанням сучасних моделюючих комплексів; 
 ідентифікувати, прогнозувати та оцінювати ризики 

при організації перевезень;  
 розробляти антикризові заходи та стратегії 

мінімізації ризиків при реалізації транспортного процесу; 
 організовувати командну роботу та управляти 

логістичними проектами; 

 ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ 
У транспортно-експедиторських компаніях та 

логістичних центрах, у транспортних та аналітичних 
підрозділах промислових підприємств та портів на 
керівних посадах ризик-кризового менеджера, менеджера-
аналітика з організації перевезень, менеджера з логістики, 
менеджера з експедирування вантажів, керівника 
транспортно-аналітичного відділу.  

Рівень заробітної плати від 15 тис. грн. 
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ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 
На базі освітнього рівня «бакалавр» або 

«спеціаліст/магістр», здобутого за спорідненим 
напрямком – «Транспортні технології» або «Організація 
перевезень та управління на транспорті»: 

– за денною та заочною формою – 1 рік та 4 місяці 
На базі освітнього рівня «бакалавр» або 

«спеціаліст/магістр», здобутого за іншим напрямком: 
– за денною та заочною формою – 2 роки та 4 місяці 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 
Заняття у магістратурі проводять кваліфіковані 

викладачі-практики – професори та доценти.  
При проведенні лабораторних робіт використовуються 

сучасні спеціалізовані програмні пакети AnyLogic, AutoCAD, 
Statistica, MatLAB. 

В університеті широко використовується система 
дистанційного навчання на базі платформи MOODLE, яка 
включає електронні курси з усіх навчальних дисциплін, а 
також використовується для тестування студентів. 

Під час навчання студенти мають можливість 
відвідувати додаткові курси та тренінги з логістики, 
транспортно-експедиторської діяльності, комп’ютерного 
моделювання, автоматизованого проектування, які 
проводять професіонали-практики. 

Навчання у магістратурі закінчується захистом 
випускної магістерської роботи. 

ВИ ОТРИМАЄТЕ КВАЛІФІКАЦІЮ 
В залежності від обраної магістерської програми 

випускникам присвоюється освітній ступінь: 
– магістр з транспортних технологій на залізничному 

транспорті; 
– магістр з транспортних технологій на 

автомобільному транспорті; 
– магістр з транспортних технологій та логістики 

ДВА ДИПЛОМИ ОДНОЧАСНО 
Студенти факультету мають реальні можливості 

одночасно навчатись за двома освітніми програмами – на 
денній та на заочній форм – та отримати два дипломи 
магістра. В процесі навчання значну кількість дисциплін за 
другою програмою може бути перезараховано. 

ІНФРАСТРУКТУРА 
Окреме студентське містечко у парковій зоні в 

центральній частині міста: 2 навчальні корпуси,  
6 гуртожитків, палац культури, спортивний комплекс,  
2 стадіони, басейн, поліклініка, власна котельня, зручна 
транспортна розв'язка.  

На факультеті УПП – комп’ютерні класи, лабораторії 
«Організації руху поїздів», «Складської та інформаційної 
логістики», «Моделювання транспортних систем», зона 
відпочинку, усі аудиторії факультету обладнані 
мультимедійною технікою.  

 

 
 
 

УМОВИ ВСТУПУ-2022 
У 2022 р. для вступу до магістратури екзамен з 

іноземної мови (ЄВІ) СКАСОВАНО! 
НЕ ВТРАЧАЙТЕ СВІЙ ШАНС ВСТУПИТИ БЕЗ ЗНО У 2022 р.! 
Для вступу у магістратуру на базі освітнього рівня 

«бакалавр» чи «спеціаліст/магістр» у 2022 р.: 
– на навчання за державним замовленням: фахове 

вступне випробування (проводиться в університеті) + 
мотиваційний лист 

– за контрактом: тільки мотиваційний лист 
ЧИ ПОТРІБНО СКЛАДАТИ ДОДАТКОВІ ІСПИТИ? 

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

ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ ТА БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ 
Ліцензійний обсяг для вступу у магістратуру для 

факультету «Управління процесами перевезень» складає: 
– за денною формою 90 місць; 
– за заочною – 80 місць. 
Бюджетні місця передбачені за денною формою – 

близько 60 місць. 
ТЕРМІНИ ТА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 

Термін навчання (денна або заочна) – 1 рік та 4 місяці 
Вартість 1 року навчання за контрактом (денна/заочна): 
– за програмами «Транспортні технології на 

залізничному транспорті» та «Транспортні технології на 
автомобільному транспорті» – 18 500грн. / 12 500 грн. 

– за програмою «Логістика та ризик-кризове управління 
на транспорті» – 14 700 грн. / 10 700 грн. 

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2022 
Реєстрація електронного кабінету – з 01 серпня 
Початок прийом електронних заяв – з 16 серпня 
Закінчення прийому заяв – до 15 вересня 
Фаховий іспит (вступ на бюджет) – з 10 по 16 вересня 
Списки рекомендованих на бюджет – до 20 вересня 
Подання оригіналів документів (бюджет)– до 24 вересня 
Зарахування на бюджет – до 25 вересня 
Прийом документів (2-а сесія) – з 17.10 по 15.11 
Зарахування на контракт (2-а сесія) – до 30 листопада 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 
Заяви на вступ (+ мотиваційний лист) подаються у 

електронній формі з особистого кабінету). 
На бюджет – до 5 заяв, на контракт – до 20 заяв 
Для зарахування подаються оригінали документів: 
– документ про вищу освіту з додатком (оригінали); 
– мотиваційний лист; 
– 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
– паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки); 
– копія ідентифікаційного коду; 
– військовий квиток або приписне посвідчення (копія) 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Приймальна комісія: к.261, (056) 776-51-10, (097) 239-14-79 
Сайт та e-mail: pk.diit.edu.ua,  dnuzt.upp@gmail.com 
Факультет УПП: #diit.upp  (056) 373-15-12, (050)-633-88-84 
Декан: Вернигора Роман Віталійович, (068)-409-62-14 
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ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
 

275 ТРАНСПОРТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ 

 
 

Транспортні технології на 
залізничному транспорті 

Транспортні технології на 
автомобільному транспорті 

Логістика та ризик-кризове 
управління на транспорті 

 

 

З
А

П
Р

О
Ш

У
Є

М
О

 Д
О

 М
А

Г
ІС

Т
Р

А
Т

У
Р

И
! УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Дніпровський інститут 

інфраструктури і транспорту (ДІІТ) 

ФАКУЛЬТЕТ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА 

49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2 
Факультет УПП, к. 445 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКУ 

ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА  
У СФЕРІ ТРАНСПОРТНИХ 

ПОСЛУГ ТА ЛОГІСТИКИ 
СТАНЬ ПРОФЕСІОНАЛОМ У ГАЛУЗІ 

ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ 

mailto:(097)%20239-14-79Сайт%20та%20e-mail:%20pk.diit.edu.ua,%20dnuzt.upp@gmail.com
mailto:(097)%20239-14-79Сайт%20та%20e-mail:%20pk.diit.edu.ua,%20dnuzt.upp@gmail.com

