
Рішення приймальної комісії 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В.Лазаряна 

Дата Рішення 

24.11.2015 

1. Ухвалити Правила прийому до університету в 2016 році. 

2. Направити Правила прийому до університету в 2016 році на 

затвердження до Вченої ради університету. 

3. Затвердити Правила прийому на кафедру військової підготовки 

спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. 

4. Направити Правила прийому на кафедру військової підготовки 

спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту на погодження 

до Державної спеціальної служби транспорту. 

5. Ухвалити Правила прийому до Львівської філії університету в 2016 

році. 

6. Направити Правила прийому до Львівської філії Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка 

В.Лазаряна в 2016 році на затвердження до Вченої ради університету. 

7. Ухвалити Правила прийому до Миколаївського коледжу транспортної 

інфраструктури в 2016 році. 

8. Направити Правила прийому до Миколаївського коледжу 

транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2016 

році на затвердження до Вченої ради університету. 

9. Ухвалити Правила прийому до Львівського коледжу транспортної 

інфраструктури в 2016 році. 

10. Направити Правила прийому до Львівського коледжу транспортної 

інфраструктури Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2016 році на 

затвердження до Вченої ради університету. 

11. Ухвалити Положення про приймальну комісію університету. 

12. Направити Положення про приймальну комісію університету на 

затвердження до Вченої ради університету. 

13. Затвердити Положення про довузівську підготовку при університеті. 

14. Затвердити перелік професій, які відповідають напрямам підготовки 

та спеціальностям 

15. Вважати результати проведення Дня відкритих дверей 21 листопаду 

2015 року задовільними. Провести наступний День відкритих дверей у 

Дніпропетровську 23 квітня 2016 року. Провести День відкритих дверей 

у Львівській філії університету 12 березня 2016 року. 



23.02.2016 

1. Створити предметні комісії для проведення вступних випробувань до 

аспірантури. 

2. Створити фахові атестаційні комісії та апеляційну комісію для 

прийому вступників на денну та заочну форми навчання для отримання 

ОКР «Спеціаліст», «Магістр». 

3. Створити фахові атестаційні комісії для прийому вступників на денну 

та заочну форми навчання із скороченим терміном підготовки 

бакалаврів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста та для проведення додаткового іспиту при вступі на 

неспоріднену спеціальність для цієї категорії вступників. 

4. Створити предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення 

співбесід для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі 

на навчання за ступенями бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти у випадках, передбачених Умовами прийому. 

5. Затвердити склад фахової атестаційної комісії для прийому вступників 

на навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника по 

кожному з коледжів. 

6. Затвердити склад екзаменаційних комісій та комісій для проведення 

співбесід для прийому вступників на навчання з отриманням ОКР 

«Молодший спеціаліст» по кожному з коледжів. 

22.03.2016 

1. Затвердити програми для проведення вступних випробувань до 

аспірантури. 

2. Затвердити програми фахових випробувань вступників на навчання 

для здобуття ОКР «Спеціаліст» та «Магістр». 

3. Затвердити програму вступних випробувань з іноземної мови для 

вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

4. Затвердити критерії оцінювання результатів фахових випробувань 

вступників на навчання для здобуття ОКР «Спеціаліст» та «Магістр». 

5. Затвердити критерії оцінювання результатів вступних випробувань з 

іноземної мови вступників на навчання для здобуття ОКР «Спеціаліст» 

та «Магістр». 

6. Затвердити критерії оцінювання результатів додаткового вступного 

випробування з фаху вступників на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки спеціаліста та магістра на основі ступеня 

бакалавра здобутого за іншою спеціальністю. 

7. Затвердити положення про порядок розрахунку середнього балу 

додатку до диплома бакалавра вступників, що подають документи для 

здобуття повної вищої освіти до Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

8. Затвердити Положення про проходження додаткової медичної комісії. 

9. Затвердити програму фахових випробувань вступників на навчання із 

скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 



10. Затвердити критерії оцінки результатів фахових випробувань 

вступників на навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

11. Затвердити програми вступних випробувань із загальноосвітніх 

предметів. 

12. Затвердити критерії оцінювання результатів вступних випробувань із 

загальноосвітніх предметів. 

13. Затвердити програми та критерії оцінки фахових випробувань 

вступників на навчання із скороченим терміном підготовки молодшого 

спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника по кожному з коледжів. 

14. Затвердити програми та критерії оцінки результатів вступних 

випробувань із загальноосвітніх предметів для вступників на навчання з 

отриманням ОКР «Молодший спеціаліст» на базі 9 класів по кожному з 

коледжів. 

15. Затвердити програму вступних випробувань (у формі співбесіди) для 

вступників, що мають або отримують вищу освіту та вступають для 

здобуття другої вищої освіти. 

16. Затвердити критерії оцінювання результатів вступних випробувань 

(у формі співбесіди) вступників, що мають або отримують вищу освіту 

та вступають для здобуття другої вищої освіти. 

 


