
Додаток 1 
до Правил прийому на навчання до 
УкрДУЗТ в 2020 році 

 
 

ПЕРЕЛІК  
спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

Шифр 
галузі 

Галузь знань Код 
спеціальності 

Найменування спеціальності 

01 Освіта 

014 
Середня освіта (за основними 
предметними спеціалізаціями: 014.04- 
014.10, 014.15) 

015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями: 
015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 
015.18, 015.20-015.22) 

09 Біологія 091 Біологія 

10 Природничі науки 

101 Екологія 
102 Хімія 
103 Науки про Землю* 
104 Фізика та астрономія 
105 Прикладна фізика та наноматеріали 
106 Географія 

11 
Математика та 
статистика 

111 Математика 
112 Статистика 

12 Інформаційні 
технології 124 Системний аналіз 

13 Механічна 
інженерія 

131 Прикладна механіка 
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
135 Суднобудування 
136 Металургія 

14 Електрична 
інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

142 Енергетичне машинобудування 
143 Атомна енергетика 
144 Теплоенергетика 
145 Гідроенергетика 

15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології 

152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка 

  

153 Мікро- та наносистемна техніка 



2 Продовження додатка 1 
 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

161 Хімічні технології та інженерія 
162 Біотехнології та біоінженерія 
163 Біомедична інженерія 

17 Електроніка та 
телекомунікації 

171 Електроніка 
172 Телекомунікації та радіотехніка 
173 Авіоніка 

18 Виробництво та 
технології 

181 Харчові технології 
182 Технології легкої промисловості 
183 Технології захисту навколишнього 

середовища 
184 Гірництво 
185 Нафтогазова інженерія та технології 
186 Видавництво та поліграфія 
187 Деревообробні та меблеві технології 

19 Архітектура та 
будівництво 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
193 Геодезія та землеустрій 

194 Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології 

20 Аграрні науки та 
продовольство 

201 Агрономія 
202 Захист і карантин рослин 
203 Садівництво та виноградарство 

204 Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

205 Лісове господарство 
206 Садово-паркове господарство 
207 Водні біоресурси та аквакультура 
208 Агроінженерія 

25 

Воєнні науки, 
національна 
безпека, безпека 
державного 
кордону 

251 Державна безпека 
252 Безпека державного кордону 

253 Військове управління (за видами 
збройних сил) 

254 Забезпечення військ (сил) 
255 Озброєння та військова техніка 

26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека 
263 Цивільна безпека 

27 Транспорт 

271 Річковий та морський транспорт 
272 Авіаційний транспорт 
273 Залізничний транспорт 
274 Автомобільний транспорт 
275 Транспортні технології (за видами) 

 



Додаток 2 
до Правил прийому на навчання 
до УкрДУЗТ у 2020 році 
(пункт 2 розділу ІV) 

 
 

ПЕРЕЛІК 
наказів державних замовників, якими визначаються предметні 
спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими 

здійснюються формування та розміщення державного замовлення 
 

1. Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  12 травня 2016 року 
№ 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється 
формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей 
(предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів», 
зареєстрований у Міністерстві  юстиції  України 31 травня 2016 року  за № 
798/28928 (зі змінами). 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року 
№ 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими 
здійснюються формування та розміщення державного замовлення», 
зареєстрований   в   Міністерстві   юстиції    України    08 квітня    2016 року    
за № 532/28662. 

3. Наказ  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  25  травня 2016 року 
№ 567 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої 
освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за 
якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення», 
зареєстрований   у    Міністерстві    юстиції    України    08 червня    2016 року 
за № 825/28955 (зі змінами). 

4. Наказ  Міністерства  освіти і  науки  України  від  12  травня  2016 року 
№ 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими 
здійснюються формування та розміщення державного замовлення», 
зареєстрований   в   Міністерстві    юстиції    України    27 травня    2016 року   
за № 784/28914. 



 

Додаток 3 
до Правил прийому на навчання 
до УкрДУЗТ у 2020 році 
(підпункт 2 пункту 5 розділу І) 
(пункт 3 розділу VIІ) 

 
 
 

ПЕРЕЛІК 
конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та 
фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної 

середньої освіти 
 
 

1. Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних 
спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література. 

 
 

2. Інформація про другий та третій конкурсні предмети наведена в 
таблиці: 

 
 

Шифр 
галузі Галузь знань 

Код 
спеціал 
ьності 

Назва спеціальності 
Конкурсні предмети 

Другий 
предмет 

Третій 
предмет 

03 Гуманітарні 
науки 

035 Філологія іноземна мова історія 
України або 
географія 

05 Соціальні та 
поведінкові 
науки 

051 Економіка математика іноземна мова 
або географія 

07 Управління 
та 
адмініструва 
ння 

071 Облік і оподаткування математика іноземна мова 
або географія 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

математика іноземна мова 
або географія 

073 Менеджмент математика іноземна мова 
або географія 

075 Маркетинг математика іноземна мова 
або географія 

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

математика іноземна мова 
або географія 



 

 

Шифр 
галузі 

 
Галузь знань 

Код 
спеціал 
ьності 

 
Назва спеціальності 

Конкурсні предмети 
Другий 
предмет 

Третій 
предмет 

12 Інформаційн 
і технології 

121 Інженерія програмного 
забезпечення 

математика фізика або 
іноземна мова 

123 Комп’ютерна інженерія математика фізика або 
іноземна мова 

126 Інформаційні системи та 
технології 

математика фізика або 
іноземна мова 

13 Механічна 
інженерія 

131 Прикладна механіка математика фізика або 
іноземна мова 

133 Галузеве 
машинобудування 

математика фізика або 
іноземна мова 

14 Електрична 
інженерія 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

математика фізика або 
іноземна мова 

144 Теплоенергетика математика фізика або 
іноземна мова 

15 Автоматизац 
ія та 
приладобуду 
вання 

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

математика фізика або 
іноземна мова 

152 Метрологія та 
інформаційно- 
вимірювальна техніка 

математика фізика або 
іноземна мова 

17 Електроніка 
та телекому- 
нікації 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

математика фізика або 
іноземна мова 

19 Архітектура 
та 
будівництво 

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

математика фізика або 
іноземна мова 

193 Геодезія та землеустрій математика географія або 
історія 
України 

26 Цивільна 
безпека 

263 Цивільна безпека математика фізика або 
іноземна мова 

27 Транспорт 273 Залізничний транспорт математика фізика або 
іноземна мова 

275 Транспортні технології (за 
видами) 

математика фізика або 
іноземна мова 

28 Публічне 
управління 
та 
адмініструва 
ння 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

математика іноземна мова 
або історія 
України 

 
 
 

 



Додаток 4 
до Правил прийому на навчання 
до УкрДУЗТ в 2020 році  

(підпункт 1 пункту 8 розділу VІІ) 
 

ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 
 

1 100  4 120  8 160 
1,1 100 4,1 121 8,1 161 
1,2 100 4,2 122 8,2 162 
1,3 100 4,3 123 8,3 163 
1,4 100 4,4 124 8,4 164 
1,5 100 4,5 125 8,5 165 
1,6 100 4,6 126 8,6 166 
1,7 100 4,7 127 8,7 167 
1,8 100 4,8 128 8,8 168 
1,9 100 4,9 129 8,9 169 
2 100 5 130 9 170 

2,1 101 5,1 131 9,1 171 
2,2 102 5,2 132 9,2 172 
2,3 103 5,3 133 9,3 173 
2,4 104 5,4 134 9,4 174 
2,5 105 5,5 135 9,5 175 
2,6 106 5,6 136 9,6 176 
2,7 107 5,7 137 9,7 177 
2,8 108 5,8 138 9,8 178 
2,9 109 5,9 139 9,9 179 
3 110 6 140 10 180 

3,1 111 6,1 141 10,1 181 
3,2 112 6,2 142 10,2 182 
3,3 113 6,3 143 10,3 183 
3,4 114 6,4 144 10,4 184 
3,5 115 6,5 145 10,5 185 
3,6 116 6,6 146 10,6 186 
3,7 117 6,7 147 10,7 187 
3,8 118 6,8 148 10,8 188 
3,9 119 6,9 149 10,9 189 

 7 150 11 190 
7,1 151 11,1 191 
7,2 152 11,2 192 
7,3 153 11,3 193 
7,4 154 11,4 194 
7,5 155 11,5 195 
7,6 156 11,6 196 
7,7 157 11,7 197 
7,8 158 11,8 198 
7,9 159 11,9 199 

 12 200 
 



 



1. Загальні положення 
 
1.1 Вступ до аспірантури та докторантури Українського державного 

університету залізничного транспорту (далі Університет) у 2020 році 
здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Умов прийому на навчання 
до вищих навчальних закладів у 2020 році», затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, 
«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. 
№ 261; та цих «Правил прийому до аспірантури та докторантури Українського 
державного університету залізничного транспорту у 2020 році».  

1.2 «Правила прийому до аспірантури та докторантури Українського 
державного університету залізничного транспорту у 2020 році» (далі – 
Правила прийому) є додатком до «Правил прийому до Українського 
державного університету залізничного транспорту у 2020 році».  

1.3 Затверджені Правила прийому до аспірантури та докторантури діють 
на протязі одного календарного року.  

1.4 Правила прийому до аспірантури визначають:  
1.4.1 процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до 

аспірантури та докторантури Університету;  
1.4.2 зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного 

відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною 
галуззю знань.  

1.5 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 
становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.  

1.6 Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується 
прийом і нормативні терміни навчання до аспірантури здійснюється згідно 
ліцензії.  

 
2 Організація прийому до аспірантури та докторантури 
 
2.1 Основною формою підготовки здобувачів освіти ступеня доктора 

філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. До аспірантури на 
конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  

2.2 Фінансування підготовки осіб в аспірантурі та докторантурі в 
Університеті здійснюється:  

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); 
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, 

зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова 
установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається 
підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора 
наук). 
  



2.3 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
проводиться в Університеті за очною (денною, вечірньою) та заочною формою 
навчання.  

2.4 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною 
(денною, вечірньою) формою навчання.  

2.5 Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється 
на підставі: міжнародних договорів України та/або міжнародних програм 
обміну чи мобільності; на підставі договорів, укладених між Університетом та 
вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо 
обміну вченими чи академічної мобільності; за рахунок коштів юридичних та 
фізичних осіб (на умовах контракту).  

2.6 Аспіранти денної форми навчання (докторанти) отримують державну 
стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у 
відповідності з чинним законодавством України; іногородні аспіранти 
(докторанти) на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються 
гуртожитком для несімейних.  

2.7 Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з 
чинним законодавством України.  

 
3 Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування до аспірантури та докторантури  
 
Початок прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні 

випробування – 01.08.2020 р. Закінчення прийому заяв та документів – 
24.08.2020 р.  

Проведення вступних випробувань з 26.08.2020 р. по 28.08.2020 р. 
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування за рахунок видатків державного бюджету – 
до 04.09.2020 р. Зарахування вступників за рахунок видатків державного 
бюджету – до 11.09.2020 р. Зарахування вступників за кошти фізичних 
(юридичних) осіб до 30 листопада 2020 року. 

Прийом заяв та документів від осіб, які планують навчання в 
докторантурі з 01.08.2020 р. по 31.08.2020 р.  

Вчена рада університету розглядає висновки кафедр, заключення вченої 
ради факультету і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у 
зарахуванні) кожного вступника до докторантури – до 11.09.2020 р.  

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб здійснюється упродовж року. 
  



4 Порядок прийому заяв і документів до аспірантури 
 
4.1 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

приймальної комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому 
вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній 
базі в день прийняття заяви. 

4.2 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 
особисто оригінали:  

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянтво, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус»;  

- військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 
випадків, передбачених законодавством);  

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка 
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без 
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень. 

4.3 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянтво, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус»; 

- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 
(крім випадків, передбачених законодавством); 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, 
і додаток до нього; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см. 
- не обов’язково (подається до відділу аспірантури):  
- особовий листок з обліку кадрів (якщо абітурієнт працює, то листок 

оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; 
якщо абітурієнт не працює, то оформлюється та підписується самостійно 
абітурієнтом);  

- письмовий висновок передбачуваного наукового керівника;  
- витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (за наявністю);  
- рекомендаційний лист(и), зокрема від потенційного роботодавця та/або 

вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу 
до аспірантури(за наявністю);  

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні не нижче 
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 
рівня) (за наявності);  



- копію трудової книжки (за умови її наявності копія завіряється за 
місцем роботи);  

- інші докази спроможності абітурієнта проводити наукові дослідження за 
обраною спеціальністю  

 
5 Проведення вступних випробувань  
 
5.1 До вступних випробувань допускаються особи, які своєчасно подали 

всі необхідні документи.  
5.2 Вступні випробування до аспірантури Університету складаються із:  
- фахового іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми 

освітнього рівня магістра, яка відповідає обраній вступником науковій 
спеціальності);  

- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає необхідному 
вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної 
мови в аспірантурі;  

- співбесіда з фаху (згідно затвердженої програми).  
5.3 Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing 
System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче 
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 
рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 
французької мови – дійсним сертифікатом DELF або DALF (не нижче рівня B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.  

5.4 Прийом вступних іспитів проводиться відповідно до затвердженого 
розкладу.  

5.5 Вступні випробування проводяться предметними екзаменаційними 
комісіями, як правило, у складі 3÷5 осіб, які призначаються наказом ректора.  

5.6 Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, а також особи, що забрали 
документи після дати закінчення прийому документів до участі в наступних 
вступних випробуваннях не допускаються і в конкурсному відборі не 
приймають участі. Перескладання вступних випробувань не допускається.  

 
6 Проведення конкурсу і зарахування до аспірантури  
 
6.1 Результати вступних іспитів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Вступники, які наберуть менш як 60 балів, за окремим вступним іспитом 
позбавлятимуться права участі в конкурсі.  

