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Сьогодні ДІІТ – є одним з провідних вищих 
навчальних закладів з підготовки фахівців в 
галузі залізничного транспорту та єдиним в 
Україні національним університетом 
залізничного спрямування, який 
акредитований за найвищим IV рівнем. 

В структурі університету 11 факультетів, де 
навчаються близько 10 000 студентів за 30 
спеціальностями. Тільки в ДІІТі готують 
кадрових офіцерів та офіцерів запасу для 
державної спеціальної служби транспорту та 
військових сполучень. Навчатись на Військовій 
кафедрі можуть як хлопці, так і дівчата.  

Серед більше 500 викладачів 
університету 70 докторів наук, професорів та 
близько 350 кандидатів наук, доцентів, 30 
членів галузевих академій наук, 85 лауреатів 
Державних премій. 

Багаторічний авторитет ДІІТу у підготовці 
висококваліфікованих спеціалістів та у 
залізничній науці визнаний не тільки в 
Україні, але й далеко за її межами. У 2016 
році в офіційному державному рейтингу 
України ДІІТ посів ІІІ місце серед ВНЗ в 
сфері технології, будівництва і транспорту, а 
у 2017 році – увійшов у ТОП-10 кращих ВНЗ 
центрального регіону України. 

 

Факультети ДІІТу: 
 Мости і тунелі 
 Управління енергетичними процесами 
 Механічний 
 Управління процесами перевезень 
 Організація будівництва залізниць 
 Промислове та цивільне будівництво 
 Економіко-гуманітарний  
 Технічна кібернетика 
 Львівський факультет 
 Центр безвідривної освіти (заочний) 

ДІІТ представляє собою окреме 
студентське містечко, розташоване в 
парковій зоні центральної частини міста. На 
території містечка розташовані 2 учбових 
корпуси, 6 гуртожитків, палац культури, 
спортивний комплекс, 2 стадіони, 
плавальний басейн, поліклініка, їдальня, 
власна котельня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Починаючи з 2-го курсу, студенти мають 

можливість паралельно отримувати другу 
вищу економічну або юридичну освіту, а також 
отримати диплом магістра європейського 
зразка за спеціальностями 
«Інтероперабельність і безпека на 
залізничному транспорті», «Експлуатація 
високошвидкісного залізничного транспорту» 
та «Інтелектульні транспортні системи» 
(університет CNAM, Франція). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В ДІІТі функціонує декілька міжнародних 

освітніх програм обміну студентами з 
університетами Франції, Словакії, Польщі, Чехії, 
Латвії, Китаю. 

Факультет „УПРАВЛІННЯ 
ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ” 

 

Факультет УПП протягом багатьох років 
готує фахівців з керування експлуатаційною 
діяльністю залізниць та з транспортної 
логістики. Сьогодні факультет готує бакалаврів 
та магістрів за спеціальністю  
275 «Транспортні технології» за 
спеціалізаціями: 275.02 „Організація 
перевезень і управління на залізничному 
транспорті” та 275.03 „Організація перевезень 
і управління на автомобільному транспорті». 

У 2018 р. розпочинається набір за 
спеціалізацією «Міжнародні перевезення та 
транспортна логістика». 

Спеціалісти з організації перевезень і 
управління є представниками однієї з 
провідних та затребуваних спеціальностей 
на залізничному транспорті та у транспортній 
галузі взагалі. 

Фахівці з експлуатації залізниць 
координують діяльність усіх галузей та 
підрозділів залізничного транспорту з 
організації перевізного процесу, в т.ч.: 
 здійснюють безпосереднє керування 

рухом пасажирських і вантажних поїздів; 
 організовують експлуатаційну і вантажну 

роботу на станціях, на транспорті промислових 
підприємств у морських портах; 
 виконують транспортно-експедиційне 

обслуговування перевезень в логістичних 
центрах, в т.ч. і в міжнародному сполученні; 
 керують залізничними та 

автотранспортними підрозділами на 
підприємствах різних галузей виробництва. 

Підготовка фахівців на факультеті 
відбувається з урахуванням тенденцій сучасної 
освіти та орієнтована на Європейські освітні 
програми. 

За час навчання студенти факультету 
отримують глибокі теоретичні знання та 
набувають практичних навичок з управління 
експлуатаційною роботою залізниць, організації 
роботи логістичних систем, проектування 
залізничних станцій, організації міжнародних 
перевезень, взаємодії видів транспорту, 
документального та юридичного забезпечення 
перевізного процесу, дотримання умов безпеки 
руху та охорони праці. 

