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Факультети університету 

 Мости та тунелі  Прикладних комп'ютерних технологій 

 Управління енергетичними процесами  Металургійних процесів та хімічних технологій 

 Транспортна інженерія  Електромеханіки та електрометалургії 

 Управління процесами перевезень  Якості та інженерії матеріалів 

 Організація будівництва та експлуатації доріг  Дизайну машин та захисту довкілля 

 Промислове та цивільне будівництво  Економіки і менеджменту 

 Економіко-гуманітарний  Заочний факультет 

 Комп’ютерних технологій і систем  Нікопольський факультет 

 Кафедра військової підготовки 



Дніпровський інститут 
інфраструктури і транспорту 



Мости та тунелі 
Готує фахівців з проектування, 
будівництва, експлуатації та 
дослідження мостів, транспортних 
тунелів, метрополітенів та інших 
штучних споруд залізничного та 
автодорожнього транспорту 

Випускники проектують та будують 
мости та транспортні тунелі; працюють 
у будівельних, проектно-
вишукувальних організаціях, 
дистанціях колії, заводах мостових 
конструкцій, мостовипробувальних 
станціях, науково-дослідних інститутах 



Управління енергетичними процесами 
Освітні програми: 

 Електричний транспорт 

 Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод 

 Електротехнічні системи електроспоживання 

 Електромобілі Випускники працюють в конструкторських бюро з 
проектування та розробки транспортних систем, на 
підприємствах по виготовленню та ремонту 
електровозів, трамваїв, тролейбусів.  

Фундаментальна електротехнічна підготовка, глибокі 
знання в галузі систем електропостачання і 
автоматизації процесів надають можливість 
випускнику швидко освоїти і успішно обслуговувати 
сучасне електротехнічне обладнання 



Транспортна інженерія 
Освітні програми: 

 Локомотиви  

 Вагони 

 Підйомно-транспортні машини 

 Автомобілі та автомобільне 
господарство 

Випускники працюють майстрами, інженерами у 
локомотивних та вагонних депо, на 
локомотиворемонтних та локомотивобудівних 
заводах, вагоноремонтних та вагонобудівних 
підприємствах, у вагонних та локомотивних 
службах залізниць і промислових підприємств, у 
будівельних та вантажних компаніях. 



Управління процесами перевезень 
Освітні програми: 

 Організація перевезень і управління на 
залізничному  

 Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті 

 Транспортно-експедиторська діяльність 
 та логістика 

Випускники координують діяльність усіх галузей та 
підрозділів транспорту з організації перевезень: 

 здійснюють безпосереднє керування пасажирських 
і вантажних перевезень 

 організовують вантажну роботу на станціях та 
промислових підприємствах 

 виконують транспортно-експедиційне 
обслуговування в логістичних центрах 

 



Організація будівництва та експлуатації доріг 
Освітні програми: 

 Залізничні споруди та колійне 
господарство 

 Автомобільні дороги і аеродроми 

Фахівці володіють методами проектування, будівництва 
доріг та експлуатації залізничної колії. 

Випускники факультету працюють: 

 проектних, будівельних та ремонтних підприємствах; 

 дистанціях та службах колії на залізницях та 
промислових підприємствах 

 підрозділах «Укравтодору» та приватних компаніях що 
займаються будівництвом та ремонтом доріг 



Промислове та цивільне будівництво 
Освітні програми:  

 Промислове і цивільне будівництво 

 Архітектурне проєктування будівель і споруд 

 Водопостачання і водовідведення 

 Технології захисту навколишнього 
середовища 

 Екологія 

 

Випускники факультету працюють: 

 керівниками та технологами будівельного виробництва 
на підприємствах водопостачання та водовідведення 

 архітекторами у будівельних компаніях 

 дослідниками і проектувальниками будівельних 
конструкцій 

 фахівцями у області економіки і планування будівництва 

 технологами очисних станцій 

 інженерами-екологами  



Економіко-гуманітарний 
Освітні програми:  

 Германські мови та літератури (переклад) 

 Економічна психологія 

 Облік і оподаткування 

 Фінанси, банківська справа та страхування 

 Менеджмент 
Випускники факультету працюють: 

 економістами та аналітиками з фінансової роботи;  

 начальниками фінансово-економічних відділів та служб;  

 головними бухгалтерами;  