6.2 Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування до 
аспірантури розраховується за формулою:  

КБ = ВІС×К1 + ВІМ×К2 + ДБ×К3,  
де ВІС – результат вступного іспиту із спеціальності;  



ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови;  
ДБ – додаткові бали (співбесіда);  
К – вагові коефіцієнти:  
К1=0,5; К2=0,3; К3=0,2.  
6.3 Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 

затверджується наказом ректора Університету, який оприлюднюється в 
установленому порядку.  

6.4 Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним 
наказом ректора призначається науковий керівник (керівники).  

 
7 Порядок прийому заяв і документів до докторантури  
 
7.1 Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або 

оформлення результатів у вигляді дисертації, монографії або сукупності 
статей, які подаватимуться до захисту наукового ступеня доктора наук, особа 
має право вступити в докторантуру Українського державного університету 
залізничного транспорту.  

7.2 До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора 
філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності 
(зокрема публікації в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, 
індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової 
кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові 
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.  

7.3 Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до початку 
вступних випробувань, абітурієнт подає відповідній кафедрі університету 
розгорнуту пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи та/або об’єм 
наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених 
досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від всіх 
вступників відповідна кафедра/факультет/підрозділ заслуховує їх наукові 
доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного 
вступника до докторантури.  

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної 
комісії Університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді 
реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в 
день прийняття заяви. 

7.4 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 
особисто оригінали:  

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянтво, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус»;  

- військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім 
випадків, передбачених законодавством);  

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього. 



У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка 
державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без 
подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень. 

7.5 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 
реєстр та документи, що підтверджують громадянтво, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус»; 

- копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних 
(крім випадків, передбачених законодавством); 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, 
і додаток до нього; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.- особовий листок обліку 
кадрів;  

- список опублікованих наукових праць і винаходів;  
- розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план 

необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої 
планується здобуття наукового ступеня доктора наук;  

- характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним 
науково-педагогічним або науковим працівником університету, із згодою 
надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.  

- копію трудової книжки;  



Додаток 6  
до Правил прийому на навчання до 
Українського державного університету 
залізничного транспорту у 2020 році 
(пункт 6 розділу V) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ  
прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства  

 
 

Основні особливості прийому на навчання до Університету іноземців та 
осіб без громадянства регламентуються розділом ХІV Правил прийому. 

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 
(юридичних) осіб здійснюється: 

1) до початку академічного семестру (але не пізніше 01 листопада 2020 
року) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;  

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі. 
Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 
вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 
проводиться вступне випробування, а саме: 

1) для вступу на основі повної загальної середньої освіти проводиться 
вступне випробування з російської мови та математики (білет вступного 
випробування складається з п’яти тестових питань з російської мови та п’яти 
тестових питань з математики; кожне питання з російської мови оцінюється в 
10 балів, а питання з математики – в 30 балів. Мінімально необхідна для 
вступу кількість балів становить 150;  

2) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста (за скороченими програмами) проводиться комплексне фахове 
вступне випробування з російської мови, математики та спеціальності (білет 
комплексного фахового вступного випробування складається з одного питання 
з російської мови, двох питань з математики та семи питань зі спеціальності; 
питання №1 оцінюється по критерію „зараховано” або „не зараховано”, № 2–9 
(у вигляді тестів) оцінюються по 10 балів за питання, № 10 – оцінюється до 20 
балів); мінімально необхідна для вступу кількість балів (за умови отримання 
„зараховано” на питання з російської мови) становить 160 (базові 100 балів 
автоматично нараховуються за участь у випробуванні);  

3) для здобуття ступеня магістра вступник складає комплексне фахове 
вступне випробування з російської мови, математики та спеціальності (білет 
комплексного фахового вступного випробування складається з одного питання 
з російської мови, двох питань з математики та семи питань зі спеціальності; 
питання №1 оцінюється до 5 балів, № 2–9 (у вигляді тестів) оцінюються по 5 
балів за питання, № 10 – оцінюється до 5 балів); крім того вступник складає 
тестування з іноземної мови, яке оцінюється до 50 балів. Мінімально 



необхідна для вступу кількість балів становить 160 (базові 100 балів 
автоматично нараховуються за участь у випробуванні). 

Зарахування  іноземців  на  навчання  на  відповідний  рівень  вищої  освіти 
здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і 
мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 
врахування  балів  успішності,  що  дають  право  на  продовження  навчання  
на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що 
видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.  



 

Додаток 7 
до Правил прийому на навчання 

                                               до УкрДУЗТ у 2020 році 
 
 

МАТЕРІАЛИ 
для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення в 2020 році 
 

I. Сфера використання алгоритму 
 
1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального 

замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного 
спрямувань) за денною, заочною, вечірньою, дистанційною формами здобуття 
освіти на основі повної загальної середньої освіти, а також для прийому 
вступників на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 "Право" та 
293 "Міжнародне право"  за денною та заочною формами здобуття освіти (далі - 
Контингент) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 
України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 11 жовтня 2019 року № 1285 (далі - Умови прийому). 

2. Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих військових 
навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), 
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для забезпечення потреб 
оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, інших 
військових формувань та правоохоронних органів, який здійснюють такі державні 
замовники чи за їх участю: Міністерство оборони України, Служба безпеки 
України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, 
Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна 
служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна спеціальна 
служба транспорту України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 
Міністерство юстиції України (для Державної кримінально-виконавчої служби 
України), Державна фіскальна служба України. 

3. Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до 
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які 
проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за 
№ 795/28925. 

4. Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який 
здійснюється відповідно до Умов прийому. 

5. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім 
осіб, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в 
Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть 
участь у конкурсі на місця державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу 
XIV Умов прийому. 



 
6. Зараховані не пізніше ніж 23 липня 2020 року на місця державного та 

регіонального замовлення особи, які входять до Контингенту, виключаються з 
конкурсу на інші місця державного замовлення і не обробляються алгоритмом. 

7. Розділи II – IV описують вимоги до алгоритму в частині адресного 
розміщення державного та регіонального замовлення серед громадян України. 

8. Розділ V описує вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення 
державного замовлення серед іноземців та осіб без громадянства, які постійно 
проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть участь у конкурсі на 
місця державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Умов прийому. 

 
II. Підготовка та корегування вхідної інформації 

 
1. Перед застосуванням алгоритму проводиться корегування вхідної 

інформації: 
максимальні (загальні) обсяги державного або регіонального замовлення 

конкурсів, суперобсяги державного замовлення відповідних широких конкурсів 
зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які 
зараховані вступники, які мають право на зарахування за співбесідою; 

кваліфікаційні мінімуми державного замовлення (далі - мінімальні обсяги) 
конкурсів зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на 
які зараховані вступники, які мають право на зарахування за співбесідою. Якщо в 
результаті отримується число менше ніж 1, конкурс виконав мінімальні обсяги і 
вони надалі для нього в алгоритмі не використовуються.  

