
П Р О Т О К О Л № _1_ 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “_21_” _лютого_ 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Створення екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід для прийому 

вступників на навчання з отриманням ОКР «Молодший спеціаліст». 
2. Створення фахових атестаційних комісій для прийому вступників на навчання із 

скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

3. Про створення предметних екзаменаційних, апеляційних та комісій для проведення 
співбесід для прийому вступників на навчання на базі повної загальної середньої освіти 
для здобуття ОКР «Бакалавр». 

4. Про створення фахових атестаційних комісій для прийому вступників на навчання із 
скороченим терміном підготовки. 

5. Про створення фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії для прийому 
вступників на навчання для отримання ОКР «Спеціаліст», «Магістр». 

6. Про створення відбіркових комісій для прийому вступників на навчання для отримання 
ОКР «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про створення екзаменаційних комісій та комісій для проведення 
співбесід для прийому вступників на навчання з отриманням ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 
повідомив, що згідно з Положенням про приймальну комісію університету та Положенням 
про відбіркову комісію відокремленого структурного підрозділу екзаменаційні комісії та 
комісії для проведення співбесід для прийому вступників на навчання з отриманням ОКР 
«Молодший спеціаліст» створюються за поданням керівника відокремленого структурного 
підрозділу (коледжу). Відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. 
ознайомив членів приймальної комісії з відповідними поданнями, щодо складу відповідних 
комісій у коледжах університету: 

– Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 

– Львівському коледжі транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 

Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити склад екзаменаційних комісій та комісій для проведення 
співбесід для прийому вступників на навчання з отриманням ОКР «Молодший спеціаліст» по 
кожному з коледжів. (додаються). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про створення фахових атестаційних комісій для прийому вступників на 
навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 
повідомив, що згідно з Положенням про приймальну комісію університету та Положенням 
про відбіркову комісію відокремленого структурного підрозділу фахові атестаційні комісії 
для прийому вступників на навчання із скороченим терміном підготовки молодшого 
спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника створюються 
за поданням керівника відокремленого структурного підрозділу (коледжу). Відповідальний 
секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. ознайомив членів приймальної комісії з 
відповідними поданнями, щодо складу фахових атестаційних комісій у коледжах 
університету: 



– Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 

– Львівському коледжі транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 

Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: 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. (додаються). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
СЛУХАЛИ: 3. Про створення предметних екзаменаційних, апеляційних та комісій для 

проведення співбесід для прийому вступників на навчання на базі повної загальної середньої 
освіти для здобуття ОКР «Бакалавр».. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів 
про необхідність створення предметних екзаменаційних, апеляційних та комісій для 
проведення співбесід для прийому вступників на навчання на базі повної загальної середньої 
освіти для здобуття ОКР «Бакалавр» на денну та заочну форму навчання. Декани факультетів 
внесли пропозиції щодо складу комісій. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: 
Створити предметні екзаменаційні, апеляційні та комісії для проведення співбесід для 

прийому вступників на навчання на базі повної загальної середньої освіти для здобуття ОКР 
«Бакалавр». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 4. Про створення фахових атестаційних комісій для прийому вступників на 
навчання із скороченим терміном підготовки. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів 
про необхідність створення фахових атестаційних комісій для прийому вступників на денну 
та заочну форму навчання із скороченим терміном підготовки бакалаврів на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Декани факультетів внесли пропозиції щодо 
складу комісій. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ:  
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. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 5. Про створення фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії для 
прийому вступників на навчання для отримання ОКР «Спеціаліст», «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів 
про необхідність створення фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії для прийому 
вступників на денну та заочну форму навчання для отримання ОКР «Спеціаліст», «Магістр». 
Декани факультетів внесли пропозиції щодо складу комісій. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Створити фахові атестаційні комісії та апеляційну комісію для прийому 
вступників на денну та заочну форми навчання для отримання ОКР «Спеціаліст», «Магістр». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 6. Про створення відбіркових комісій для прийому вступників на навчання 
для отримання ОКР «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів 
про необхідність створення відбіркових комісій для прийому вступників на навчання для 
отримання ОКР «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Декани 
факультетів внесли пропозиції щодо складу комісій. Відповідальний секретар приймальної 



комісії Волнянський Д.М. ознайомив членів приймальної комісії з відповідними поданнями, 
щодо складу відбіркових комісій у коледжах університету: 

– Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 

– Львівському коледжі транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; 

 Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Створити відбіркові комісії для прийому вступників на денну та заочну 
форми навчання для отримання ОКР «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», 
«Магістр». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 2 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “21” березня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 18 березня 2017 року. 

СЛУХАЛИ: Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 18 березня 2017 року. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Доповів, що 

відповідно до Плану заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді 
18 березня 2017 року відбувся День відкритих дверей в університеті. За результатами 
реєстрації в цьому заході прийняли участь біля 229 майбутніх абітурієнтів та їхні батьки з 
різних регіонів України. 

