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Правила прийому 
до кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної 
служби транспорту Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році 
 
Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби 

транспорту (далі – КВПС Держспецтрансслужби) Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка  
В. Лазаряна (далі – університет) здійснює освітню діяльність на підставі 
сертифікату про акредитацію серія РД-ІV № 0425299 від 2 липня 2013 року, 
термін дії до 1 липня 2023 року, та згідно з ліцензією серія АЕ № 285828 від 15 
січня 2014 року, термін дії до 1 липня 2023 року. 

 
№ 
п/п 

Шифр та найменування 
галузі знань 

Код та найменування  
спеціальності Термін дії 

1.  13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 01. 07. 2023 р. 
2.  19 Архітектура та 

будівництво 
192 Будівництво та цивільна 
інженерія 01. 07. 2023 р. 

3.  27 Транспорт 275 Транспортні технології  
( за видами ) 01. 07. 2023 р. 

4.  27 Транспорт 273 Залізничний транспорт  01. 07. 2023 р. 
 
Правила прийому до КВПС Держспецтрансслужби університету 

визначають організацію і порядок проведення прийому до КВПС 
Держспецтрансслужби (далі – Правила прийому). 

Правила прийому розроблені у відповідності до Законів України «Про 
вищу освіту», «Про військовий обов'язок і військову службу»; Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 
1515/29645, Інструкції про організацію та проведення військово-професійної 
орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої 
наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 року № 360 та 
зареєстрованої у Міністерстві юстиції 26 червня 2014 року за № 704/25481 та 
Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів 
та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для 
підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду, 
затверджених наказом Міністра оборони України від 11 травня 2016 року          
№ 248 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 травня 2016 року за 
№ 776/28906.  

І. Загальні положення 
1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях: 
відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який 

виконує її окремі функції в структурному підрозділі вищого навчального 
закладу або у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального 
закладу; 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 
здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного 
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оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), 
творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких 
пропозицій чи досягнень тощо; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету; 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 
навчання до вищого навчального закладу; 

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – 
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб; 

закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція 
із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або 
регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального 
замовлення); 

квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних 
пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального 
замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана 
для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, 
крім осіб, які мають право на квоту-2; 

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу 
(відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу, 
структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться в 
іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального 
закладу) для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність 
(напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, 
нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму 
навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або 
ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня): розрізняють відкриті, закриті та 
небюджетні конкурсні пропозиції; 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять 
результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується 
відповідно до цих Умов та Правил прийому до вищого навчального закладу; 
конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра 
медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної 
загальної середньої обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, 
територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при 
розрахунках округлюється з точністю до 0,001; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої 
освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел 
фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та 
(в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих 
Правил (на конкурсній основі); 

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, 
щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі повної 
загальної середньої освіти за квотою-1, що реалізується відповідно до цих 
Правил; 

пріоритетність – визначена вступником, під час подачі заяв, черговість заяв 
(від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою 
визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для 
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зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, 
фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної 
середньої освіти за державним або регіональним замовленням; вищий 
навчальний заклад в Правилах прийому може передбачати встановлення 
пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або 
освітньо-кваліфікаційного рівня; 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 
зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується 
відповідно до цих Умов та Правил прийому до вищого навчального закладу; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за 
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику 
рекомендації до зарахування; 

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття 
ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або 
фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної 
підготовки), що може використовуватись за спеціальностями.  

2. КВПС Держспецтрансслужби університету оголошує прийом на 
підготовку фахівців з вищою освітою для проходження військової служби за 
контрактом на посадах осіб офіцерського складу за ступенем вищої освіти 
бакалавр, спеціальностями відповідно до ліцензії у межах ліцензованого обсягу. 

До КВПС Держспецтрансслужби університету приймаються громадяни 
України, які мають відповідний освітній рівень, виявили бажання здобути вищу 
освіту та відповідають встановленим вимогам проходження військової служби.  

Прийом до КВПС Держспецтрансслужби університету здійснюється за 
конкурсом. 
 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, 
надаються  місця у казарменно-житловому фонді КВПС Держспецтрансслужби.  
 У разі проживання у казарменно-житловому фонді КВПС 
Держспецтрансслужби вступник забезпечується лазне - пральним обслугову-
ванням, ліжком. Крім цього, за бажанням можуть  забезпечуватись 
трьохразовим харчуванням в курсантській їдальні за власні кошти. 
 3. Курсанти, які закінчили КВПС Держспецтрансслужби за ступенем 
вищої освіти бакалавр, отримують диплом встановленого державного зразка та 
нагрудний знак про закінчення університету. Відповідно до Положення про 
проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній 
службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 3 лютого 
2009 року № 60/2009, після проходження військової служби за контрактом на 
офіцерських посадах протягом часу, що дорівнює терміну їх навчання для 
здобуття вищої освіти, випускники КВПС Держспецтрансслужби мають 
можливість з дозволу безпосереднього командування продовжити навчання для 
отримання повної вищої освіти за ступенем спеціаліст та магістр. 
 По закінченню навчання курсантам наказом Голови Адміністрації 
Держспецтрансслужби присвоюється первинне військове звання – “лейтенант” 
та призначаються на посади офіцерського складу.  

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та організація прийому на 
кафедру військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби 

1. На перший курс КВПС Держспецтрансслужби приймаються громадяни 
України, які мають повну загальну середню освіту та виявили бажання 
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проходити військову службу в якості офіцера у Держспецтрансслужбі та 
органах військових сполучень Збройних Сил України, відповідають 
встановленим вимогам проходження військової служби згідно з Законом 
України “ Про військовий обов’язок і військову службу ”, Указу Президента 
України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 “ Про Положення про 
проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 
України ”, Указу Президента України від 3 лютого 2009 року № 60/2009 “ Про 
Положення про проходження громадянами України військової служби у 
Державній спеціальній службі транспорту ”: 

особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому 
числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання; 

військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) 
складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за 
призовом під час мобілізації або військову службу за контрактом та 
військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають 
військових звань офіцерського складу, віком до 23 років; 

особи з числа громадян України, звільнених зі строкової військової служби 
в рік вступу до КВПС Держспецтрансслужби. 