 начальниками відділів в банківських установах, страхових 
компаніях та інших фінансових інститутах;  

 фахівцями податкової та контрольно-ревізійної служб;  

 аудиторами, менеджерами, маркетологами 

 перекладачами, секретарями-референтами 



Комп'ютерних технологій і систем 
Освітні програми: 

 Інженерія програмного забезпечення 

 Комп'ютерна інженерія 

 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології 

 Системи керування рухом поїздів 

 Кібербезпека Випускники можуть працювати на залізниці та у приватних 
компаніях: 

 системними адміністраторами 

 інженерами по обслуговуванню комп’ютерної техніки 

 інженерами програмістами 

 фахівцями з комп'ютерної безпеки та захисту інформації 

 інженерами-електромеханіками 

 фахівцями з автоматики, телекомунікації та зв'язку 

 

 

 



Кафедра військової підготовки 
Кафедра військової підготовки готує офіцерів для 
служби за контрактом та офіцерів запасу за 
спеціальностями: 

 експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби 

 відновлення та будівництво штучних споруд на 
об`єктах національної транспортної системи 

 будівництво та експлуатація будинків і споруд 
спеціального та загальновійськового призначення 

 організація військових перевезень і управління на 
залізничному транспорті 

 відновлення та будівництво об`єктів національної 
транспортної системи 

 морально-психологічне забезпечення підрозділів 
Державної спеціальної служби транспорту 



Інститут промислових та бізнес 
технологій 



Прикладних комп'ютерних технологій 

 029 Інформаційна бібліотечна 
 та архівна справа 

 051 Економіка 

 121 Інженерія програмного 
 забезпечення 

 122 Комп'ютерні науки 

 126 Інформаційні системи та 
 технології  

 144 Теплоенергетика 

 151 Автоматизація та 
 комп’ютерно-
 інтегровані технології  

 

 



Металургійних процесів та хімічних технологій 

 136 Металургія: 

 Металургійні процеси одержання та 
обробки металів та сплавів 

 Технології та обладнання 
металургійного виробництва 

  161 Хімічні технології та 
 інженерія: 

 Хімічні технології 

 Переробка нафти та газу 

 Хімічні технології палива та 
вогнетривів 

 035 Філологія (германські мови 
 та літератури, переклад включно) 

 



Електромеханіки та електрометалургії 
 136 Металургія 

 Електрометалургія сталі і феросплавів 

 Металургія кольорових металів 

 Спеціальна металургія 

 Ливарне виробництво чорних та 
кольорових металів і сплавів 

 Литво стоматологічне, прецизійне та з 
неметалевих матеріалів 

 Технології та обладнання ливарного 
виробництва 

 015.12 Професійна освіта (металургія) 

 141 Електроенергетика, електротехніка 
 та електромеханіка 

 

 



Якості та інженерії матеріалів 

 132 Матеріалознавство 

 136 Металургія 

 Технології та обладнання обробки     
металів тиском 

 152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

 Якість, метрологія 

   та експертиза 



Дизайну машин та захисту довкілля 

 133 Галузеве машинобудування 

 101 Екологія 

 183 Технологія захисту 
 навколишнього середовища 

 136 Металургія 

 Промислова теплотехніка 

 144 Теплоенергетика 



Економіки і менеджменту 
 051 Економіка 

 Інформаційні технології та  

   моделювання в економіці 

 Міжнародна економіка 

 071 Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 073 Менеджмент 

 Менеджмент промислових та бізнес організацій 

 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 

 Менеджмент винахідницької діяльності 

 Проєктний менеджмент 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
 діяльність 

 



Вступна кампанія - 2022 



Вступна кампанія - 2022 

Вступники на денну та заочну форми навчання, які не мають 
особливих умов вступу, подають заяви в електронній формі. 
 
Можна подати до п'яти заяв на спеціальності, за якими передбачено 
прийом на місця державного замовлення, та до двадцяти заяв на 
місця за кошти фізичних осіб (на контракт). 
 
Вступники подають сертифікати НМТ 2022 року або ЗНО 2019, 2020, 
2021 років.  