Загальна кількість учасників (абітурієнтів) 18 березня 2017 року 

Факультет Дніпропетровськ Інші населенні 
пункти ПЗСО  Молодший 

спеціаліст  
Разом 

МТ 3 3  6  5  11  
Е 6 21  27  6  33  
М  6 5  11  2  13  
УПП 16 11  27  17  44  
ОБЗ 15 10  25  5  30  
ПЦБ 7 4  11  11  22  
ЕМТ 10 9  19  9  28  
ТК 25 13  38  10  48  
Разом 88 61  149  65  229  

Інші населені пункти: Дніпродзержинськ, Нікополь, Павлоград, Кривий Ріг, Запоріжжя, 
Олександрія, Енергодар, Кіровоград, Мелітополь, Марганець, П’ятихатки, 
Верхньодніпровськ, Тернівка, П’ятихатки, Васильковка, Новомосковськ, Чаплине, 
Синельникове, Красноперекопськ, Петропавлівка, Апостолове, Орджонікідзе та ін. 

Учасники зустрілись з керівництвом університету, деканами факультетів, членами 
приймальної комісії, дізнались про умови прийому, особливості навчання в університеті, 
ознайомились з факультетами та спеціальностями, які є в університеті, зустрілися  з 
провідними фахівцями університету.  

З метою залучення молоді до вступу в університет був проведений професійно-
орієнтований іспит з математики та фізики, за результатами якого майбутні абітурієнти 
змогли оцінити рівень своїх знань з цих предметів. В іспиті прийняли участь 32 майбутніх 
абітурієнта. 

ВИРІШИЛИ: Вважати результати проведення Дня відкритих дверей 18 березня 2017 
року задовільними. Провести наступний День відкритих дверей у Дніпропетровську 13 
травня 2017 року. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 3 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “28” березня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

Голови предметних комісій: 

Голова предметної комісії з математики Мухіна Н.А. 

Голова предметної комісії з української мови та літератури Заваруєва І.І. 

Голова предметної комісії з іноземної мови Заніздра О.А. 

Голова предметної комісії з фізики Дудкіна В.В. 

Голова предметної комісії з історії України Кривчик Г.Г. 
Голова предметної комісії з географії Горб А.С. 

Голова предметної комісії з біології Стрижак О.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про затвердження програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів. 
2. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із 

загальноосвітніх предметів. 
3. Затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань вступників на 

навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

4. Затвердження програм фахових випробувань вступників на навчання для здобуття ОКР  
«Магістр». 

5. Затвердження програми вступних випробувань з іноземної мови для вступників на 
навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

6. Затвердження критеріїв оцінювання результатів фахових випробувань вступників на 
навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

7. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань з іноземної 
мови для вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

8. Затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань вступників на 
навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

9. Затвердження програм та критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із 
загальноосвітніх предметів для вступників на навчання з отриманням ОКР «Молодший 
спеціаліст» на базі 9 класів. 

10. Про затвердження Положення про Приймальну комісію університету. 
11. Про затвердження Положення про відбіркову комісію відокремленого структурного 

підрозділу. 
12. Про затвердження Положення про апеляційні комісії щодо результатів вступних 

випробувань. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження програм вступних випробувань із загальноосвітніх 
предметів. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що у відповідності до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, окрема 
категорія вступників на навчання для здобуття ОКР «Бакалавр» може приймати участь у 
конкурсі щодо зарахування за результатами вступних випробувань в університеті. У зв’язку 
із цим необхідно було розробити Програми вступних випробувань із загальноосвітніх 
предметів. 



Виступили голови предметних екзаменаційних комісій Мухіна Н.А., Заваруєва І.І., 
Заніздра О.А., Дудкіна В.В., Кривчик Г.Г., Горб А.С., Стрижак О.В. які ознайомили членів 
Приймальної комісії з розробленими програмами вступних випробувань з української мови 
та літератури, математики, фізики, історії України, іноземної мови, географії та біології. 
Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів. 
(додаються) 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із 
загальноосвітніх предметів. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів 
про окрему категорію вступників, які згідно з Правилами прийому до університету в 2017 
році можуть приймати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій Мухіна Н.А., Заваруєва І.І., 
Заніздра О.А., Дудкіна В.В., Кривчик Г.Г., Горб А.С., Стрижак О.В., які ознайомили членів 
Приймальної комісії з розробленими критеріями оцінки результатів вступних випробувань з 
математики, української мови та літератури, російської мови та літератури, іноземної мови, 
фізики, історії України, географії, біології. Відбулось обговорення запропонованих критеріїв. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із 
загальноосвітніх предметів (додаються). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань 
вступників на навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Виступив голова фахової атестаційної комісії Худенко В.Ф., який ознайомив членів 
приймальної комісії з підготовленою програмою фахових випробувань вступників на 
навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 
Відбулось обговорення запропонованої програми. 