2. КВПС Держспецтрансслужби здійснює підготовку офіцерського складу 
для проходження військової служби за контрактом в структурних підрозділах 
Держспецтрансслужби та органів військових сполучень Збройних Сил України 
за ступенем бакалавр з терміном навчання 4 роки на основі конкурсного 
відбору із найбільш підготовленої до навчання молоді за спеціальностями, 
зазначеними в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Шифр та 

найменування 
галузі знань 

Код та найменування  
спеціальності 

Військово-облікова спеціальність 
(ВОС) 

13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве 
машинобудування 

170203 (застосування військових 
частин і підрозділів механізації 
відновлення та будівництва  
об’єктів національної 
транспортної системи) 

19 Архітектура та 
будівництво 

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 

170202 (застосування військових 
частин і підрозділів із відновлення та 
будівництва штучних споруд на 
об’єктах національної транспортної 
системи) 

27 Транспорт 275 Транспортні 
технології  
( за видами ) 

260101 (організація військових 
сполучень і військових перевезень 
залізничним транспортом) 

27 Транспорт 273 Залізничний 
транспорт  
 

170201 (застосування військових 
частин і підрозділів із 
відновлення та будівництва 
об’єктів національної 
транспортної системи) 

 3. Організацію прийому на КВПС Держспецтрансслужби здійснює відбіркова 
комісія, склад якої затверджено ректором університету. Відбіркова комісія 
очолюється начальником кафедри військової підготовки спеціалістів 
Держспецтрансслужби та представляє собою функціональний підрозділ 
приймальної комісії університету. 
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IІІ. Конкурсний відбір 
1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у 
формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних 
іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році 
приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 
років. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 
розраховується відповідно до Умов та цих Правил прийому до КВПС 
Держспецтрансслужби. 

3. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 
здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи: 

3.1. яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом 
без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами 
співбесіди; 

3.2. особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які 
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової 
служби громадянами України; 

3.3. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа; 

3.4. особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року 
№ 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 
року за № 189/14880; 

3.5. особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 
після 30 листопада 2016 року. 

Особи, зазначені в пункті 3.1 цього розділу, мають право на зарахування за 
співбесідою. 

Особи, зазначені в пунктах 3.2 - 3.5 цього розділу, мають право на участь у 
конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього 
незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного 
оцінювання 2017 року. 

ІV. Право здобувачів вищої освіти та фінансування підготовки фахівців 
1. Фінансування підготовки фахівців на КВПС Держспецтрансслужби 

здійснюється за рахунок видатків державного бюджету за державним 
замовленням при підготовці на посади осіб офіцерського складу. 
 2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на 
КВПС Держспецтрансслужби на конкурсній основі, якщо певний освітній 
рівень громадянин здобуває вперше. 

3. Спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням 
мають: 
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3.1. особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

3.2. особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які 
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової 
служби громадянами України; 

3.3. діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа; 

3.4. особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 
можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року 
№ 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 
року за № 189/14880. 

Особи, зазначені в пункті 3.1 мають право на зарахування за державним 
замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами 
співбесіди, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти. 

Особи, зазначені в пунктах 3.2, 3.3, 3.4, мають право на зарахування за 
державним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 4 цього 
розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти. 

Особи, зазначені в пунктах 3.1 - 3.4 не зараховані на навчання за 
результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у 
конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

4. Квоти-1 встановлюються КВПС Держспецтрансслужби університету у 
межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального 
(загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з 
оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення. 

V. Строки прийому заяв та документів, вступних екзаменів, конкурсно-
го відбору та зарахування на навчання 

1. Порядок роботи відбіркової комісії: 
Понеділок - П’ятниця 
Початок роботи  – 07.45. 
Кінець роботи  – 16.45. 
Перерва на обід  – 12.00-12.45. 
 2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників. 
 

Етапи вступної кампанії Строк 
1 2 

Початок прийому заяв та документів 
За надходженням з військових 
комісаріатів та військових частин 
у 2017 році 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають право складати вступні 
випробування, що проводить КВПС 
Держспецтрансслужби 

17 липня 2017 року 
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1 2 
Прибуття осіб, які мають право складати 
вступні випробування, що проводить 
КВПС Держспецтрансслужби 

17 липня 2017 року 

Строки проведення КВПС 
Держспецтрансслужби вступних 
випробувань 

17 – 20 липня 2017 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

не пізніше 17 години 
21 липня 2017 року 

Термін зарахування вступників не пізніше 12 години 
22 липня 2017 року 

3. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили 
бажання вступити до КВПС Держспецтрансслужби, для оформлення особової 
справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) 
військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 10 червня 
року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за місцем 
служби з 1 лютого до 1 квітня року вступу.  

4. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, 
території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають 
на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи 
у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву 
на вступ безпосередньо до приймальної комісії університету. 

5. Професійний психологічний відбір, оцінка рівня фізичної підготовки та 
медичний огляд вступників на КВПС Держспецтрансслужби, які передбачені 
наказом Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360  “ Про 
затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної 
орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів ”, а також вступні 
випробування, проводяться з 17 по 20 липня 2017 року. 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування формуються на основі 
конкурсного бала за кожною спеціальністю і оприлюднюються не пізніше 17.00 
години 21 липня 2017 року.  

Зарахування вступників на КВПС Держспецтрансслужби відбувається не 
пізніше 12.00 години 22 липня 2017 року. Зараховані особи виключаються з 
конкурсу на інші місця за державним замовленням не пізніше 23 липня 
2017 року. 

6. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту 
(документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, 
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, а також документи, які 
підтверджують право на пільги при зарахуванні, вступник подає особисто до 
відбіркової комісії після прибуття до університету. 

