
• керують рухом поїздів у метрополітенах
• розробляють та експлуатують сучасні інформа-

ційно-керуючі системи на підприємствах заліз-
ничного транспорту

Упродовж навчання студенти отримують глибокі 
теоретичні знання та набувають практичних навичок 
з управління експлуатаційною роботою залізниць, 
організації роботи логістичних систем, проектування 
залізничних станцій, документального та юридично-
го забезпечення перевізного процесу, зокрема в 
міжнародному сполученні.

Підготовка фахівців на факультеті відбувається  
з урахуванням тенденцій сучасної освіти та орієнтова-
на на європейські освітні програми. Під час навчан-
ня студенти факультету мають можливість отримати: 
другу вищу економічну освіту; ступінь магістра 
європейського зразка; гранти та стипендії 
Європейського союзу, а також пройти навчання або 
стажування в провідних університетах Європи.

У процесі навчання передбачена безперервна 
комп’ютерна підготовка з використанням широко-
го переліку сучасного програмного забезпечення. 
Практичні навички студенти здобувають на заняттях 
у спеціалізованих лабораторіях, оснащених сучасним 
обладнанням та комп’ютерними тренажерними сис-
темами.

Для студентів (хлопців та дівчат) передбачена 
можливість навчання на військовій кафедрі з 
отриманням звання офіцера запасу.

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Залізничний транспорт України здійснює 82 % 

вантажних і майже 50 % пасажирських перевезень. 
Залізниці відіграють важливу роль як у внутріш-
ньодержавному, так і міждержавному сполученні,  
забезпечуючи функціонування реального сектору 
економіки. Залізнична галузь в Україні є також 
одним з найбільших роботодавців, що надає більше 
250 тис. робочих місць.

Випускники факультету «Управління процесами 
перевезень» за освітньою програмою «Організація 
перевезень і управління на залізничному 
транспорті»  координують діяльність усіх галузей та 
підрозділів  залізничного транспорту щодо 
організації перевізного процесу:

• здійснюють безпосереднє керування та контроль
за рухом пасажирських і вантажних поїздів

• організовують експлуатаційну та вантажну
роботу на станціях, у транспортних вузлах та на 
транспорті промислових підприємств

• виконують транспортно-експедиторське обслу-
говування перевезень у логістичних центрах, 
зокрема в міжнародному сполученні

• керують транспортними підрозділами на під-
приємствах різних галузей та в морських портах

• розробляють оптимальні маршрути та графіки 
руху для вантажних та пасажирських перевезень

• контролюють безпеку руху в структурних підроз-
ділах залізниць і транспортних компаній
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ОСНОВНІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
• Управління експлуатаційною роботою
• Логістика
• Вантажні та пасажирські перевезення
• Комерційна робота на залізничному транспорті
• Автоматизовані системи керування на залізнич-

ному транспорті
• Організація міжнародних перевезень
• Митна справа
• Транспортно-експедиторська діяльність
• Транспортне право і транспортні тарифи
• Залізничні станції та вузли
• Механізація та автоматизація вантажних робіт
• Взаємодія видів транспорту
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники за освітньою програмою «Організація 

перевезень і управління на залізничному 
транспорті» можуть працювати: у структурних 
підрозділах Укрзалізниці (дирекції, служби, станції, 
вокзали); транспортно-експедиторських компаніях; 
логістичних центрах, контейнерних терміналах, 
портах; у транспортних підрозділах промислових 
підприємств; науково-дослідних та проектних 
інститутах транспортної галузі; метрополітені.
Посади: логіст, черговий по станції, поїзний 
диспетчер, менеджер з транспортної логістики, 
інженер транспортного відділу, менеджер з 
міжнародних перевезень, менеджер з продажу 
транспортно-експедиторських послуг, інженер з 
охорони праці. Рівень працевлаштування - 100%.
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ПАМ’ЯТКА АБІТУРІЄНТУ
ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ від вступ-

ників на ОС "Бакалавр" денної форми навчання з 12 
липня по 26 липня, для випускників коледжів – до 
24 липня.

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВСТУПНИК 
БЕЗ ПІЛЬГ ТА ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ПОДАЄ:

• заяву в електронній формі;
ІНШІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ:
• заяву на бланку університету;
• копію документа, що посвідчує особу та 

громадянство;
• копію документа державного зразка про раніше

здобутий освітній рівень, на основі якого здій-
снюється вступ (атестат, диплом молодшого
спеціаліста), та копію додатка до нього;

• копію сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання;

• чотири фотокартки 3х4 см.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник 

пред’являє особисто оригінали документів та військо-
вий квиток або посвідчення про приписку.

ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГО-
ВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ – 01 серпня

ТЕРМІН ВИБОРУ МІСЦЯ НАВЧАННЯ ТА 
ПОДАЧІ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕНТІВ вступ-
никами, які отримали рекомендації на місця дер-
жавного замовлення, закінчується о 1200 06 серпня

ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ:
• за державним замовленням – не пізніше 1200 

07 серпня;
• за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30 вересня.
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Програма курсів відповідає програмі ЗНО. Трива-

лість навчання – 3 місяці. За результатами контроль-
них робіт слухач має можливість отримати до 10 до-
даткових балів при вступі до університету. Діє 
дистанційна форма навчання на курсах через 
мережу Internet: реєстрація на сайті www.diit.edu.ua 
або за тел.: (056) 793-19-20 (к. 273)

СВІДОМИЙ ВИБІР КРАЩИХ
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ОТРИМАЙ ВИСОКОЯКІСНУ ОСВІТУ У 
ВИЗНАНОМУ В СВІТІ УНІВЕРСИТЕТІ

ЛІЦЕНЗІЯ / ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ 
Ліцензійний обсяг за спеціальністю "Транспортні 
технології" (денна/безвідривна) - 225/145 
Місць держзамовлення - 100

ІНФРАСТРУКТУРА
Окреме студентське містечко у парковій зоні в 
центральній частині міста: 2 навчальні корпуси, 6 
гуртожитків, палац культури, спортивний комплекс, 
2 стадіони, басейн, поліклініка, їдальня, власна 
котельня.
Студенти факультету УПП проживають в окремому 
гуртожитку №6 в 1-, 2- та 3-місних кімнатах. У 
гуртожитку є душові, кухні, спортивна кімната, 
інтернет, гаряча вода.

ФАКУЛЬТЕТ "УПРАВЛІННЯ
 ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
к. 445, (056) 373-15-12
сайт: http://diit.edu.ua/faculty/upp
Декан факультету: к.т.н., доцент Вернигора 
Роман Віталійович, (068)-409-62-14

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
Обравши для навчання факультет „Управління 
процесами перевезень”, Ви не тільки робите 
важливий крок до здобуття спеціальності, що 
користується попитом на ринку праці, 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 випускником на все життя.




