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23 березня 1930 р.
в місті Дніпропетровську на базі 
політехнікуму та факультету 
інженерів шляхів сполучення 
Київського політехнічного інституту 
був заснований Дніпропетровський 
Інститут Інженерів Транспорту 
(ДІІТ).

У 1993 році ДІІТу надається статус 
державного технічного університету.

У 2002 році університету надано 
статус національного та присвоєно 
ім’я видатного українського вченого 
академіка В. Лазаряна.

Історія університету



Факультети університету

◼ Мости та тунелі

◼ Управління енергетичними процесами

◼ Транспортна інженерія

◼ Управління процесами перевезень

◼ Організація будівництва залізниць

◼ Промислове та цивільне будівництво

◼ Економіко-гуманітарний

◼ Комп'ютерних технологій і систем

◼ Військова кафедра



Навчально-науковий центр
«Мости та тунелі»

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

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



Факультет 
«Управління енергетичними процесами»

Факультет готує інженерів електромеханіків за 
освітніми програмами:

- Електричний транспорт

- Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривід

- Електротехнічні системи енергоспоживання

- Теплоенергетика

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



Факультет «Транспортна інженерія»

Факультет готує інженерів-
механіків за освітніми програмами:

- 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.



Факультет «Управління процесами перевезень»

Факультет готує фахівців з керування 
експлуатаційною діяльністю залізниць 
та з транспортної логістики. 

Підготовка  бакалаврів та магістрів за 
освітніми програмами:

- організація перевезень і управління 
на залізничному (автомобільному) 
транспорті;

- транспортно-експедиторська 
діяльність та логістика.

Фахівці з експлуатації залізниць координують 
діяльність усіх галузей та підрозділів
залізничного транспорту з організації 
перевізного процесу:

- здійснюють безпосереднє керування рухом 

пасажирських і вантажних поїздів на залізничних 

станціях та ділянках;

- організовують вантажну роботу на станціях та на 

транспорті промислових підприємств;

- виконують транспортно-експедиційне 

обслуговування перевезень в логістичних 

центрах, в т.ч. і в міжнародному сполученні



Навчально-науковий центр 
«Організація будівництва та експлуатації доріг»

Факультет готує інженерів-
будівельників за освітніми програмами 
“Залізничні споруди та колійне 
господарство” та “Автомобільні дороги 
та аеродроми”, які володіють 
методами проектування, будівництва 
доріг та експлуатації залізничної колії і 
всіх інженерних споруд залізниць.

Випускники факультету працюють:
- у дистанціях та службах колії на 
залізницях та промислових 
підприємствах;

- на колійних машинних станціях, які 
виконують модернізацію та ремонт колії;
- у проектних, будівельних та ремонтних 
підприємствах залізниць, які пов’язані з 
підготовкою магістралей для 
швидкісного руху.



Факультет «Промислове та цивільне будівництво»

Факультет готує фахівців за освітніми 
програмами: 

- Промислове і цивільне будівництво;

- Водопостачання і водовідведення;

- Екологія;

- Технології захисту навколишнього 
середовища.

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 в інспекціях по 
охороні навколишнього середовища; 



Факультет «Економіко-гуманітарний»

Факультет готує фахівців за 
спеціальностями і освітніми програмами: 
- Менеджмент;
- Облік і оподаткування;
- Фінанси, банківська справа та 
страхування;
- Управління проектами;
- Управління фінансово-економічною 
безпекою;
- Філологія;
- Економічна кібернетика. 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



Факультет «Комп'ютерних технологій і систем»

Факультет готує фахівців за 
спеціальностями: 
- Програмна інженерія; 
- Комп'ютерна інженерія; 
- Кібербезпека; 
- Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології;
- Системи керування рухом поїздів.

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, 
телекомунікацій та зв'язку



Кафедра «Військової підготовки»

Кафедра військової підготовки готує 
офіцерів для служби за контрактом та 
офіцерів запасу для 
Держспецтрансслужби та органів 
військових сполучень МО України за 
спеціальностями:
- відновлення та будівництво 
залізничних колій і штучних споруд;
- механізація відновлювальних та 
будівельних робіт;
- військові сполучення



Європейські освітні програми
Студенти мають можливість паралельно отримувати другу вищу освіту, а також 
отримати ступінь магістра європейського зразка за спеціальністю 
«Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» та «Експлуатація та 
інфраструктура високошвидкісного транспорту». 
Студенти університету під час навчання мають можливість:

пройти навчання у провідних університетах 
Франції, Німеччини, США, Польщі, Латвії, 

Литви, Китаю  в тому числі з отриманням 
дипломів цих університетів;