7. Відбіркова комісія розглядає документи кандидатів та приймає рішення 
про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову із 
зазначенням причин у повідомленні. 

8. Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження вступних 
випробувань начальник кафедри військової підготовки спеціалістів 
Держспецтрансслужби повідомляє кандидатів до 26 червня 2017 року особисто,  
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через районні (міські) військові комісаріати та командування військових 
частин.  

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі до кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтранс-
служби 

1. Порядок проведення відбору вступників до КВПС 
Держспецтрансслужби з числа цивільної молоді та ліцеїстів. 
 1.1. Попередня професійна діагностика і відбір вступників з числа 
цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у територіальних центрах 
комплектування військовослужбовцями за контрактом, оформлення документів 
здійснюється у військових комісаріатах до 10 червня року вступу. 
 1.2. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, особисто 
подають заяву (зразок заяви наведено у додатку 1) у паперовому вигляді до 
районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в терміни, 
вказані у пункті 3 розділу V цих Правил прийому. 

У заяві зазначаються: 
1) прізвище, ім'я, по батькові; 
2) рік, місяць і день народження; 
3) поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону; 
4) обраний напрям підготовки; 
5) перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання; 
До заяви додаються: 
1) автобіографія; 
2) копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього (випускники навчальних 
закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність); 

3) копія свідоцтва про народження; 
4) копія паспорта (1-ша, 2-га сторінки та місце реєстрації); 
5) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 
6) копія документа державного зразка про повну загальну середню 

освіту та додатка до нього; 
7) копія посвідчення про приписку до призовної дільниці; 
8) медична довідка за формою 086-о або її копія; 
9) копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до 

чинного законодавства та вказані в Умовах прийому; 
10) вісім кольорових фотокарток (без головного убору, розміром Зх4см); 
11) два чистих поштових конверти з марками; 
12) карта професійного відбору Ф-4 (Наказ МОУ № 360); 
13) медичні документи, оформлені у військових комісаріатах, в окремій 

папці (Наказ МОУ №402); 
14) Довідка з органів МВС з місця проживання про відсутність судимості 

та притягнення до кримінальної відповідальності; 
15) Сертифікат психологічного обстеження (додатково). 
Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим 

комісаріатом, до якого вони подаються. 
 1.3. Перед направленням до КВПС Держспецтрансслужби всі кандидати з 
осіб цивільної  молоді   проходять первинний  медичний огляд у   районному 
(міському) військовому комісаріаті, а повторний – в обласному військовому 
комісаріаті із заповненням картки медичного огляду.  
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 1.4. На кандидатів до вступу до КВПС Держспецтрансслужби 
оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з 
попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного 
відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють 
професійний відбір кандидатів. 

1.5. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові 
комісаріати подають до обласних військкоматів, а останні – до КВПС 
Держспецтрансслужби. 

1.6. Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання 
вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами. 

2. Порядок прийому документів для вступу на навчання з числа 
військовослужбовців строкової служби та військової військовослужбовців 
служби за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського 
складу. 

2.1. Військовослужбовці служби за контрактом на посадах рядового, 
сержантського та старшинського складу, військовослужбовці строкової служби, 
які бажають вступити на навчання до КВПС Держспецтрансслужби, з 01 
лютого до 01 квітня року вступу на навчання подають рапорт за місцем 
проходження служби.  

У рапорті вказуються: 
1) військове звання; прізвище, ім'я, по батькові; 
2) займана посада; 
3) рік, місяць і день народження; 
4) поштовий індекс, адреса та номер телефону військової частини, де він 

проходить службу; 
5) здобутий рівень освіти; 
6) найменування вищого навчального закладу, до якого бажає вступити 

військовослужбовець; 
7) обраний напрям підготовки; 
8) наявність або відсутність сертифіката Українського центру 

оцінювання якості освіти з конкурсних предметів. 
До рапорту додаються: 
1) автобіографія; 
2) копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього; 
3) копія свідоцтва про народження; 
4) копія паспорта (1-ша, 2-га сторінки та місце реєстрації); 
5) копія військового квитка; 
6) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 
7) службова картка; 
8) витяг з послужного списку; 
9) копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до 

чинного законодавства та вказані в Умовах прийому; 
10) вісім кольорових фотокарток (без головного убору), розміром 3x4 см, 

які завірені начальником штабу військової частини; 
11) два чистих поштових конверти з марками; 
12) карта професійного відбору Ф-4 (Наказ МОУ № 360); 
13) медичні документи в окремій папці (Наказ МОУ №402); 
14) довідка з органів МВС з місця проживання про відсутність судимості 

та притягнення до кримінальної відповідальності; 
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15) Сертифікат психологічного обстеження (додатково). 
 2.2. Військовослужбовці, які відповідають вимогам прийому, 
направляються встановленим порядком на первинний та повторний медичні 
огляди гарнізонною (госпітальною) військово-лікарською комісією для 
визначення придатності до навчання до КВПС Держспецтрансслужби, на них 
оформляються медичні документи 
 2.3. Затверджені списки кандидатів на вступ до КВПС 
Держспецтрансслужби разом з документами, визначеними у пункті 2.1 цього 
розділу, медичними документами і картками професійного відбору 
надсилаються до КВПС Держспецтрансслужби до 30 червня року вступу. 

 3.  Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви 
для участі у конкурсному відборі до кафедри військової підготовки спеціалістів 
Держспецтрансслужби в паперовій формі.  

Заяви реєструються уповноваженою особою відбіркової комісії 
безпосередньо під час прийняття заяв. Заяви подані вступниками до відбіркової 
комісії в паперовому вигляді обробляються відбірковою комісією. 

Вступники можуть подати заяви не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. 
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступники зазнають у 
кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв. 

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 
4. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у 

конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІII цих Правил, або 
право на зарахування за квотами-1 передбачене пунктом 3 розділу ІV цих 
Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій 
формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані 
своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у 
конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних 
прав. 

5. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на здобуття 
вищої освіти за державним замовленням подаються вступником особисто 
одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного 
замовлення, передбачених в пункті 1 розділу XІІ цих Правил. Не подані 
своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права на здобуття вищої 
освіти за державним замовленням, унеможливлюють реалізацію таких 
спеціальних прав. 

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією 
КВПС Держспецтрансслужби, або в установленому законодавством порядку. 
Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка 
(посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають 
засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 7. Відбіркова комісія КВПС Держспецтрансслужби здійснює перевірку 
підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при 
вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти. 

Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 
освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її 
своїм рішенням. 
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 Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає 
рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до 
КВПС Держспецтрансслужби. 
 8. Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною 
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки 
(спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів 
зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав 
для вступу поза конкурсом фіксуються у заяві вступника і підтверджуються 
його особистим підписом. 
 9. При прибутті до КВПС Держспецтрансслужби у строки, визначені для 
прийому документів вступник пред’являє безпосередньо відбірковій комісії: 

1) паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають 
паспорта, інший документ, який засвідчує особу і громадянство); 

2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 
3) військовий квиток або посвідчення про приписку; 
4) документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
5) сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання; 
6) документи, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного 

законодавства та вказані в Умовах прийому. 
 VII. Організація та проведення конкурсного відбору. Вступні випробування. 

1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за 
результатами вступних випробувань: у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання, творчого конкурсу, вступних іспитів або співбесіди в 
передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. 

Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання (базовий рівень) з двох предметів за переліком, що 
наведений в таблиці 2.  

Таблиця 2 
Шифр та 

найменування 
галузі знань 

Код та найменування  
спеціальності 

Назва конкурсних предметів  
(вага балу/рівень) 

1 2 3 
13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве 
машинобудування 

1. Українська мова та література 
(0,25/базовий) 
 2. Математика (0,35/базовий) 

19 Архітектура та 
будівництво 

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 

1. Українська мова та література 
(0,25/базовий) 
 2. Математика (0,35/базовий) 

27 Транспорт 275 Транспортні 
технології  
( за видами ) 

1. Українська мова та література 
(0,25/базовий) 
 2. Математика (0,35/базовий) 

27 Транспорт 273 Залізничний 
транспорт  
 

1. Українська мова та література 
(0,25/базовий) 
 2. Математика (0,35/базовий) 
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Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених 
предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості 
балів до участі у конкурсному відбору не допускаються і на навчання не 
зараховуються. 

Вступники допускаються до медичного обстеження, професійного 
психологічного відбору, оцінки рівня фізичної підготовки, якщо кількість балів: 
не нижче 100 – з української мови та літератури та не нижче 100 – з математики. 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 
освіти вступають на КВПС Держспецтрансслужби, конкурсний бал (КБ) 
розраховується:  

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; П3 – бал творчого конкурсу; А – 
середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в 
шкалу від 100 до 200 балів (додаток 4), ОУ – бал за успішне закінчення 
підготовчих курсів університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 
балів. 

Встановлена наступна вага для складових повного конкурсного балу 
(таблиця 2): 

вага балу першого конкурсного предмету українська мова та література 
(К1) становить 25 відсотків конкурсного бала; 

вага балу другого конкурсного предмету математика (К2) становить 35 
відсотків конкурсного бала; 

вага балу з професійного психологічного відбору (К3)  становить 10 
відсотків конкурсного бала; 

вага балу з оцінювання рівня фізичної підготовки (К3) становить 15 
відсотків конкурсного бала; 

вага середнього балу документа про повну середню освіту (К4) становить 
10 відсотків конкурсного бала; 

вага балу за успішне закінчення підготовчих курсів університету для 
вступу до нього (К5) за шкалою від 100 до 200 балів. при вступі на 
спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 5. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-
бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає 
"9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до 
документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній 
шкалі вважається таким, що дорівнює 2. Середній бал за 12-бальною шкалою 
автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, 
наведеною у додатку 4. 

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у 
міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і 
науки, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і 
Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних 
випробувань за вибором вступника. 

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам 
III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 
– членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок 
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встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то 
він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади університету для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з природничо-
математичних та інженерно-технічних спеціальностей, зазначених у додатку 5 
до цих Правил, можуть нараховуватись додаткові бали до сертифікату 
зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмету при розрахунку 
конкурсного балу в даному навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але 
не вище 200 балів за предмет. 

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він 
встановлюється таким, що дорівнює 200. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-
бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому 
значенню. 

3. Результати вступних іспитів та творчого конкурсу для вступників 
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне 
отриманих балів за кожен етап конкурсу. Вступники, які отримали оцінку 
нижче мінімально встановленого відбірковою комісією бала на одному з них, 
не допускаються до участі у наступному етапі творчого конкурсу та 
конкурсному відборі на навчання. 

4. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої 
освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, 
які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

Програми співбесіди, вступних іспитів, творчого конкурсу 
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах університету.  

5. Вступники, зазначені у розділі VIII цих Правил прийому подають до 
Приймальної комісії документи, що засвідчують їх право складати екзамени у 
вищому навчальному закладі. 

6. Вступники, які виявили бажання навчатися на КВПС 
Держспецтрансслужби проходять творчий конкурс та заключний медичний 
огляд військово-лікарською комісією. Вступники допускаються до участі в них 
за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

7. Програма творчого конкурсу розробляється і затверджується головою 
відбіркової комісії КВПС Держспецтрансслужби не пізніше ніж за три місяці до 
початку прийому документів. Не допускається введення до творчого конкурсу 
завдань, що виходять за межі зазначеної програми. 

Творчий конкурс включає два етапи: професійний психологічний відбір та 
оцінка рівня фізичної підготовленості. Результати кожного тесту оцінюються 
балами. Оцінка за вступний екзамен складає суму балів отриманих за два етапи 
випробування. 