2. Конкурси можуть поділятись на два - чотири субконкурси в межах кожного 
з них. Субконкурс А - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу 
для прийому вступників з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-1. 
Субконкурс Б - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з 
числа осіб, які мають право на вступ за квотою-3. Субконкурс ББ - пропозиція 
закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на 
вступ за квотою-4. Субконкурс А, субконкурс Б і субконкурс ББ утворюються в 
разі наявності вступників відповідних категорій. Субконкурс В - пропозиція 
закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи 
осіб зазначених категорій, які не будуть рекомендовані в межах субконкурсу А, 
субконкурсу Б і субконкурсу ББ. Невикористаний розмір квоти-1, квоти-3 і квоти-
4 використовується в субконкурсі В. 

3. Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право 
на участь у субконкурсі А, та/або субконкурсі Б, та/або субконкурсі ББ, замість 
конкурсу в алгоритмі використовується субконкурс А, та/або субконкурс Б, 
та/або субконкурс ББ і субконкурс В цього конкурсу, які формуються так: 

вступники, допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в 
субконкурсі В цього конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. 
Рейтинговий список вступників для субконкурсу В збігається з рейтинговим 
списком конкурсу. Субконкурс В успадковує максимальний (загальний) обсяг 
державного або регіонального замовлення конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у 
субконкурсі А, допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з 
пріоритетністю, яка встановлюється на 0,5 менше (тепер мінімальне можливе 



 
значення пріоритетності дорівнює 0,5), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий 
список вступників для субконкурсу А успадковується з рейтингового списку 
конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу А 
встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у 
субконкурсі ББ, допускаються до участі в субконкурсі ББ цього конкурсу з 
пріоритетністю, яка встановлюється на 0,4 менше (тепер мінімальне можливе 
значення пріоритетності дорівнює 0,6, якщо немає учасників у субконкурсі А), 
ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу ББ 
успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або 
регіонального замовлення для субконкурсу ББ встановлюється в розмірі квоти-4 
відповідного конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у 
субконкурсі Б, допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з 
пріоритетністю, яка встановлюється на 0,25 менше (тепер мінімальне можливе 
значення пріоритетності дорівнює 0,75, якщо немає учасників у субконкурсі А 
або субконкурсі ББ), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників 
для субконкурсу Б успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг 
державного або регіонального замовлення для субконкурсу Б встановлюється в 
розмірі квоти-3 відповідного конкурсу. 

4. Конкурс на загальних умовах - конкурс (який не поділявся на субконкурси) 
або субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на субконкурси. 

5. Розрахунковий конкурс - конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, або 
субконкурс ББ, або субконкурс В. 

6. Обсяг розрахункового конкурсу - максимальний (загальний) обсяг 
державного чи регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В) або 
обсяг державного чи регіонального замовлення (для субконкурсу А, субконкурсу 
Б, субконкурсу ББ). 

 
III. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами 

 
1. Етап А. 
Перший крок. 
Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для 

яких цей розрахунковий конкурс має найвищу пріоритетність. Кожний 
розрахунковий конкурс включає до списку очікування кращих за власним 
рейтинговим списком вступників із запропонованих вступників у кількості, що не 
перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або 
субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на 
перевищення максимального (загального) обсягу державного чи регіонального 
замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість 
вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в рейтинговому списку 
вступників, які отримують відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу 
державного замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування 
визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із 
субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного 



 
бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов 
прийому), які також отримують відмову. 

... 
K-ий крок (K>1). 
На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до 

списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому 
розрахунковому конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, 
де він уже отримав відмову). Кожний розрахунковий конкурс об'єднує наявний у 
нього список очікування та отриману пропозицію, формує новий список 
очікування за власним рейтинговим списком вступників у кількості, що не 
перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або 
субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на 
перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального 
замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість 
вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку 
вступників, які отримують відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу 
державного замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування 
визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із 
субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного 
бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов 
прийому), які також отримують відмову. 

Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій 
вступників до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування 
та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами. Перехід до етапу Б. 

2. Етап Б. 
Якщо наявні конкурси, в яких кількість вступників у списку очікування (сума 

вступників у списках очікування субконкурсу А, та/або субконкурсу Б, та/або 
субконкурсу ББ і субконкурсу В) менше ніж мінімальний обсяг державного або 
регіонального замовлення, такі конкурси анулюються, а вступники з їх списків 
очікування виключаються, отримують відмову і помічаються як такі, що 
допущені до етапу В. 

Фіналіст розрахункового конкурсу - вступник з найнижчим положенням у 
рейтинговому списку розрахункового конкурсу, включений до списку очікування, 
після завершення етапу А. 

Фіналіст широкого конкурсу - вступник, крім вступників із субконкурсів А, Б 
та ББ, з найнижчим положенням у широкому рейтинговому списку широкого 
конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А. 

Перехід до етапу В. 
3. Етап В 
K-й крок (K>=1). 
Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не внесений до 

списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому 
розрахунковому конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, 
де він уже отримав відмову в межах етапів А та В). Кожний розрахунковий 
конкурс включає до свого списку очікування вступників з отриманих пропозицій. 

Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу 
розрахункового конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість 



 
вступників, допущених до етапу В, з нижчими позиціями в рейтинговому списку 
вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція в 
рейтинговому списку розрахункового конкурсу вища за позицію фіналіста 
розрахункового конкурсу. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або 
субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на 
перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального 
замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість 
вступників, допущених до етапу В, із субконкурсу В з нижчими позиціями в його 
рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих 
вступників, чия позиція вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу 
відповідного субконкурсу В. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу 
державного замовлення і в разі перевищення за об'єднаним списком очікування 
визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, не із 
субконкурсів Б, не із субконкурсів ББ), допущених до етапу В, з найменшими 
значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 
2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову, за винятком тих 
вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію 
фіналіста широкого конкурсу. 

Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій 
вступників (допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не 
перебувають у списках очікування та не отримали відмови за всіма 
розрахунковими конкурсами. 

Вступники, які на цей момент залишились у списках очікування, одержують 
рекомендацію до зарахування. Кількість вступників, що одержали рекомендацію, 
визначає кількість рекомендованих за кожним конкурсом вступників. 

 
IV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму 

 
1. Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не отримав 

рекомендації до зарахування до конкретного конкурсу X, результат 
справедливий, якщо: 

для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1, квотою-3 або 
квотою-4, виконується хоча б одне з тверджень 1 або 2; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, виконується 
твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 3; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-4, виконується 
твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 4; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-3, виконується 
твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 5. 

2. Твердження: 
1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за вищою для нього 

пріоритетністю; 
2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі 

X (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або 
квоти-4), який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності 



 
конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А, та 
(якщо конкурс Х входить до широкого конкурсу): 

не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому 
конкурсі Y широкого конкурсу, до якого входить конкурс X (за винятком осіб, які 
отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має 
конкурсний бал у конкурсі Y не вище ніж вступник А у конкурсі X, у разі 
рівності конкурсних балів - розміщений нижче в широкому рейтинговому списку 
(з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) ніж вступник А, крім такого 
випадку: 

у конкурсі X повністю вичерпано максимальний обсяг державного 
замовлення без врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували 
відмову під час ануляції конкурсів; 

3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі 
X за квотою-1, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі 
рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник 
А; 

4) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі 
X за квотою-4, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі 
рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник 
А; 

5) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі 
X за квотою-3, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі 
рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник 
А. 

3. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (який входить 
до широкого конкурсу) не вичерпав максимального обсягу державного або 
регіонального замовлення: 

не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі X і не 
рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до 
зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю та має 
конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за винятком 
осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який 
рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу 
в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - 
має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 
розділу IX Умов прийому) ніж вступник В. 

4. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (що не входить 
до широкого конкурсу) не вичерпав загального обсягу державного або 
регіонального замовлення: 

не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі X і не 
рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до 
зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю. 

5. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X не вичерпав 
квоту-1, квоту-3 або квоту-4: 

не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 
(квотою-3, квотою-4), допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до 
зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому 
конкурсі за вищою для нього пріоритетністю. 



 
6. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X було 

анульовано: 
рейтинговий список не містить вступників у кількості, не меншій від 

мінімального обсягу державного або регіонального замовлення, для яких 
виконуються такі умови: 

вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю; 
вступник має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник 

В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або 
квоти-4, та осіб, які отримали рекомендацію і мали заяву, що отримала відмову 
під час ануляції конкурсів), який рекомендований до зарахування до одного з 
конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного 
замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому 
рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) 
порівняно із вступником В. 

 
V. Конкурсний відбір на місця державного замовлення в межах 
встановлених Кабінетом Міністрів України квот іноземців та осіб без 

громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус 
біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими 
цими Умовами для громадян України  

 
1. Для кожної частини Контингенту, для якої встановлено квоти для іноземців 

та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано 
статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими 
Умовами прийому для громадян України, формуються єдині для усіх 
спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей) та закладів вищої 
освіти конкурси Р з державним замовленням в обсязі встановленої квоти для 
відповідної форми здобуття освіти (денна, заочна). 

2. Для усіх, допущених до відкритих та фіксованих (закритих) конкурсів за 
денною та заочною формами здобуття освіти, заяв вступників, що входять в 
Контингент, з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають 
в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за 
правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України, із 
встановленою пріоритетністю (крім заяв на анульовані конкурсні пропозиції), 
обчислюється спеціальний конкурсний бал як відношення конкурсного бала 
вступника, визначеного відповідно до пункту 8 розділу VII Умов прийому, до 
мінімального конкурсного бала для надання рекомендацій до зарахування на 
місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на таку 
саму конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала 
використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, 
конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості - 
іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії). 

3. Усі заяви з обчисленим спеціальним конкурсним балом допускаються до 
відповідного конкурсу Р зі збереженням їх пріоритетностей та впорядковуються в 
спеціальний рейтинговий список з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов 



 
прийому, при цьому замість конкурсного бала використовується спеціальний 
конкурсний бал. 

4. Для кожної частини Контингенту, для якої встановлено квоти для іноземців 
та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано 
статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими 
Умовами прийому для громадян України,  після завершення відповідного 
адресного розміщення державного та регіонального замовлення для громадян 
України проводиться визначення рекомендованих до зарахування за 
відповідними квотами. 

Перший крок. 
Кожному конкурсу Р пропонується перелік вступників, для яких цей конкурс 

Р має найвищу пріоритетність. Кожний конкурс Р включає до списку очікування 
кращих за власним спеціальним рейтинговим списком вступників із 
запропонованих вступників у кількості, що не перевищує обсягу конкурсу, а 
решті відмовляє. 

... 
K-ий крок (K>1). 
На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до 

списку очікування жодного конкурсу Р, пропонується тому конкурсу Р, який має 
для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову). 
Кожний конкурс Р об'єднує наявний у нього список очікування та отриману 
пропозицію, формує новий список очікування за власним спеціальним 
рейтинговим списком вступників у кількості, що не перевищує обсягу конкурсу, а 
решті відмовляє. 

Після завершення всіх можливих кроків вступники, які на цей момент 
залишились у списку очікування, одержують рекомендацію до зарахування за 
відповідними заявами. 

 
VI. Форми документів для належного інформаційного забезпечення 

вступної кампанії в межах широких конкурсів і результатів 
адресного розміщення державного та регіонального замовлення 

1. Інформація про широкий конкурс 

Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного 
державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».  

Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр).  
Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр). 
Форма здобуття освіти – найменування. 
Галузь знань – код і найменування. 
Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за 

спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035,  271, 275). 
Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі 

бакалавра). 
Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів 

вищої освіти, що входять до широкого конкурсу – ХХХ. 
Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до 

широкого конкурсу, максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного 
замовлення, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4: 



 
№ 
з/
п 

Найменування 
закладу вищої 

освіти 

Назва 
конкурсн

ої 
пропозиц

ії 

Максимальний 
обсяг 

державного 
замовлення 

Кваліфікаційн
ий мінімум 
державного 
замовлення 

Квота-
1 

Квота-
2 

Квота-
3 

Квота-
4 

            
            
            
            
              
Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних 

пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, – ХХХ. 
Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх 

конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, 
є більшою порівняно із суперобсягом державного замовлення для усіх 
конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до цього широкого 
конкурсу. 

2. Інформація про поточний стан подання заяв на широкий конкурс 
Дата, час _________ 
Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного 

державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 
Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр). 
Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр). 
Форма здобуття освіти – найменування. 
Галузь знань – код і найменування. 
Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за 

спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035,  271, 275). 
Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі 

бакалавра). 
Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів 

вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, – ХХХ. 
Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до 

широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-
3, квота-4, кількість поданих заяв і кількість поданих заяв особами, які мають 
право на зарахування за квотами: 

 
№ 
з/
п 

Найменува
ння закладу 

вищої 
освіти 

Назва 
конкурсн

ої 
пропози

ції 

Максимальний 
обсяг 

державного 
замовлення 

Квота
-1 

Квота
-3 
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-4 
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поданих 
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Кількість поданих 
заяв особами, які 
мають право на 
зарахування за 

квотами: 
1 3 4 

              
              
              
              
              

Загальна кількість заяв, поданих для участі в широкому конкурсі _________ 
Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому 

конкурсі _________ 



 
3. Список тих, хто подав заяви на широкий конкурс (широкий 

рейтинговий список) 
 
Дата, час ________ 
Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного 

державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 
Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр). 
Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр). 
Форма здобуття освіти – найменування.  
Галузь знань – код і найменування. 
Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за 

спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035,  271, 275). 
Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі 

бакалавра). 
Суперобсяг державного замовлення ______ 
Таблиця з такими графами: 
1. Номер. 
2. Прізвище, ім’я, по батькові вступника. 
3. Конкурсний бал. 
4. Складові конкурсного бала (сертифікати ЗНО, коефіцієнти, РК, СК, ГК, 

ПЧК, додаткові бали). 
5. Пріоритетність. 
6. Заклад вищої освіти. 
7. Право на співбесіду, вступний іспит. 
8. Право на зарахування за квотою (із зазначенням квоти-1, квоти-3, квоти-4 

за наявності). 
Таблиця впорядковується з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому. 
 
4. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого 

конкурсу 
 
Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного 

державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників». 
Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі – 

повна загальна середня освіта (бакалавр). 
Форма здобуття освіти – найменування. 
Галузь знань – код і найменування. 
Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за 

спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035,  271, 275). 
Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі 

бакалавра). 
Суперобсяг державного замовлення для усіх закладів вищої освіти, що 

входять до широкого конкурсу, – ХХХ (після корегування з урахуванням 
зарахованих за співбесідою та квотою-2). 

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до 
широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-
3, квота-4 та інформація про зарахування та надання рекомендацій: 

 



 
№
 

з/
п 

Наймен
ування 
закладу 
вищої 
освіти 

Назва 
конкур

сної 
пропо-
зиції 

Максима
льний 
обсяг 

державн
ого 

замовлен
ня 

Квоти Зарахо
вано за 

спів-
бесідо

ю 

Зарахо-
вано за 
квотою

-2 

Загальн
а 

кількіст
ь 

рекоме
н-

довани
х до 

зараху-
вання 

У тому числі 

1 3 4 рекоменд
ованих за 
квотою 

найниж
чий бал 

за 
квотою 

рекоме
н-

довани
х на 

загаль
них 

умовах 

найниж
-чий 

бал на 
загальн

их 
умовах 

1 3 4 1 3 4 

                     
                     
                     
                    
                     

 
Загальна кількість зарахованих за співбесідою _________ 
Загальна кількість рекомендованих за квотою-1 _________ 
Загальна кількість зарахованих за квотою-2 _________ 
Загальна кількість рекомендованих за квотою-3 _________ 
Загальна кількість рекомендованих за квотою-4 _________ 
Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах _________ 
 
5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією) 
 
Заклад вищої освіти ____ 
Назва конкурсної пропозиції ____ 
Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі – 

повна загальна середня освіта (бакалавр). 
Форма здобуття освіти – найменування. 
Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за 

спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035,  271, 275). 
Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі 

бакалавра). 
Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення _______ 
Кваліфікаційний мінімум державного замовлення _________ 
Зарахованих за співбесідою _______ 
Зарахованих за квотою-2 ________ 
Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення після корегування 

______ 
Кваліфікаційний мінімум державного замовлення після корегування _____ 
Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування __________ 
З них: 
за квотою-1 ________ 
за квотою-3 _________ 
за квотою-4 _________, за загальним конкурсом _________ 
 
 
 
 



 
 

№ 
з/
п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

вступника 

Конкурс
ний бал 

Пріоритет
ність 

Середній бал додатка 
до документа про 
здобутий освітній 

(освітньо-
кваліфікаційний) 

рівень 

Вид рекомендації 
(співбесіда, квота-
1, квота-2, квота-3, 
квота-4, загальний 

конкурс) 

Чи отримував 
відмову під 
час ануляції 
конкурсів 

(так/ні) 

          
          
          
         

 
Таблиця має бути впорядкована за видом рекомендації і черговістю в 

рейтинговому списку. 
 
6. Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий 

рейтинговий список) 
 
Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного 

державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».  
Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі – 

повна загальна середня освіта (бакалавр). 
Форма здобуття освіти - найменування. 
Галузь знань – код і найменування. 
Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за 

спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035,  271, 275). 
Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі 

бакалавра). 
Суперобсяг державного замовлення ______ 
Зарахованих за співбесідою _________ 
Зарахованих за квотою-2 ___________ 
Суперобсяг державного замовлення після корегування __________ 
Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування __________ 
З них: 
за квотою-1 _________ 
за квотою-3 _________ 
за квотою-4 _________ 
за загальним конкурсом ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
з/
п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
вступник

а 

Конку
рсний 

бал 

Пріори
тет-
ність 

Середній бал 
додатка до 

документа про 
здобутий освітній 

(освітньо-
кваліфікаційний) 

рівень 

Вид рекомендації 
(співбесіда, квота-
1, квота-2, квота-3, 
квота-4, загальний 

конкурс) 

Чи отримував 
відмову під 
час ануляції 
конкурсів 

(так/ні) 

Заклад 
вищої 
освіти, 

конкурсна 
пропозиція 

               
               
               
               
               

 
Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, 

пріоритетністю, середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

 
7. Спеціальний рейтинговий список та рекомендовані на місця 

державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України 
квот іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, і вступають до закладів вищої освіти 
за правилами, передбаченими Умовами прийому для громадян України 

 
Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі – 

повна загальна середня освіта (бакалавр). 
Форма здобуття освіти – денна (заочна). 
Квота іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового 
або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, 
передбаченими Умовами прийому для громадян України ___ 

 
№ 
з/
п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

вступника 

Спеціаль
-ний 

конкурс-
ний бал 

Пріор
и-

тетніс
ть 

Середній бал 
додатка до 

документа про 
здобутий 
освітній 

(освітньо-
кваліфі-

каційний) рівень 

Чи 
реко-

мендо-
вано 

Спеціальність - код і 
найменування 

(предметна 
спеціальність за 

спеціальністю 014, 
спеціалізація за 

спеціальностями 015, 
035,  271, 275) 

Заклад 
вищої 
освіти, 

конкурс
на 

пропози
ція 

Конкур
сний 
бал 

         
         
         
         
         

 
 



Додаток 8 
до Правил прийому на навчання до 
УкрДУЗТ в 2020 році 

Вступ для здобуття освіти за ступенем «Бакалавр» на основі ПЗСО 

Спеціальність Освітня програма 
Форма здобуття 
освіти, термін 

навчання 
Фінансування Предмети ЗНО 

Факультет «Управління процесами перевезень» 

263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на 
залізничному транспорті Денна (3р10м) Бюджет / 

Контракт 
Українська мова 

та література Математика Фізика або 
Іноземна мова 

275.02 
Транспортні технології (на 
залізничному транспорті) 

Організація перевезень і управління 
на транспорті 

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Митний контроль на транспорті  
(залізничний транспорт) 

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Організація міжнародних перевезень Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Транспортний сервіс та логістика Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Географія або 

Фізика 
Організація правової та 
експедиторської діяльності 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Математика або 
Іноземна мова 

Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій» 

123 
Комп’ютерна інженерія 

Спеціалізовані комп’ютерні системи Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Комп’ютерна інженерія 
транспортних систем Денна (3р10м) Контракт Українська мова 

та література Математика 
Історія України 

або Іноземна 
мова 

126 
Інформаційні системи та 

технології 
Технології штучного інтелекту Денна (3р10м)  

Заочна (4р10м) 
Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

151 
Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

Денна (3р10м)   
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Інноваційні системи комплексної 
автоматизації технологічних 
процесів 

Денна (3р10м)   
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Географія або 

Фізика 



Інтелектуальні машини Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література Математика 
Історія України 

або Іноземна 
мова 

Комп’ютерні інформаційно-
управляючі системи 

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література Математика 
Історія України 

