
 

 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
У сучасному світі переміщення вантажів є ключовим 

фактором, від якого залежить життєздатність та 
ефективність економічної діяльності будь-якого 
підприємства. Ефективна організація перевізного процесу 
неможлива без його якісного транспортно-
експедиторського супроводження на основі сучасних 
логістичних принципів. Щодня фахівці з транспортної 
логістики забезпечують доставку мільйонів тон вантажів – 
сировини на підприємства, готової продукції до споживачів, 
товарів на полиці магазинів. В даний час логістичні послуги 
– це одна з найбільш прибуткових сфер людської діяльності, 
що наразі інтенсивно розвивається, а фахівці з транспортної 
логістики сьогодні потрібні практично на кожному 
підприємстві. 

ВИ НАВЧИТЕСЬ 
 організовувати транспортно-експедиторське 

супроводження перевезень; 
 здійснювати митне оформлення міжнародних 

перевезень; 
 організовувати транспортно-складські операції; 
 координувати взаємодію різних видів транспорту; 
 розробляти логістичні схеми доставки вантажів;  
 управляти ланцюгами постачання і логістичними 

мережами; 
 організовувати роботу транспортно-логістичних та 

мультимодальних центрів. 

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ 
У транспортно-експедиторських компаніях та 

логістичних центрах, у транспортних та аналітичних 
підрозділах промислових підприємств та портів на 
посадах менеджера з транспортної логістики, менеджера 
з міжнародних перевезень, керівника транспортного 
відділу, логіста, експедитора. 
 
 
 
 

 
 
 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Автоперевезення є досить зручними для клієнтів, 

оскільки забезпечують високу швидкість перевезень, 
дотримання строків доставки та доставку «від-дверей-до 
дверей». Щодня автомобілями транспортуються тисячі тон 
вантажів та перевозяться мільйони пасажирів, 
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 наразі користуються 
значним попитом серед роботодавців, особливо у 
сегменті малого та середнього бізнесу.  

ВИ НАВЧИТЕСЬ 
 організовувати та координувати автоперевезення у 

логістичних ланцюгах постачання; 
 розробляти логістичні схеми доставки вантажів та 

оцінювати їх ефективність; 
 здійснювати транспортно-експедиторське 

обслуговування автоперевезень, зокрема, і в 
міжнародному сполученні; 
 проектувати транспортно-логістичні комплекси та 

організовувати їх роботу; 
 організовувати роботу автотранспортних 

підприємств та підрозділів. 

 ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ 
У автотранспортних компаніях та логістичних центрах, у 

морських портах, у транспортних відділах підприємств, в 
органах управління автомобільними перевезеннями на 
посадах менеджера з організації перевезень, менеджера з 
логістики, менеджера з митного оформлення вантажів, 
логіста, керівника транспортного відділу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Залізничний транспорт є основним перевізником в Україні 

та у багатьох країнах світу. Це стратегічна галузь, яка 
забезпечує функціонування економіки держави. Залізничні 
перевезення – це складний процес, який є результатом 
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 транспорті промислових підприємств та портів. 
Освітня програма, що базується на сучасних принципах 
логістики, спрямована на підготовку висококваліфікованих 
фахівців для широкого кола підприємств, пов’язаних із 
організацією залізничних перевезень і наданням 
транспортних послуг.  

ВИ НАВЧИТЕСЬ 
 безпосередньо керувати рухом пасажирських та 

вантажних поїздів на залізничних станціях та ділянках; 
 організовувати вантажну та комерційну роботу 

станцій, портів, промислових підприємств; 
 здійснювати транспортно-експедиторське 

супроводження залізничних перевезень у логістичних 
центрах; 
 організовувати та координувати взаємодію різних 

видів транспорту, в т.ч. і при міжнародних перевезеннях; 
 використовувати сучасні інформаційні системи для 

організації 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, менеджера 
з міжнародних перевезень. 

 
 
 

  

diit.edu.ua/faculty/upp 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА 
АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА  
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЛОГІСТИКА 

   (056) 373-15-12, (050)-633-88-84 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА 
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

diit.upp 



 
 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ 
На базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО): 
– за денною формою – 3 роки та 10 місяців 
– за заочною формою – 4 роки та 10 місяців 
На базі освітнього рівня «молодший спеціаліст» або 

«молодший бакалавр», здобутого за будь-яким напрямком: 
– за денною та заочною формою – 2 роки та 10 місяців 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 
Заняття проходять у мультимедійних аудиторіях, а 

практичні навички студенти здобувають у спеціалізованих 
лабораторіях та комп’ютерних класах, оснащених сучасним 
програмним забезпеченням з комп’ютерного моделювання 
та автоматизованого проектування транспортних систем, 
комп’ютерними тренажерами-симуляторами.  