7.1. Професійний психологічний відбір 
Професійний психологічний відбір проводиться згідно з Інструкцією з 

організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на 
навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних 
підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства 
оборони України від 9 липня 2009 року № 355. При професійному 
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психологічному відборі проводиться виявлення конкретних якостей та 
індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання, оволодіння 
обраною військовою спеціальністю та ефективного застосування одержаних 
знань у майбутній військово-професійній діяльності. 

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової 
направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку 
спроможності навчатися. Вивчення індивідуальних психологічних якостей 
здійснюється фахівцями в галузі професійного психологічного відбору при 
проведенні вступних випробувань. 

Психологічне обстеження вступників за їх індивідуальними психологічними 
якостями оцінюється як “придатний” або “непридатний” (додаток 2). 

Кандидати, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей 
виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів, 
вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з 
числа кандидатів до вступу відраховуються. Рішення приймальної комісії щодо 
таких кандидатів оформляється окремим протоколом. 
 7.2. Оцінка рівня фізичної підготовленості 

Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного 
виконання трьох фізичних вправ ( відповідно до наказу Міністерства 
інфраструктури України від 24 листопада 2014 року № 595 ): підтягування на 
перекладені, біг на 100 м, біг на 3 км. Нормативи для визначення фізичної 
підготовленості громадян України і військовослужбовців рядового та 
сержантського складу, що вступають до КВПС Держспецтрансслужби, 
наводяться у додатку 3. 

Форма одягу для виконання вправ: 
для цивільної молоді - спортивна; 
для військовослужбовців - № 3.  
Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ надається одна 

спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не допускається. 
Кандидати до вступу до КВПС Держспецтрансслужби, які отримали за 

екзамен з фізичної підготовки оцінку "незадовільно", зарахуванню до КВПС 
Держспецтрансслужби не підлягають. 

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів, які не набрали 
відповідної кількості балів оформляється окремим протоколом.  

8. Заключний медичний огляд. 
Медичний огляд кандидатів проводиться відповідно до наказу 

Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 “Про 
затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 
Силах України” (зі змінами) в поліклініці університету. 

Особи, які без поважних причин не з’явилися на медичний огляд у зазначений 
за розкладом час, до участі в наступних випробуваннях не допускаються. 

Відповідно до Розпорядження Заступника Голови Адміністрації 
Держспецтрансслужби від 28 вересня 2012 року № 5 “ Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо роботи представника медичної служби 
підрозділів Держспецтрансслужби у військових комісаріатах з відбору 
молодого поповнення для Держспецтрансслужби ” справи всіх вступників, що 
прибули для участі в конкурсному відборі, обов’язково мають містити 
наступні медичні документи:  

результат серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту 
людини (ВІЛ); 
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результат виявлення антигену до вірусу гепатиту “В”, антитіла до вірусу 
гепатиту “С”; 

результат реакції мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW); 
група крові та резус-належність; 
дата та результат флюорографічного обстеження органів грудної клітки; 
довідка про профілактичні щеплення (форма 063/о); 
дата та результат електрокардіограми; 
вкладний лист до амбулаторної картки (форма 025/о); 
довідка про проведення попереднього та періодичного психіатричних 

оглядів; 
довідка про перебування (не перебування) на обліку в 

протитуберкульозному диспансері; 
довідка з шкірно-венерологічного диспансеру; 
сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду; 
довідка РВК про придатність до військової служби (діагноз, стаття). 
Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів. 
За результатами медичного огляду вступника робиться висновок стосовно 

його відповідності до навчання – “придатний” або “непридатний”. 
При наявності висновку “непридатний” вступник із числа кандидатів для 

вступу відраховується. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів 
оформляються окремим протоколом. 

9. Особи, які успішно пройшли медичний огляд, професійний 
психологічний відбір та оцінювання рівня фізичної підготовки допускаються до 
участі у конкурсі. 

10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче від 
встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали 
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
Перескладання вступних випробувань не допускається. 

11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 
університетом, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок 
роботи якої затверджується наказом ректора університету. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 
отриманої ним на вступному випробуванні, повинна подаватись особисто 
протягом доби після оголошення результатів випробування. 

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. Сторонні 
особи (в тому числі і батьки вступників) до розгляду апеляції не допускаються. 

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. 
Апеляції з питань відсторонення вступника від випробування не 

розглядаються. 
 VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі 
повної загальної середньої освіти  

1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів 
з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають: 

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів 
спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту 
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Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову 
службу; 

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу 
до КВПС Держспецтрансслужби; 

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які 
проходять військову службу за контрактом; 

студенти вищих навчальних закладів, які виявили бажання вступити 
на навчання до КВПС Держспецтрансслужби та в подальшому проходити 
військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу. 

2. Вступники з числа випускників військових ліцеїв, які закінчили 
навчання в рік вступу до КВПС Держспецтрансслужби, беруть участь 
у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів до 
КВПС Держспецтрансслужби або результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання (за їх вибором). 

3. Вступники, які мають право на участь у конкурсному відборі тільки за 
результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 
року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року: 

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали 
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які 
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової 
служби громадянами України; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 

можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року 
№ 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 
року за № 189/14880; 

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 
листопада 2016 року. 

Вступники з числа резервістів та цивільної молоді беруть участь 
у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 
 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на  
основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 
балів. 
 -IX. Зарахування за співбесідою 

1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального 
закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке 
право. 

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова 
приймальної комісії.  

У разі вступу до КВПС Держспецтрансслужби за результатами співбесіди 
вступники, яким надане таке право, розв’язують завдання для співбесіди, що 
включає декілька задач та питань, які базуються на навчальному матеріалі 
загальноосвітньої школи з математики, української мови та літератури. 
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 Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником проводить 
не менше двох членів комісії з кожного предмету. 

На підготовку до співбесіди відводиться не більше 60 хвилин, співбесіда 
триває, як правило, не більше 20 хвилин. 

За результатами співбесіди виставляється оцінка «зараховано» або 
«незараховано». У разі отримання оцінки «незараховано» вступник бере участь 
у конкурсному відборі на загальних засадах. 

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 
проведення. 

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування 
на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 
конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими 
Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних 
засадах. 