щорічно підвищувати 
рівень своїх знань з 

англійської, німецької, 
польської, французької та 

китайської мов, як в 
університеті, так і в 

провідних університетах 
Європи і Китаю

отримати гранти та стипендії 
Європейської комісії



Організація навчального процесу

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

На протязі 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



Організація навчального процесу



Навчальні лабораторії
Практичні навички студенти відпрацьовують на заняттях у сучасних 
спеціалізованих лабораторіях та на навчальному полігоні універсистету



Навчально-виробнича практика

Виробнича практика проходить в основному на підприємствах залізниці, а 
також в будівельних компаніях. Після проходження виробничої практики 
кожен студент отримує одну-дві додаткових робочих спеціальностей.



Захист дипломних проектів
Курс навчання для здобуття ОС «Бакалавр» передбачає 4 роки навчання 

(3 роки після коледжу) та завершується Державним екзаменом.
На здобуття ОС «Магістр» - 1,5 річний курс навчання, що завершується 

захистом магістерської роботи



Студентське містечко
У 1930 – 1935 р.р. силами студентів, 
викладачів, робітників та службовців 
були побудовані навчальний корпус, 
гуртожиток, їдальня і житлові будинки. 
За 3-4 роки було влаштовано затишне 
інститутське містечко.



1 – навчальні корпуси

2 – студентські гуртожитки 

3 – житлові будинки викладачів

4 – їдальня

5 – спортивний корпус

6 – стадіон

7 – плавальний басейн

8 – палац культури

9 – майстерні та лабораторії

10 – проспект Гагаріна

11 – тролейбусні зупинки

12 – вул. Лазаряна

13 – трамвайна зупинка

Університет також має власну 
поліклініку та котельню

Університет представляє собою окреме 
студентське містечко, розташоване в 
парковій зоні центральної частини міста

Територія університету



Територія університету

21



Гуртожитки університету

Університет має 6 гуртожитків 
загальною місткістю на 2500 

студентів.
Всі студенти, що приїхали на 

навчання з інших міст, 
поселяються у студентський 

гуртожиток.

В кожному гуртожитку обладнана 
спортивна кімната, є душові, 

кухні, інтернет.
Університет має власну котельню 
– у гуртожитках взимку тепло, а 

гаряча вода цілий рік.



Студентський гуртожиток



Спорт в університеті
Значна увага в університеті 
приділяється профілактиці 

здорового способу життя та 
всебічному фізичному 

розвиткові студентської 
молоді. 

Студенти широко 
залучаються до занять 

різними видами спорту у 
спортивних секціях 

університету



Спортивне життя університету

В ДІІТі активно працюють близько 
20 секцій з різних видів спорту: від 
футболу, баскетболу і плавання до 
айкідо, фехтування та спортивного 
орієнтування. 



Розвиток творчих здібностей студентів

Студенти ДІІТу мають можливість 
приймати активну участь у різноманітних 
культурних та мистецьких заходах, 
безкоштовно займатись вокалом, 
хореографією, акторським мистецтвом.
Студентський Палац культури вміщує 
1000 глядачів, кінозал – 250 глядачів

Щорічно проводяться міжфакультетські
конкурси художньої самодіяльності 
„Студентська весна” та ”Шанс”



Студентське життя

Святкування 8 Березня День факультету

Свято “Ура, я студент!”Посвята в студенти



Розподіл випускників  по місцям 
працевлаштування

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.

Окрім того, місця роботи надаються у 
приватних компаніях: 
- на залізничному транспорті 
промислових підприємств, морських 
портів,
- в транспортно-експедиторських 
компаніях, 
- на промислових підприємствах, 
- у фінансових установах, 
- в будівельних та енергетичних 
компаніях,
- IT - компаніях



Наші випускники – наша гордість

За роки існування у ДІІТі було підготовлено більше 60 000 фахівців 

залізничників. Серед випускників ДІІТу:

- міністри транспорту;

- генеральні директори Укрзалізниці;

- начальники залізниць, залізничних дирекцій, станцій, депо;

- ректори транспортних університетів;

- директори великих підприємств, будівельних 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.

І цей позитивний дух
студентського товариства діітівців
залишається з кожним нашим
випускником на все життя.



Порядок подачі заяв та документів

Вступники на денну та заочну форми навчання, які не мають особливих 

умов вступу, подають заяви тільки в електронній формі.

Для подання електронної заяви вступник повинен створити електронний 

кабінет на сайті за адресом:

http://ez.osvitavsim.org.ua

Можна подати до п'яти заяв на спеціальності, за якими передбачено 

прийом на місця державного замовлення, та до тридцяти заяв на 

місця за кошти фізичних осіб.

