
Дніпропетровський національний університет 

залізничного транспорту  

імені академіка В. Лазаряна 

ФАКУЛЬТЕТ 

«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» 



 

 

Загальна інформація про факультет 

До складу факультету входить 4 кафедри 

 

 

 

 
Факультет “Управління процесами перевезень” 

заснований у 1930 році  і є одним із найстаріших в 

університеті  

 

За роки існування кафедрами факультету було 

підготовлено більше 6000 фахівців 

 
Факультет є одним з найбільших в університеті – на 

п'яти  курсах навчається близько 500 студентів 
 

На факультеті працює більше 60 викладачів, серед 

яких половина професори та доценти 

Управління 
експлуатаційною 

роботою 
Станції та вузли 

Безпека 
життєдіяльності 

Фізичне 
виховання 



Підготовка фахівців на факультеті 

Факультет „Управління процесами перевезень” протягом  

багатьох років готує фахівців з керування експлуатаційною  

діяльністю залізниць і транспортних підприємств 

Факультет готує 

бакалаврів магістрів 

Спеціальність  
275 «Транспортні технології» 

275.03 «Організація 
перевезень і управління 

на автомобільному 
транспорті» 

275.02 «Організація 
перевезень і управління 

на залізничному 
транспорті» 

Термін навчання для здобуття ОКР “Бакалавр” – 4 роки;  
на базі ОКР “Молодший спеціаліст” (після коледжу) – 2 або 3 роки;  
Термін навчання для здобуття ОКР «Магістр» – 1,5 або 2 роки 

З 2018 р. розпочинається набір за новою спеціалізацією  

«Міжнародні перевезення та транспортна логістика 



Спеціальності факультету 

Інженери з організації перевезень і управління 
представники однієї з провідних та затребуваних 

спеціальностей на залізничному транспорті та у транспортній 

галузі взагалі 

Координують діяльність 
усіх галузей та підрозділів 
залізничного транспорту 

Здійснюють безпосереднє 
керування рухом 
пасажирських і вантажних 
поїздів на залізничних станціях та 
ділянках 



Спеціальності факультету 

Організовують 
експлуатаційну і вантажну 
роботу на станціях та на 
транспорті промислових 
підприємств 

Організовують 
обслуговування пасажирів 
на вокзалах 

Виконують 
транспортно-експедиційне 
обслуговування вантажних 
перевезень в логістичних 
центрах, а також в 
міжнародному сполученні 



Спеціальності факультету 

Координують рух 
транспортних засобів у 
логістичних ланцюгах 
постачання 

Керують залізничними та 
автотранспортними 
підрозділами на підприємствах 
різних галузей виробництва та в 
морських портах 

Розробляють оптимальні 
маршрути та графіки руху 
вантажних та пасажирських 
перевезень, зокрема, 
транспортних мереж міста 



Спеціальності факультету 

Здійснюють маркетингові 
дослідження ринку 
транспортних послуг 

Контролюють безпеку руху 
та охорону праці  в 
структурних підрозділах 
залізниць та автопідприємств 

Працюють в науково-дослідних 
та проектних інститутах 
транспортної галузі 



Організація навчального процесу 
Навчальний процес на факультеті орієнтований на сучасні 

європейські освітні програми. 

За час навчання студенти здобувають знання та практичні навички з: 

організації експлуатаційної та вантажної роботи 
залізниць та автопідприємств 

оперативного керування рухом поїздів 

проектування інфраструктури  
транспортних об'єктів 

організації автомобільних перевезень 

організації міжнародних перевезень 

логістичних  принципів управління 
транспортними потоками 

митного оформлення  

експортно-імпортних перевезень 

документального, інформаційного та 
юридичного забезпечення перевізного процесу  

використання сучасних інформаційних 
технологій управління на транспорті 



Організація навчального процесу 

Модульно-рейтингова система  організації 
навчального процесу дає можливість 
студентам скласти екзамени по 
дисциплінам достроково на протязі 
семестру, а не під час сесії. 

Протягом всього навчального процесу 
передбачена безперервна комп’ютерна 
підготовка з використанням широкого 
переліку сучасного програмного 
забезпечення  

Контрольні строки, заліки та екзамени з 
більшості дисциплін складаються з 
використанням комп'ютерного 
тестування 



Лабораторія руху поїздів 



Лабораторні заняття на комп’ютерних 
тренажерах чергових по станції 



Заняття на військовій кафедрі 

Кафедра виконує підготовку офіцерів за 
спеціальностями: 

відновлення і будівництво залізничних колій 
і штучних споруд 

механізація відновлювальних та 
будівельних робіт 

військові сполучення 

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

кафедрі. Після проходження навчання та літніх військових зборів, студенти 

приймають присягу та отримують військове звання лейтенант запасу. 



Європейські освітні програми 

Під час навчання студенти мають можливість 

отримати другу вищу економічну або 
юридичну освіту 

отримати ступінь магістра європейського 
зразка 

пройти навчання у провідних університетах 

•Франції        Китаю 

•Німеччини   США 

•Польщі         Латвії 

•Литви 

        отримати у ДІІТі диплом Центрально-
Європейського університету (Словакія) 

 отримати гранти та стипендії  

Європейського Союзу 



Студентська наука 

Для  залучення студентів до науково-

дослідної роботи на кожному 

факультеті функціонує студентський 

науковий гурток, в рамках якого 

проводяться щорічні студентські 

наукові конференції, олімпіади, 

конкурси студентських робіт, 

видаються доповіді та наукові статті 

за участю студентів. 