X. Цільовий прийом до КВПС Держспецтрансслужби 
Кафедра військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби 

приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом 
рядового, сержантського та старшинського складу, випускників поточного року 
військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-
фізичною підготовкою за окремим конкурсом на місця державного замовлення 
для підготовки фахівців за напрямами ступеня бакалавра, що визначаються 
щороку Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони 
України та Міністерством освіти і науки України. 

XI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 
1.1. вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 
1.2. вступники, які мають право на зарахування за квотами; 
1.3. вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 
У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий 

список вступників впорядковується: 
2.1. за конкурсним балом від більшого до меншого; 
2.2. за пріоритетністю заяви від 1 до 9; 
2.3. за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. 
Якщо встановлені в пунктах 2.1-2.3 цього розділу додаткові правила не 

дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то 
відбіркова комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу 
поданих вступниками документів. 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
прізвище, ім'я та по батькові вступника; 
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 
пріоритетність заяви, зазначена вступником; 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних 

іспитів, квоти-1. 
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4. Рейтингові списки формуються відбірковою комісією та 
оприлюднюються у повному обсязі на інформаційних стендах відбіркової 
комісії КВПС Держспецтрансслужби та на веб-сайті університету із 
зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін 
протягом строку проведення конкурсного відбору. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною 
конкурсною пропозицією оприлюднюються шляхом розміщення на 
інформаційних стендах відбіркової комісії КВПС Держспецтрансслужби 
відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 
розділу. 

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії 
КВПС Держспецтрансслужби. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до 
Правил прийому. 

XIІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
1. Особи подають заяви лише у паперовому вигляді та беруть участь у 

конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття 
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно 
до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, 
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: 
подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, 
військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім 
передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання та інші документи, передбачені Умовами прийому та цими 
Правилами, до відбіркової комісії вищого КВПС Держспецтрансслужби. 
Подані оригінали документів зберігаються на КВПС Держспецтрансслужби 
протягом усього періоду навчання.  

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V цих Правил або 
відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного 
замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за 
державним замовленням. 

XIІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
1. Відбіркова комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 
передбачених в пункті 1 розділу XІІ цих Правил. 
 У разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування 
особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно 
до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю). 
 2. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється 
відповідно до розділу XI цих Правил. 

XІV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету 

на підставі рішення відбіркової комісії. Накази про зарахування на навчання з 
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додатками до них формуються та оприлюднюються на інформаційному стенді 
відбіркової комісії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі 
V цих Правил або відповідно до нього. 

2. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване відбірковою комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 
передбачених пунктом 2 розділу XVI цих Правил або за письмовою заявою 
вступника. 

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення 
йому оригіналів документів розглядається не пізніше наступного дня після 
подання заяви про відрахування. 

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 
днів від дня їх початку, відраховуються з університету, про що видається 
відповідний наказ (для курсантів КВПС Держспецтрансслужби ІІ етап 
первинної військово-професійної підготовки починається 27 липня 2017 року та 
продовжується чотири тижні. В зв’язку з цим особи, які виявили небажання 
навчатись протягом цього періоду відраховуються з університету та на їх місця 
проводиться додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до кафедри 
військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби на відповідний 
напрям підготовки). На звільнені місця державного замовлення може 
проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до КВПС 
Держспецтрансслужби на цей напрям підготовки. 

4. На звільнені в порядку, передбаченому в пунктах 2-3 цього розділу 
місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали 
участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких 
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 
пропозицій КВПС Держспецтрансслужби за умови збігу конкурсних предметів 
шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 
 5. Кандидати, не прийняті на навчання до КВПС Держспецтрансслужби 
для підготовки на посади осіб офіцерського складу, направляються: 

- військовослужбовці – до попереднього місця служби; 
- особи з числа цивільної молоді – в районні (міські) військові комісаріати 

за місцем проживання.  
 6. Особові справи та інші документи із зазначенням причин відмови у 
зарахуванні до КВПС Держспецтрансслужби, а також довідка про результати 
вступу видаються кандидатам на руки під розписку, про що повідомляються 
військові комісаріати та військові частини не пізніше 10 днів після закінчення 
прийому до КВПС Держспецтрансслужби. 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому 
до КВПС Держспецтрансслужби 
 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 
представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. 

2. Для акредитації журналістів до приймальної комісії на ім’я голови 
подається зареєстрована заява про акредитацію, скріплена печаткою та 
підписом керівника засобу масової інформації. 

3. Заява про акредитацію повинна містити: 
- повну назву засобу масової інформації; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1452603005455989#n297
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- поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти 
засобу масової інформації; 

- інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації, 
періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих засобів 
масової інформації); сферу (регіон) поширення засобу масової інформації; 

- прізвище, ім'я та по батькові працівників засобів масової інформації, 
що акредитуються, належність до творчих або технічних працівників. 

До заяви про акредитацію додається: 
- копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації, інформаційного агентства або копія ліцензії на мовлення; 
- два останні примірники видання друкованих засобів масової інформації. 
Примітка: Інтернет-видання додатково у заявці про акредитацію 

повідомляють про засновників; адресу; номери телефонів керівництва; номери 
телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації. 

4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії 
не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше 
ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку 
денного засідання оприлюднюється. 

XVI. Загальні умови 
1. Усі питання, що пов’язані з прийомом до кафедри військової підготовки 

спеціалістів Держспецтрансслужби, вирішує приймальна комісія на її 
засіданнях. Рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до 
відома вступників засобами наочної інформації. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою 
для видання відповідного наказу ректором університету. Кафедра військової 
підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби зобов’язана створити умови для 
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльністю, 
сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). 

Інформація про правила прийому, ліцензійні обсяги прийому, кількість 
місць оприлюднена на сайті www.diit.edu.ua. 
 2. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту 
раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за 
квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських 
олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для 
відрахування його з числа тих, хто навчається. 