Вступ на базі ПЗСО 

 Вступ на бюджет – Національний мультипредметний тест 
(НМТ) 
 

 Вступ на контракт: 

 за спеціальністю 035 і галузями 05, 07 – НМТ 

 інші спеціальності – мотиваційний лист 

 
 Курсанти – відповідно до Правил прийому ЗВО 

 



для вступників на базі повної загальної середньої освіти 
 

КБ = К1∙П1 + К2∙П2 + К3∙П3 + ОУ 
 

П1, П2, П3 – оцінки НМТ (ЗНО) з першого, другого, третього предметів 

ОУ – бал за особливі успіхи (курси довузівської підготовки) 

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти 

 
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК=1,04) та 
галузевий (ГК=1,02 (для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності яким 
надається особлива підтримка)) коефіцієнти. 

Розрахунок конкурсного балу 



Курси довузівської підготовки 
 131 Прикладна механіка 

 132 Матеріалознавство 

 133 Галузеве машинобудування 

 136 Металургія 

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 144 Теплоенергетика 

 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 161 Хімічні технології та інженерія 

 183 Технології захисту навколишнього середовища 

 192 Будівництво та цивільна інженерія 

 273 Залізничний транспорт 

 274 Автомобільний транспорт 

 275 Транспортні технології (за видами) 



Курси довузівської підготовки 

Зареєструватися на курси можна за адресою:  

 

1) пр. Гагаріна, 4, кім. 232,  

тел. (056) 744-70-51, (068) 544-25-85 

 

2) вул. Лазаряна, 2, кім. 273,  

тел. (066) 880-83-75 

 



Вступ на базі МС (ФМБ, МБ) 

 При вступі необхідно: 
 

 дві предметні оцінки ЗНО 2019-2021  
 
     або  
 
 дві предметні оцінки НМТ 2022 року 

 



для вступників на базі ОКР «Молодший спеціаліст», 
 ОПС «Фаховий молодший бакалавр»,  

ОС «Молодший бакалавр»  
 
 

КБ = 0,5∙П1 + 0,5∙П2 
 

П1, П2 – оцінки НМТ (ЗНО) з першого та другого предметів 

Розрахунок конкурсного балу 



Строки вступної кампанії (бакалавр) 
Реєстрація електронних кабінетів 01 липня 

Початок прийому заяв 29 липня  

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 

08 серпня 

Строки проведення індивідуальних усних співбесід  з 09 по 16 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 
вступають за результатами НМТ або ЗНО 

23 серпня 

Оприлюднення списків рекомендованих  29 серпня 

Зарахування вступників на бюджет  05 вересня 

Зарахування вступників на контракт до 30 вересня 



Вступ до магістратури 

 Спеціальності галузей знань 05, 07, 28 – Магістерський тест 

навчальної компетентності та фаховий іспит у ЗВО 

 

 Інші спеціальності: 

 бюджет – фаховий іспит у ЗВО 

 контракт – мотиваційний лист 



для вступу на навчання для здобуття ОС «Магістр» 
 

 Спеціальності галузей знань 05, 07, 28 
 

КБ = 0,5∙П1 + 0,5∙П2 

П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності 

П2 – оцінка фахового іспиту 

 

 Інші спеціальності 
 

КБ = П1 

П1 – оцінка фахового іспиту 

Розрахунок конкурсного балу 



Строки вступної кампанії (магістр) 
Реєстрація для складання магістерського тесту 
навчальної компетентності  (МТНК) 

з 27 червня до 18 липня 

Реєстрація електронних кабінетів 01 серпня 

Прийом заяв та документів з 16 серпня до 15 вересня 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,  які 
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 

23 серпня 

Сесії магістерського тесту навчальної компетентності: 
- основна 
- додаткова 

 
з 10 серпня до 17 серпня 

з 07 вересня до 10 вересня 

Строки проведення індивідуальних усних співбесід  з 25 до 31 серпня 

Проведення фахових іспитів з 10 до 16 вересня 

Оприлюднення списків рекомендованих  до 20 вересня 

Зарахування вступників на бюджет  25 вересня 

Зарахування вступників на контракт до 30 вересня 



Контактна інформація 

Відбіркові (приймальні) комісії університету: 
 пр. Гагаріна, 4, кім. 261,  

тел. (063) 370-42-94, (063) 370-42-95, (063) 370-42-93  
e-mail: priem.kom@i.ua 
 

 вул. Лазаряна, 2, кім. 261,  
тел. (056) 371-51-10,  (056) 793-19-15, (097) 239-14-79 
e-mail:  pk@pk.diit.edu.ua 

 



УКРАЇНСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 