Вступники подають сертифікати ЗНО, видані у 2018, 2019, 2020 або 2021 

році. 



Курси довузівської підготовки

Особам, які в рік вступу закінчили курси довузівської підготовки
при університеті, при вступі на навчання на спеціальності, яким
надається особлива підтримка, додається до 10 балів до конкурсного
балу (вступ на основі ПЗСО).
• 101 Екологія
• 133 Галузеве  машинобудування
• 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
• 144 Теплоенергетика
• 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
• 183 Технології захисту навколишнього середовища
• 192 Будівництво та цивільна інженерія
• 273 Залізничний транспорт
• 274 Автомобільний транспорт
• 275 Транспортні технології

Зареєструватися можна на сайті університету 

www.diit.edu.ua

або в кім. 273, тел. (056) 793-19-20



Всеукраїнська олімпіада університету

Переможцям олімпіади з одного з предметів (МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, 

БІОЛОГІЯ) додається від 1 до 20 балів до сертифікату ЗНО з 

відповідного предмету при вступі до університету на спеціальності:

• 101 Екологія

• 133 Галузеве  машинобудування

• 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

• 144 Теплоенергетика

• 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

• 183 Технології захисту навколишнього середовища

• 192 Будівництво та цивільна інженерія

• 273 Залізничний транспорт

• 274 Автомобільний транспорт

• 275 Транспортні технології



Всеукраїнська олімпіада університету

Перший тур олімпіади – дистанційний (січень – квітень 2021 року):

▪ Завдання для участі в першому турі будуть розміщені на сайті 

приймальної комісії www.pk.diit.edu.ua в розділі «Новини»;

▪ Завантажте завдання та надсилайте поштою або надайте 

рішення завдань до університету за адресом: 49010, Україна, 

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, к.261, Приймальна комісія;

▪ Результати першого туру будуть оприлюднені на сайті 

приймальної комісії університету www.pk.diit.edu.ua

Переможці першого туру будуть запрошені прийняти участь у 

другому турі (квітень – травень 2021 року). 



Особливості вступної кампанії 2021 
та поради вступникам

1. Визначити спеціальності та освітні програми, за якими хочете 
навчатися. 

2. Пройти курси довузівської підготовки.
3. Зареєструватись для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 

за предметами, які необхідні для вступу. В 2021 році можна 
скласти до п'яти предметів ЗНО.

4. Обов'язково скласти ЗНО з усіх предметів, на які зареєструвалися.
5. Конкурсний бал розраховується окремо по кожній заяві за 

формулою 

КБ = К1∙П1 + К2∙П2 + К3∙П3 + К4∙А + К5∙МЛ + К6∙ОУ

Приклад: 1. Українська мова та література (К1∙П1) 0,2 × 167 = 33,4

2. Математика (К2∙(П2 + олімпіада)) 0,4 × (173+15) = 75,2

3. Фізика (К3∙П3) 0,25 × 169 = 42,25

4. Середній бал атестату (К4∙А) 0,1 × 180 = 18,0

5. Бал за мотиваційний лист (К5∙МЛ) 0

6. Бал за підготовчі курси (К6∙ОУ)    0,05×200   = 10,0

Конкурсний бал (КБ) = 178,85



Особливості вступної кампанії 2021 
та поради вступникам

6. Помножити конкурсний бал на регіональний (РК=1,02), галузевий 
(ГК=1,02 (для заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності яким 
надається особлива підтримка)) та сільський (СК=1,02 (1,05 – для 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка)) коефіцієнти.

Приклад:    178,85 × 1,02 × 1,02 × 1,02  = 189,797

7. Подати у встановлені строки заяви на вступ, зазначивши для 
кожної заяви пріоритетність від 1 до 5. 

1 – найвища пріоритетність

8. Не пізніше 28 липня 2021 р. ЄДЕБО здійснює розподіл державного 
замовлення. Вступника буде рекомендовано до зарахування за 
заявою з найвищою пріоритетністю.



Особливості вступної кампанії 2021 
та поради вступникам

Для вступників на базі ОКР Молодший спеціаліст

Конкурсний бал розраховується за формулою 

КБ = К1∙П1 + К2∙П2 + К3∙П3

П1, П2 – оцінки ЗНО з першого та другого конкурсного предметів
П3 – оцінка фахового вступного випробування
К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти

Приклад: 1. Українська мова (К1∙П1) 0,25 × 167 = 41,75

2. Математика (К2∙П2) 0,25 × 173 = 43,25

3. Фахове випробування (К3∙П3) 0,5 × 169 = 84,5

Конкурсний бал (КБ) = 169,5



Строки вступної кампанії

Реєстрація електронних кабінетів з 01 липня 2021 р.