3. Контроль за дотриманням Правил прийому на кафедру військової 
підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби здійснюється Міністерством 
інфраструктури України, Міністерством оборони України та Міністерством 
освіти і науки України. 
  4. У зв'язку з можливими змінами законодавства щодо здобуття вищої 
освіти можливі зміни у Правилах прийому до Кафедри військової підготовки 
спеціалістів Держспецтрансслужби. 
 Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Кафедри військової 
підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби можна отримати на web-сайті 
універтитету www.diit.edu.ua або електронною поштою за адресою: 
kvpdsst@gmail.com. 
 

http://www.diit.edu.ua/
http://www.diit.edu.ua/
mailto:kvpdsst@
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Адреса приймальної комісії Кафедри військової підготовки спеціалістів 
Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна:  
49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2  
тел. моб. (093) 339 41 01,  
тел. (056) 793 19 09, (056) 793 19 19 
www.diit.edu.ua 
e-mail: kvpdsst@gmail.com 
 

Проїзд: З залізничного вокзалу та автовокзалу їхати у напрямку проспекту 
Гагаріна трамваєм 1 (до кінцевої зупики),  маршрутними таксі 101А, 109, 146А, 
40, 87Б та іншими до зупинки Дніпропетровський національний університету 
залізничного транспорту. 

 
 

http://www.diit.edu.ua/
mailto:kvpdsst@gmail.com
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Додаток 1 
 

Військовому комісару 
Н-ського району, м. Н-ськ 
від призовника Іванова Івана Івановича 
19 січня 20_ року народження 
проживаючого за адресою: м. Н-ськ 
вул. Леніна 1 квартира 44 
тел. 063-111-11-11 
освіта: 11 класів Н-ської середньої 
школи № 13 у 2017 році. 

 
 
 

Заява 
Прошу Вас зарахувати мене кандидатом для вступу до кафедри 

військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна на факультет на вибір («Мости та транспортні тунелі», 
«Механічний», «Організація будівництва залізниць», «Управління процесами 
перевезень») та направити мене для проходження вступних випробувань тому, 
що я бажаю вступити до ВВНЗ та стати офіцером Держспецтрансслужби 
(Збройних Сил України для тих, хто поступає на ф-т «Управління процесами 
перевезень»), щоб на професійному рівні захищати свій народ, та здійснити 
свою давню мрію стати офіцером. 

 
«____»_____________2017 року     підпис_________І.І. Іванов 
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Додаток 2 
 

Порядок визначення оцінки 
за результатами застосування психодіагностичного інструментарію при наборі 

кандидатів в курсанти кафедри військової підготовки спеціалістів 
Держспецтрансслужби 

 
При кількісній оцінці рівня нервово – психічної стійкості кандидатів за 

комплексним використанням тестових методик «ХАО-НПН» і «ПДТ» 
необхідно керуватися даними, викладеними в таблицях 1.1., 1.2., 1.3. 

В якості базової основи для оцінки є показники тесту «ХАО-НПН». В разі 
заполучення результатів за цим тестом, які відносяться до категорії 
«незадовільно», необхідно проаналізувати матеріали тесту «ПДТ». При цьому, 
в разі наявності результатів за однією та більше шкал психодіагностичного 
тесту «ПДТ» (які приведені в таблиці 1.3.) за значеннями 9 і більше стенів, 
загальний висновок по критерію визначення рівня нервово – психічної стійкості 
вважається незадовільним. В даному випадку застосування анкети «Прогноз» 
при податкових обстеженнях на кінцевий висновок не впливає. 

 
Таблиця 1.1. 

Нормативні оцінки шкал тесту  
«Характеріологічні акцентуації особливості  

нервово – психічна нестабільність» (ХАО-НПН) 
 

Стандартні 
бали (стени) 

Тип 
акцентуації↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - Екстра-
інтроверсія 

(Е-1) 
7 і 

менше 8-10 11-13 14-17 18-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29 і 
більше 

2 – 
Експлозивна 
форма (ЕФ) 

0-1 2 3-4 5-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22 і 
більше 

3 – 
Психастенічна 

форма (ПФ) 
0 1 2-3 4-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21 і 

більше 

4 – Шизоїдна 
форма(ШФ) 0 1-2 3 4-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 і 

більше 
5 – Істероїдна 

форма 
(ІФ) 

0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 і 
більше 

6 – Шкала 
загальної НПН 0-1 2-3 4-8 9-14 15-19 20-25 26-31 32-36 37-42 43 і 

більше 

В тих випадках, коли результати обстеження за тестом «ХАО – НПН» 
ненадійні, в якості додаткової (дублюючої) методики використовувати анкету 
«Прогноз» (дані в таблиці 1.4.). За результатами її застосування (з 
підтвердженням даних тестом «ПДТ») здійснюється висновок про рівень 
нервово – психічної стійкості. 

При кількісній оцінці спроможності до навчання кандидатів за 
комплексним використанням тестових методик «Равена матриці прогресивні» 
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і «Амтхауера інтелекту структури тест AIST-AR» необхідно керуватися 
даними таблиць 1.5., 1.6. 

В якості базової основи для оцінки є показники тесту «Равена матриці 
прогресивні». В разі заполучення результатів за цим тестом, які відносяться до 
категорії «незадовільно» (рейтинг-бал менше 35 балів), необхідно 
проаналізувати матеріали тесті «AIST-AR». При цьому, в разі заполучення 
показника за таблицею 1.6 рейтинг – балу менше чим 35 балів, загальний 
висновок по критерію визначення оцінки спроможності до навчання 
вважається незадовільним. 