Починаючи з 3-го курсу у 

студентів є можливість 

працювати за сумісництвом в 

лабораторіях факультету над 

різними науково-дослідними 

проектами 



Студентський гуртожиток 

Студенти першого курсу 

поселяються у гуртожиток на 

100%. 

За факультетом УПП 

закріплений гуртожиток №6, в 

якому проживають тільки 

студенти факультету. 

В гуртожитку обладнана 

спортивна кімната, є душові, 

кухні, інтернет. 

Університет має власну 

котельню – у гуртожитках 

взимку тепло, а гаряча вода 

цілий рік. 



Спортивне життя факультету 

Значна увага на факультеті приділяється популяризації здорового 

способу життя та всебічному фізичному розвитку студентської 

молоді. 

Заняття в усіх секціях для студентів факультету безкоштовні. 



Розвиток творчих здібностей студентів 

Студенти факультету мають 
можливість приймати активну участь 
у різноманітних культурних та 
мистецьких заходах, безкоштовно 
займатись вокалом, хореографією, 
акторським мистецтвом. 

На протязі багатьох років творчий 

колектив факультету є 

переможцем та призером в 

конкурсах художньої 

самодіяльності „Студентська 

весна” та ”Шанс” 

Студентський Палац культури 

вміщує 1000 глядачів,  

кінозал – 250 глядачів 



Робота кураторів академічних груп 

У рамках заходів, спрямованих на 

всебічний розвиток студентів та 

формування у них  широкого 

інженерного світогляду, на 

факультеті постійно 

організовуються різноманітні 

екскурсії до театрів та музеїв 

міста і України 



Робота кураторів академічних груп 

Студенти факультету 
залучаються до участі у 
різноманітних культурних 

заходах, що проходять в 

університеті та місті  

Щорічно організовується  

День факультету УПП, в 
якому приймають участь 

викладачі та студенти 



Після закінчення навчання більшість 
випускників отримує направлення на 
роботу.  

Рівень працевлаштування випускників, 
що навчались за бюджетом – 100%,  
контрактників -  35%. 

Основна частина випускників (65%) 
отримує направлення на підприємства 
Укрзалізниці. 

    Розподіл випускників по місцям 
працевлаштування 

Випускникам факультету також 
надаються робочі місця 

на залізничному транспорті промислових 
підприємств і морських портів 

в транспортно-експедиторських 
компаніях 

в логістичних центрах 

на промислових підприємствах 



Наші випускники – наша гордість 

За роки існування факультету було підготовлено більше 6 000 

фахівців залізничників. Серед випускників факультету: 

- міністри транспорту 

- генеральні директори Укрзалізниці 

- начальники Головних управлінь Укрзалізниці 

- начальники залізниць, залізничних дирекцій, станцій, депо  

- ректори транспортних університетів 

- директори великих підприємств, транспортних компаній 

   Обравши для навчання ДІІТ Ви 
не тільки робите важливий крок 
до здобуття затребуваної на 
виробництві спеціальності, але й 
вступаєте до великої, міцної та 
дружньої родини ДІІТівців, де 
кожний має підтримку товаришів 
та можливість для власного 
розвитку.  
   Цей позитивний дух 
студентського товариства ДІІТівців 
залишається з кожним нашим 
випускником на все життя. 



Умови вступу до університету 

Прийом документів проводиться  

з 12 липня до 26 липня 2018 року  

(для випускників коледжів – по 20 липня 2018 року) 

Вступники на спеціальність «Транспортні технології» подають: 

– документ про повну загальну середню освіту з додатком (коеф. 0,1); 

– сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками з 

української мови та літератури (0,2), математики (0,4), іноземної мови 

або фізики (0,25); 

– 6 кольорових фото 3х4 см; 

– ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду. 

Паспорт, військовий квиток (приписне посвідчення), оригінал атестату 

про середню освіту та оригінал сертифікату вступник подає особисто. 

Загальна ліцензія – 210 місць, держзамовлення – 100 місць 

Абітурієнти, які навчались в Довузівському центрі підготовки ДІІТу  
(в т.ч. дистанційно!) додатково можуть отримати 5% до загального 

рейтингу при вступі на технічні спеціальності ДІІТу 

Випускники коледжів складають ФАХОВИЙ ІСПИТ (до 200 балів) + 

СЕРЕДНІЙ БАЛ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА (200 балів) 



Дистанційні курси довузівської підготовки 

З 2013 року у ДІІТі відкрито безкоштовні дистанційні курси 
довузівської підготовки з математики, фізики, української мови. 
Навчання здійснюється через Інтернет за допомогою системи 
дистанційного навчання.  

Для користування ресурсом дистанційних підготовчих курсів 
потрібно мати комп’ютер з доступом в мережу Інтернет  

Рееєстрація проходить на сайті ДІІТу www.diit.edu.ua 



Запрошуємо до навчання на факультет 
«УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» 

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. 

Бути першим у всьому, вміти досягати поставленої мети, завжди 
відповідати за свої слова і вчинки, допомагати людям – саме ці 
риси завжди були притаманні студентам і випускникам 
факультету „Управління процесами перевезень”. 



Контактна інформація 

Адреса університету 
49010, Україна,  
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2 
www.diit.edu.ua 

Проїзд  
тролейбусами №№ А, Б, 16;  
трамваями №№ 1, 5;  

маршрутними таксі  
№№ 40, 67, 87а, 87б, 88, 101, 109, 119, 
126, 146, 228 

Приймальна комісія (к. 261), 
тел.(056)776-61-30, (056) 793-19-15 

www.pk.diit.edu.ua 

Деканат факультету (к. 445), 

тел.(056)373-15-12  

Декан факультету  
кандидат технічних наук, доцент 
Вернигора Роман Віталійович 