Початок прийому заяв
14 липня 2021 р. 

9:00

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 
які мають право складати вступні іспити або 
проходити співбесіду

16 липня 2021 р. 
18:00

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

23 липня 2021 р. 
18:00

Строки проведення університетом: 

- вступних іспитів (на базі ПЗСО)

- співбесід

- фахових випробувань 
(на базі ОКР Молодший спеціаліст)

01 липня – 13 липня 2021 р.
(14 липня – 23 липня 2021 р. 

для вступу на навчання за 
кошти фізичних осіб) 

17 липня – 19 липня 2021 р.

24 липня – 30 липня 2021 р.



Перелік спеціальностей та освітніх програм

035 Філологія

Германські мови та 
літератури 
(переклад 
включно)

1. Українська мова та література 
(вага 0,25)
2. Іноземна мова (вага 0,4)
3. Історія України або математика, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (вага 0,25)

051 Економіка
Економічна 
кібернетика

1. Українська мова та література 
(вага 0,25)

2. Математика (вага 0,4)

3. Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія (вага 0,25)

Для випускників коледжів:
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фахове випробування

071 Облік і 
оподаткування

Облік і 
оподаткування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування

073 Менеджмент Менеджмент



Перелік спеціальностей та освітніх програм

101 Екологія Екологія

1. Українська мова (вага 0,2)
2. Біологія (вага 0,4)
3. Історія України або іноземна 
мова, або математика, або 
географія, або фізика, або хімія 
(вага 0,25)

Для випускників коледжів:

1. Українська мова
2. Математика
3. Фахове випробування

121 Інженерія 
програмного
забезпечення

Інженерія 
програмного
забезпечення

1. Українська мова (вага 0,25)
2. Математика (вага 0,4)
3. Історія України або іноземна 
мова, або біологія, або 
географія, або фізика, або хімія 
(вага 0,25)

Для випускників коледжів:

1. Українська мова
2. Математика
3. Фахове випробування

123 Комп’ютерна 
інженерія

Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека Кібербезпека



133 Галузеве 
машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні машини і 
обладнання

1.Українська мова 
(вага 0,25)
2. Математика (вага 
0,4)
3. Історія України 
або іноземна мова, 
або біологія, або 
географія, або 
фізика, або хімія 
(вага 0,25)

Для випускників 

коледжів:

1. Українська мова
2. Математика
3. Фахове 
випробування

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Електротехнічні системи 
електроспоживання

Електричний транспорт

Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології

Автоматика та автоматизація на 
транспорті

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

Мости і транспортні тунелі

Промислове і цивільне будівництво

Автомобільні дороги і аеродроми

Водопостачання та водовідведення

144 Теплоенергетика Теплоенергетика

1.Українська мова 
(вага 0,25)
2. Математика (вага 
0,4)
3. Фізика або хімія 
(вага 0,25)

Перелік спеціальностей та освітніх програм



Перелік спеціальностей та освітніх програм

183 Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища

Захист довкілля та 
техногенна безпека

1. Українська мова (вага 0,2)
2. Математика (вага 0,4)
3. Історія України або 
іноземна мова, або біологія, 
або географія, або фізика, 
або хімія (вага 0,25)

273 Залізничний 
транспорт

Локомотиви та локомотивне 
господарство

1. Українська мова (вага 0,2)
2. Математика (вага 0,4)
3. Фізика або
іноземна мова (вага 0,25)

Для випускників коледжів:

1. Українська мова
2. Математика
3. Фахове випробування

Вагони та вагонне 
господарство
Залізничні споруди та 
колійне господарство
Системи керування рухом 
поїздів

274 Автомобільний 
транспорт

Автомобілі та автомобільне 
господарство

275 Транспортні 
технології

Організація перевезень і 
управління на залізничному 
транспорті 
Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному транспорті 
Транспортно-експедиторська 
діяльність та логістика



Контактна інформація

Адреса університету:

49010, Україна, м. Дніпро,

вул. Лазаряна, 2
www.diit.edu.ua
Проїзд:

тролейбусами №№ А, Б, 16, 21; 

трамваями №№ 1, 5; 

маршрутними таксі 

№№ 40, 87а, 87б, 101, 109, 119,

127, 146, 228

Приймальна комісія: (к.261), 

тел.(056) 371-51-10, 

www.pk.diit.edu.ua,

pk@pk.diit.edu.ua

Курси довузівської підготовки: 

(к. 273), тел. (056) 793-19-20

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