Таблиця 1.2. 
Характеристика рівнів 

нервово – психічної стійкості за тестом «ХАО-НПН» 
Первинне 

значення за 
школою НПН (в 

сирих балах) 

Оцінка 
результатів в 
стандартних 

балах (стенах) 

Категорія по 
ознаці нерво- 

психічної стійкості 
ПРИМІТКА 

0 – 1 2 висока  
2 – 3 2 висока  
4 – 8 3 добра  

9 – 14 4 добра  
15 – 19 5 добра  
20 – 25 6 задовільна  
26 – 31 7 задовільна  

32 – 36 8 умовно задовільна Див. примітку 
№3 

37 – 42 9 незадовільна  
42 і більше 10 незадовільна  

 
Примітки:  
1. Результат оцінюється по дихотомічній шкалі відповідей  
( «згоден», «незгоден» з ствердженням опитувальника); 
2. При первинних показниках шкали надійності 10 і більше балів результати 
тестування є надійними; 
3. При наявності акцентуації ( 9 і більше стенів) хоча за однією з шкал ЕФ, ПФ 
чи ШФ категорія по ознаці нервово – психічної стійкості є незадовільною. 
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Таблиця 1.3. 
Нормативні оцінки шкал  

«Психодіагностичного тесту» (ПДТ)  
Стандартні бали 

(стени) → 
Шкали ↓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – шкала 
невротизму 

(НЕВ) 
0 1 2 3-5 6-7 8-10 11-13 14-17 18 19 і 

більше 

2 – шкала 
психотизму 

(ПСХ) 
0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13 14-15 16 і 

більше 

3 – шкала депресії 
(ДЕП) 0 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-12 13-14 15-16 17 і 

більше 
4 – шкала 
психічної 

нестійкості (ПСН) 
0 1 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 і 

більше 

5 – шкала 
асоціальності 

(АСЦ) 
0 1 2 3-4 5 6 7-8 9 10 11 і 

більше 

 
Примітка: 
1. Наявність результатів 9 і більше стенів по одній (або більше) шкалах тесту 
«ПДТ» підтверджуються незадовільні висновки тесту «ХАО-НПН». 
2. В разі не підтвердження тестом «ПДТ» результатів обстеження за тестом 
«ХАО-НПН» - загальний висновок по визначенню рівня нервово – психічної 
стійкості є позитивним. 
3. В таблиці 1.3. приведені не все шкали тесту «ПДТ», а лише ті, за якими 
здійснюється висновки про рівень нервово психічної стійкості.  

 
Таблиця 1.4. 

Характеристика рівнів нервово – психічної 
стійкості за даними анкети «ПРОГНОЗ» 

Первинне 
значення за 

шкалою (сирі 
бали) 

Оцінка 
результатів по 
шкалі степенів 

Категорія 
нервово - 
психічної 
стійкості 

ПРОГНОЗ 

1 2 3 4 
0 1 висока сприятливий 
1 2 висока сприятливий 

2 – 4 3 висока сприятливий 
5 – 8 4 добра сприятливий 
9 – 11 5 добра сприятливий 

12 – 14 6 задовільна сприятливий 
15 – 18 7 задовільна сприятливий 
19 – 22 8 задовільна сприятливий 
23 - 25 9 незадовільна несприятливий 

26 і більше 10 незадовільна несприятливий 
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Примітки:  
1. Результат оцінюється по дихотомічній шкалі відповідей  
( «згоден», «незгоден» з ствердженням опитувальника); 
2. При первинних показниках шкали щирості 11 і більше балів результати 
тестування є ненадійними. 

 
Таблиця 1.5. 

Нормативні оцінки шкал тесту 
«Равена матриці прогресивні» 

 
Стандартні 

бали 
(стени) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники 
в сирих балах 

0-
119 

120-
149 

150-
169 

170-
199 

200-
217 

218-
239 

240-
259 

260-
275 

276-
289 

290-
311 

Показники 
рейтинг - 

балу 
5 20 30 37 43 48 54 60 67 70 

 
Примітки:  
1. Показники в сирих балах визначені з урахуванням вагових коефіцієнтів. 
2.  Час проведення тестування фіксований – 20хв. 
3. Корегування результатів обстеження на дострокове виконання завдань не 
проводиться. 
4. Показник рейтинг – балу менше чим 35 балів вважається 
НЕЗАДОВІЛЬНИМ. 

 
Таблиця 1.6. 

Нормативні оцінки шкал тесту 
«Амтхауера інтелекту структури тест» AIST-AR 

 
Стандартні бали 

(стени) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показники 
в сирих балах 

0-
70 

71-
79 

80-
90 

91-
100 

101-
110 

111-
120 

121-
131 

132-
141 

142-
152 >152 

Показники 
рейтинг - балу 5 20 30 37 43 48 54 60 67 70 

 
Примітки: 1. Застосування вказаної методики носить допоміжний характер. 
2. Час проведення тестування фіксований – згідно інструкції (див. випуск 
300002); 
3. Корегування результатів обстеження на дострокове виконання завдань не 
проводиться. 
4. Показник рейтинг – балу менше чим 35 балів вважається 
НЕЗАДОВІЛЬНИМ. 
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Додаток 3 

 
 

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів 
 з числа цивільної молоді та військовослужбовців строкової служби,  

а також військовослужбовців рядового, сержантського й старшинського складу, 
які проходять військову службу за контрактом та виявили бажання 

навчатися на КВПС Держспецтрансслужби Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту  

імені академіка В. Лазаряна 
 
 

N 
вправи Назва вправи Форма 

одягу 
Одиниця 
виміру 

Вступники  
громадяни України та 
військовослужбовці 

(чоловіки) 
оцінки 

5 4 3 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Підтягування на 
перекладині 1, 2, 3 рази 11 9 7 

21 Біг на 100 м 1, 2, 3 с 14,4 14,8 15,8 
24 Біг на 3 км 1, 2, 3 хв., с 12,45 13,10 13,50 
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Додаток 4 
 

Таблиця відповідності середнього бала документа  
про повну загальну середню освіту, обрахованого  

за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали  
 

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 
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Додаток 5 
 

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на 
які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення 

підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до кафедри 
військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 

Шифр 
галузі Найменування галузі знань Спеціальність Код 

спеціальності 

13 Механічна інженерія Галузеве машинобудування 133 

19 Архітектура та будівництво Будівництво та цивільна 
інженерія 192 

27 Транспорт Залізничний транспорт 273 
27 Транспорт Транспортні технології 275 
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