або Іноземна 
мова 

172 
Телекомунікації  та 

радіотехніка 

Телекомунікації та радіотехніка Денна (3р10м)   
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Телекомунікаційні системи та 
мережі 

Денна (3р10м)   
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Математика або 
Іноземна мова 

273 
Залізничний транспорт 

Організація контролю систем 
керування рухом поїздів Денна (3р10м) Бюджет / 

Контракт 
Українська мова 

та література Математика Фізика або 
Іноземна мова 

Факультет «Будівельний» 

131 
Прикладна механіка 

Організація паливо-мастильного 
господарства підприємств 

Денна (3р10м)   
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

133 
Галузеве машинобудування 

Будівельні, колійні, гірничі та 
нафтогазопромислові машини  

Денна (3р10м)   
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 

Промислове і цивільне будівництво Денна (3р10м)  
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Будівництво та експлуатація 
інженерних споруд залізничного 
транспорту 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Географія або 
Іноземна мова 

193 
Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр  Денна (3р10м)  

Заочна (4р10м) 
Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Географія або 

Історія України 

273 
Залізничний транспорт 

Залізничні споруди та колійне 
господарство 

Денна (3р10м)  
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Управління колійним комплексом 
залізниць, міського та промислового 
транспорту  

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Математика або 

Географія 

Факультет «Економічний»   

051 
Економіка 

Економіка підприємства Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Іноземна мова 

або Географія 

Економічна безпека  
підприємства Денна (3р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Математика або 

Географія 



071 
Облік і оподаткування 

Облік, аудит та оподаткування 
комерційної діяльності 

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Іноземна мова 

або Географія 

Облік, аудит і оподаткування банків 
та фінансових установ 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Іноземна мова 
або Географія 

ТОП-менеджмент в обліку та 
адмініструванні 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Іноземна мова 
або Географія 

072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Управління фінансами, банківська 
справа та страхування 

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Іноземна мова 

або Географія 

Управління фінансами та трейдинг 
на світових фінансових ринках  

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Іноземна мова 
або Географія 

073  
Менеджмент 

Менеджмент організацій і 
адміністрування 

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Іноземна мова 

або Географія 

Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності Денна (3р10м) / Контракт Українська мова 

та література 
Іноземна 

мова 
Математика або 

Географія 

Управління персоналом та економіка 
праці 

Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Іноземна мова 

або Географія 

075 
Маркетинг 

Маркетинг Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Іноземна мова 

або Географія 

Комерційна діяльність та логістика Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Іноземна мова 
або Географія 

076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Підприємництво Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Математика або 

Географія 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Денна (3р10м) / Бюджет / 

Контракт 
Українська мова 

та література Математика Іноземна мова 
або Географія 

281  
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика 

Іноземна мова 
або Історія 

України 

Навчально-науковий центр гуманітарної освіти 

035 
Філологія 

Переклад та англійська мова і 
література Денна (3р10м) /  Бюджет / 

Контракт 
Українська мова 

та література 
Іноземна 

мова 
Історія України 
або Географія 

Факультет «Механіко-енергетичний» 
141 

Електроенергетика, 
електротехніка та 

Електричний транспорт Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 

Іноземна 
мова 

Математика або 
Історія України 



електромеханіка Електропостачання та 
ресурсозберігаючі технології 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Альтернативні джерела енергії та 
екологічно-чистий транспорт 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Іноземна мова 
або Географія 

Електромобілі та електропривод 
автономного транспорту 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Математика або 

Географія 

144 
Теплоенергетика 

Теплоенергетика Денна (3р10м)  
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Енергетичний менеджмент Денна (3р10м)  
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Енерго-екологічний контроль і аудит Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Іноземна 

мова 
Історія України 
або Географія 

152 Метрологія та 
інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

Денна (3р10м)  
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

273 
Залізничний транспорт 

Локомотиви та локомотивне 
господарство 

Денна (3р10м)   
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Високошвидкісний рухомий склад Денна (3р10м) 
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Автомотриси, автодрезини та 
спеціальні машини залізничного 
транспорту  

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 

Історія 
України 

Іноземна мова 
або Географія 

Діагностування та неруйнівний 
контроль рухомого складу залізниць 

Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Іноземна 

мова 
Історія України 
або Географія 

Вагони та вагонне господарство  Денна (3р10м)  
Заочна (4р10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Українська мова 
та література Математика Фізика або 

Іноземна мова 

Вагони та транспортна інженерія Денна (3р10м)  
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 

Історія 
України 

Математика або 
Іноземна мова 

Мехатроніка у вагонобудуванні Денна (3р10м) / 
Заочна (4р10м) Контракт Українська мова 

та література 
Історія 

України 
Іноземна мова 
або Географія 



Вступ для здобуття освіти за ступенем «Бакалавр» на основі ступеня 
молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) 

Спеціальність Освітня програма 

Форма 
здобуття 
освіти, 
термін 

навчання 

Фінансування Умови вступу (Іспити) 

Факультет «Управління процесами перевезень» 

275.02 
Транспортні 

технології (на 
залізничному 
транспорті) 

Організація 
перевезень і 
управління на 
транспорті 

Денна 
(2р 10м)  
Заочна 

(2р 10м)   

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій» 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 

Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 

Денна 
(1р 10м) 
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

126  
Інформаційні 

системи та 
технології 

Технології штучного 
інтелекту 

Денна 
(1р 10м)  
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

151 
Автоматизація та 

комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 

Денна 
(2р 10м) 
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

172 
Телекомунікації та 

радіотехніка 

Телекомунікації та 
радіотехніка 

Денна 
(2р 10м) 
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

273 
Залізничний 

транспорт 

Організація контролю 
систем керування 
рухом поїздів 

Денна 
(2р 10м)   

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

Факультет «Будівельний» 

131 
Прикладна механіка 

Організація паливо-
мастильного 
господарства 
підприємств 

Денна 
(1р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

133 
Галузеве 

машинобудування 

Будівельні, колійні, 
гірничі та 
нафтогазопромислові 
машини  

Денна 
(1р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Промислове і 
цивільне будівництво 

Денна 
(2р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 
Будівництво та 
експлуатація 
інженерних споруд 
залізничного 
транспорту 

Денна 
(2р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 



193 
Геодезія та 
землеустрій 

Геодезія, землеустрій 
та кадастр  

Денна 
(2р 10м)  
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

273 
Залізничний 

транспорт 

Залізничні споруди та 
колійне господарство 

Денна 
(2р 10м)  
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 
Управління колійним 
комплексом залізниць, 
міського та 
промислового 
транспорту  

Денна 
(2р 10м) /  
 Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Факультет «Економічний» 

051 
Економіка 

Економіка 
підприємства 

Денна 
(1р 10м) / 

Заочна 
(2р 10м) 

Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література + 

Математика /Історія 
України) + 

Фахове випробування 

071 
Облік і 

оподаткування 

Облік, аудит  та 
оподаткування 
комерційної 
діяльності 

Денна 
(1р 10м) / 

Заочна 
(2р 10м) 

Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література + 

Математика /Історія 
України) + 

Фахове випробування 

072 
Фінанси, банківська 

справа та 
страхування 

Управління 
фінансами, банківська 
справа та страхування 

Денна 
(1р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт ЗНО (Українська мова 

та література + 
Математика /Історія 

України) + 
Фахове випробування 

Управління фінансами 
та трейдинг на 
світових фінансових 
ринках 

Денна 
(1р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Контракт 

073  
Менеджмент 

Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 

Денна 
(2р 10м) / 

Заочна 
(2р 10м) 

Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література + 

Математика /Історія 
України) + 

Фахове випробування 

075 
Маркетинг 

Маркетинг 
Денна 

(1р 10м) /  
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт ЗНО (Українська мова 

та література + 
Математика /Історія 

України) + 
Фахове випробування Комерційна діяльність 

та логістика 

Денна 
(1р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Контракт 

076 
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво 
Денна 

(1р 10м) / 
Заочна 

(2р 10м) 

Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література + 

Математика /Історія 
України) + 

Фахове випробування 

281 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

Публічне управління 
та адміністрування 

Денна 
(2р 10м) / 

Заочна 
(3р 10м) 

Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література + 

Математика /Історія 
України) + 

Фахове випробування 
Факультет «Механіко-енергетичний» 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричний 
транспорт 

Денна 
(2р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Контракт 
ЗНО (Українська мова 

та література) + 
Фахове випробування 



Електропостачання та 
ресурсозберігаючі 
технології 

Денна 
(2р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

144 
Теплоенергетика 

Теплоенергетика 
Денна 

(2р 10м) 
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт ЗНО (Українська мова 

та література) + 
Фахове випробування Енергетичний 

менеджмент 

Денна 
(2р 10м) / 

Заочна 
(2р 10м) 

Контракт 

152 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 

техніка 

Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

Денна 
(2р 10м) /  

Заочна 
(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

273 
Залізничний 

транспорт 

Локомотиви та 
локомотивне 
господарство 

Денна 
(2р 10м)   
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЗНО (Українська мова 
та література) + 

Фахове випробування 

Високошвидкісний 
рухомий склад 

Денна 
(2р 10м)   
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Електровози та 
електропоїзди 

Денна 
(2р 10м)  
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Вагони та вагонне 
господарство 

Денна 
(2р 10м)  
Заочна 

(2р 10м) 

Бюджет / 
Контракт 

Енерго-екологічний 
контроль і аудит на 
залізничному 
транспорті 

Заочна 
(2р 10м) Контракт 

 



Вступ для здобуття освіти за ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

Скорочення: 
ОП – освітньо-професійна програма; 
ОН – освітньо-наукова програма; 
ЄВІ – єдиний вступний іспит (форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня 
магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)). 
 

Спеціальність Освітня програма 

Форма 
здобуття 
освіти, 
термін 

навчання 

Фінансува
ння 

Умови вступу (Іспити) 

на базі ступеня 
бакалавр, 

магістр, ОКР 
спеціаліст 
(бюджет та 
контракт) 

на базі ступеня 
магістр, ОКР 

спеціаліст 
(тільки контракт) 

Факультет "Управління процесами перевезень" 

275.02 Транспортні 
технології 

(на залізничному 
транспорті) 

Організація перевезень і 
управління на транспорті 

Денна  
(ОП 1р 4м) 

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

Організація перевезень і 
управління на транспорті 

Денна  
(ОН 1р 9м) Бюджет 

Митний контроль на 
транспорті  
(залізничний транспорт) 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

Організація міжнародних 
перевезень 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій» 

123 
Комп’ютерна 

інженерія 

Інтелектуальні інформаційні 
технології 

Денна 
(ОП 1р 4м)  

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 



151 
Автоматизація та 

комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

 

Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Денна  
(ОП 1р 4м) 

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування Інтелектуальні машини 

Денна  
(ОП 1р 4м) 

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

Комп’ютерні інформаційно-
управляючі системи 

Денна  
(ОП 1р 4м) 

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

172 
Телекомунікації  та 

радіотехніка 

Телекомунікації та 
радіотехніка 

Денна 
(ОП 1р 4м) 

Заочна 
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

273 
Залізничний 

транспорт 

Комп’ютерні мережеві 
технології 

Денна 
(ОП 1р 4м) 

Заочна 
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт ЄВІ (Ін. мов) + 

Фахове 
випробування 

Фахове 
випробування 

Комп’ютерні мережеві 
технології 

Денна  
(ОН 1р 9м) Бюджет  

Факультет «Будівельний»  

133 
Галузеве машино-

будування 

Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, колійні 
машини та обладнання  

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Промислове і цивільне 
будівництво 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

273 
Залізничний 

транспорт 

Залізничні споруди та колійне 
господарство 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт ЄВІ (Ін. мов) + 

Фахове 
випробування 

Фахове 
випробування 

Залізничні споруди та колійне 
господарство 

Денна  
(ОН 1р 9м) Бюджет 

Факультет «Економічний»  



051 
Економіка Економіка підприємства 

Денна  
(ОП 1р4м)  

 Заочна  
(ОП 1р4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

071 
Облік і 

оподаткування 

Облік, аудит та оподаткування 
комерційної діяльності 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

072 
Фінанси, банківська 

справа та 
страхування 

Управління фінансами, 
банківська справа та 
страхування 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

073  
Менеджмент 

Менеджмент організацій і 
адміністрування 

Денна  
(ОП 1р 4м) / 

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет/ 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

Логістика 
Денна  

(ОП 1р 4м) / 
Заочна  

(ОП 1р 4м) 

Контракт 
ЄВІ (Ін. мов) + 

Фахове 
випробування 

Фахове 
випробування 

075 
Маркетинг Маркетинг 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

076 
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво 
Денна  

(ОП 1р 4м) / 
Заочна  

(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

281  
Публічне 

управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 

Денна  
(ОП 1р 4м) / 

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

Факультет «Механіко-енергетичний» 

141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електропостачання та 
ресурсозберігаючі технології 

Денна 
(ОП 1р 4м) 

Заочна 
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

Енергоменеджмент і 
енергоаудит в 
електроенергетиці та 

Заочна  
(ОП 1р 4м) Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 



електромеханіці  

144 
Теплоенергетика Енергетичний менеджмент 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

152 
Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 

техніка 

Якість, стандартизація та 
сертифікація 

Денна  
(ОП 1р 4м) 

Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

273 Залізничний 
транспорт 

Локомотиви та локомотивне 
господарство 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

ЄВІ (Ін. мов) + 
Фахове 

випробування 

Фахове 
випробування 

Локомотиви та локомотивне 
господарство 

Денна  
(ОН 1р 9м) Бюджет 

Високошвидкісний рухомий 
склад 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

Електровози та електропоїзди 
Денна  

(ОП 1р 4м)  
 Заочна  

(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

Вагони та вагонне 
господарство 

Денна  
(ОП 1р 4м)  

 Заочна  
(ОП 1р 4м) 

Бюджет / 
Контракт 

Вагони та вагонне 
господарство 

Денна  
(ОН 1р 9м) Бюджет 

 
 