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. 

Під час виробничої практики кожен студент має 
можливість отримати одну-дві робочих спеціальності. 

Студенти факультету активно залучаються до наукової 
роботи, мають можливість приймати участь у роботі творчих 
гуртків, безкоштовно займатись у багатьох спортивних секціях. 

ВИ ОТРИМАЄТЕ КВАЛІФІКАЦІЮ 
В залежності від обраної освітньої програми випускникам 

присвоюється кваліфікація: 
– бакалавр з транспортних технологій та логістики; 
– бакалавр з транспортних технологій на автомобільному 

транспорті 
– бакалавр з транспортних технологій на залізничному 

транспорті. 

ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА 
Для студентів, як для хлопців, так і для дівчат, 

передбачена можливість навчання на військовій кафедрі з 
отриманням офіцерського звання лейтенанта запасу. 

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 – лабораторії «Організації руху поїздів», 
«Транспортно-складської логістики», «Інформаційних 
технологій та моделювання», зона відпочинку, усі аудиторії 
факультету обладнані мультимедійною технікою.  

 
 

 
 

ВСТУП НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
У 2022 р. вступ на базі ПЗСО здійснюється: 
1) на навчання за держзамовленням: 
– або за результатами Національного мультипредметного 

тесту (НМТ) + мотиваційний лист 
– або за результатами ЗНО (2019, 2020, 2021 р.) – 

сертифікати з (1) української мови, (2) математики,  
(3) іноземної мови або історії або географії або фізики або 
біології або хімії + мотиваційний лист 

2) на навчання за контрактом: 
– мотиваційний лист 
Галузевий коефіцієнт (для заяв з пріоритетом 1 та 2) – 1,02 

ВСТУП НА БАЗІ КОЛЕДЖУ 
Вступ на освітні програми факультету УПП можливий на 

базі будь-якої спеціальності коледжу.  
У 2022 р. вступ здійснюється: 
– або на основі НМТ-2022 
– або за двома сертифікатами ЗНО (2019, 2020, 2021 р.) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ 
У 2022 р. замість ЗНО проводиться один комплексний тест, 

який включає: 
– 20 завдань з української мови; 
– 20 завдань з математики; 
– 20 завдань з історії України. 
Тривалість тестування – 90 хв. Результати (три оцінки) 

оголошуються одразу після закінчення тестування 
ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ ТА БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ 

Ліцензійний обсяг для прийому за спеціальністю  
275 «Транспортні технології» складає: 

– за денною формою 200 місць; 
– за заочною – 150 місць. 
Бюджетні місця за денною формою – 100 місць. 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 
Вартість 1 року навчання за контрактом: 
– денна форма 16 900 грн.  
– заочна форма – 7 600 грн.  
Можлива оплата по семестрам, кварталам, місяцям. 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 
Реєстрація на НМТ: testportal.gov.ua 
Подача заяв на вступ: тільки в електронному вигляді 
На бюджет: до 5 заяв, на контракт: до 30 заяв 
Реєстрація електронних кабінетів: ez.osvitavsim.org.ua 
Етапи вступної кампанії та перелік документів – на сайті 

Приймальної комісії: pk.diit.edu.ua 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Університет: diit.edu.ua 
Приймальна комісія: к.261, (056) 371-51-10, 793-19-15 
Сайт та e-mail: pk.diit.edu.ua,  pk@pk.pk.diit.edu.ua 
Факультет УПП: (056) 373-15-12, (050)-633-88-84 
Декан: Вернигора Роман Віталійович, (068)-409-62-14 
Проїзд: у напрямку проспекту Гагаріна: трамваї 1 та 5, 

тролейбуси А, Б, 9, 16, 21, маршрутки 87, 101, 109, 126, 146  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ  
ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
 

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

Транспортно-експедиторська 
діяльність та логістика 

Організація перевезень і  
управління на  
автомобільному транспорті 

Організація перевезень і 
управління на  
залізничному транспорті 
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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

Дніпровський інститут 
інфраструктури і транспорту (ДІІТ) 

ФАКУЛЬТЕТ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

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

Якісна освіта з логістики у 
визнаному в світі університеті 

Побудуй свою успішну кар’єру  
разом з нами! 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКУ-2022 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ІНФРАСТРУКТУРА 
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