Під час всього періоду навчання передбачена 
безперервна комп’ютерна підготовка з 
використанням широкого переліку сучасного 
програмного забезпечення. 



Практичні навички студенти здобувають на 
заняттях у спеціалізованих лабораторіях, 
оснащених сучасним обладнанням та 
комп’ютерними тренажерними системам. Після 
виробничої практики кожен студент отримує 
одну-дві додаткових робочих спеціальності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студенти активно залучаються до наукової 

роботи, мають можливість приймати участь у 
художній самодіяльності, безкоштовно 
займатись у багатьох спортивних секціях. 

Комплексний та системний підхід до 
організації навчального процесу дозволяє 
сформувати фахівця з широким інженерним 
світоглядом, який вміє вирішувати складні 
завдання та досягати поставлених цілей 
практично в будь-якій галузі сучасної економіки. 

Випускників факультету університет 
працевлаштовує на посади чергового по 
станції, поїзного диспетчера, менеджера з 
транспортної логістики, менеджера з 
міжнародних перевезень. Рівень 
працевлаштування випускників – 100%. 

Іногородні студенти на 100% 
забезпечуються місцями у гуртожитку. За 
факультетом УПП закріплено окремий 
гуртожиток, в якому проживають тільки 
студенти факультету. Студенти проживають у 
гуртожитку в одно-, дво- та тримісних кімнатах. 
В гуртожитку обладнана спортивна кімната, є 
душові, кухні, інтернет, взимку завжди тепло, 
гаряча вода цілий рік. 

Серед випускників факультету міністри 
транспорту, генеральні директори Укрзалізниці, 
начальники залізниць, залізничних дирекцій та 
станцій, ректори університетів, керівники 
проектних інститутів та транспортно-
експедиційних компаній. 

 

Шановні абітурієнти! 
Обравши для навчання факультет „Управління 

процесами перевезень”, Ви не тільки робите 
важливий крок до здобуття затребуваної на 
виробництві спеціальності, але й вступаєте до 
великої, міцної та дружньої родини, де кожний 
має підтримку товаришів та можливість для 
власного розвитку; і цей позитивний дух 
студентського товариства залишається з кожним 
нашим випускником на все життя. 

 

Прийом документів  
з 12 липня по 26 липня 2018 року: 

(для випускників коледжів – до 20 липня) 
– документ про повну загальну середню освіту з 

додатком (вага – 0,1 від конкурсного балу); 
– сертифікати ЗНО (базовий рівень 2016, 2017 або 

2018 р.) з української мови та літератури (0,2), 
математики (0,4), іноземної мови або фізики (0,25); 

Паспорт, військовий квиток (приписне 
посвідчення), оригінал атестату та оригінали 
сертифікатів ЗНО подаються особисто. 

 

Дистанційні курси довузівської підготовки 
У ДІІТі діють безкоштовні дистанційні курси 

підготовки до ЗНО, проходження яких дає 
можливість отримати додатково 5% до 
конкурсного балу при вступі до ДІІТу. Заняття 
проходять через мережу Internet. Реєстрація на 
сайті www.diit.edu.ua або за тел: (056) 793-19-20 

 

Терміни навчання: 
– на ступінь «бакалавр» – 4 роки (за комплексом 

«коледж-університет» – 2 або 3 роки); 
– на ступінь «магістр» – 1,5 роки (на базі 

ступеню «бакалавр») 
Держзамовлення за напрямком «Транспортні 

технології» – 100 місць, ліцензія – 210 
Вартість навчання за контрактом –  

6000 грн./семестр (за денною формою),  
3800 грн/семестр (за заочною формою). Під час 
навчання можливе переведення на бюджет. 

 

Контактна інформація:  
49010, м. Дніпропетровськ, вул. ак. Лазаряна, 2 
Приймальна комісія (к.261), тел.(056)776-61-30, 
(056) 793-19-15, www.pk.diit.edu.ua 
Деканат факультету УПП (к. 445),  
тел. (056)373-15-12, www.diit.edu.ua, 
facebook.com/upp.dnuzt, 
Декан факультету: к.т.н., доцент Вернигора 
Роман Віталійович, тел: 068-409-62-14 

Дніпропетровський національний  

університет залізничного транспорту  

імені академіка В. Лазаряна 
 

Факультет  

«Управління процесами перевезень» 
 

             

Спеціальність  
275 «Транспортні технології» 

 

Спеціалізація 
275.02 «Організація перевезень  

і управління на залізничному 
транспорті» 

 

Отримай високоякісну освіту у 

визнаному в світі університеті! 

http://www.diit.edu.ua/
http://www.pk.diit.edu.ua/
http://www.diit.edu.ua/