Худенко В.Ф. вніс пропозицію проводити фахові випробування за тестовими 
технологіями, запропонував структуру тестового завдання та критерії оцінювання. Тест 
складається з двох частин. Частина 1 містить 10 тестових завдань з однією або декількома 
вірними відповідями. Частина 2 складається із двох завдань відкритої форми: задач або 
питань, які передбачають розгорнуту відповідь. Для виконання всіх завдань вступнику 
надається 45 хвилин. 

За вірну відповідь на кожне із тестових завдань з однією вірною відповіддю 
виставляється 8 балів. 

За повністю вірну відповідь на кожне із тестових завдань з декількома вірними 
відповідями виставляється 8 балів, за неповну вірну відповідь – 4 бала. Якщо у відповіді є 
хоча б один невірний пункт, то виставляється – 0 балів. 

Кожне завдання Частини 2 оцінюється за кількістю балів від 0 до 10 за такими 
критеріями: 

10 балів – бездоганна відповідь або бездоганно розв’язана та оформлена задача з 
використанням творчого підходу та нестандартних методів; 

8 балів – повна відповідь або бездоганно розв’язана та оформлена задача, включаючи всі 
етапи розв’язку; 

6 балів – вірна відповідь з негрубими помилками або вірний розв’язок задачі з 
недоліками такими, як нераціональний спосіб розв’язку, відсутність пояснювальних 
рисунків, схем, що впливають на відслідковування логіки розв’язку, негрубі помилки; 

4 бала – відповідь, яка містить грубі помилки, або розв’язок задачі з вірним ходом, але 
недоведений до відповіді; розв’язок задачі з вірним ходом, який містить грубі помилки, що 
унеможливлює отримання вірної відповіді; 

2 бала – спроба приступити до відповіді або до розв’язку задачі; 



0 балів – повна відсутність відповіді. 
При оцінюванні роботи враховуються виправлення. За кожне виправлення у відповідях 

на завдання Частини 1 знімається 4 бала. 
Підсумкова оцінка визначається підрахуванням загальної суми балів, отриманих за 

кожне завдання, із додаванням до отриманої суми 100 балів. Тест вважається складеним на 
позитивну оцінку, якщо робота отримала не менше 124 балів. 

Відбулось обговорення запропонованих критеріїв оцінки фахових вступних 
випробувань. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити програму фахових випробувань вступників на навчання із скороченим 

терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста. 

2. Затвердити критерії оцінки результатів фахових випробувань вступників на навчання 
із скороченим терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження програм фахових випробувань вступників на навчання 
для здобуття ОКР «Магістр». 

Виступили декани факультетів, які повідомили, що випускаючими кафедрами 
розроблені програми фахових випробувань вступників на навчання для здобуття ОКР 
«Магістр». Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити програми фахових випробувань вступників на навчання для 
здобуття ОКР «Магістр». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження програми вступних випробувань з іноземної мови для 
вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, для всіх вступників на 
навчання за програмою підготовки магістра обов’язковим є вступне випробування з 
іноземної мови. 

Виступила голова предметної комісії з іноземної мови професор, зав. кафедрою 
«Філологія та переклад» Купцова Т.А., ознайомила членів приймальної комісії з 
розробленою Програмою вступних випробувань з іноземної мови для вступників на 
навчання для здобуття ОКР «Магістр». Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити програму вступних випробувань з іноземної мови для 
вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження критеріїв оцінювання результатів фахових 
випробувань вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 
повідомив, що згідно з Правилами прийому до університету в 2017 році конкурсний відбір 
вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів 
здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Відповідальний секретар 
приймальної комісії Волнянський Д.М. ознайомив членів приймальної комісії з проектом 
критеріїв оцінювання робіт фахових випробувань. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити критерії оцінювання результатів фахових випробувань 
вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». (додаються). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 



СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних 
випробувань з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 
повідомив, що згідно з Правилами прийому до університету в 2017 році конкурсний відбір 
вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «магістр» 
здійснюється у тому числі за результатами випробувань з іноземної мови. Відповідальний 
секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. ознайомив членів приймальної комісії з 
проектом критеріїв оцінювання робіт з іноземної мови. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити критерії оцінювання результатів вступних випробувань з 
іноземної мови вступників на навчання для здобуття ОКР «Магістр». (додаються). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань 
вступників на навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста на базі 
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

Виступили директори коледжів Діданов В.І., Гревцов С.В. які повідомили, що в 
коледжах розроблені відповідні програми та критерії оцінки фахових випробувань 
вступників на навчання із скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста на базі 
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: 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. (додаються). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 9. Затвердження програм та критеріїв оцінювання результатів вступних 
випробувань із загальноосвітніх предметів для вступників на навчання з отриманням ОКР 
«Молодший спеціаліст» на базі 9 класів. 

Виступили директори коледжів Діданов В.І., Гревцов С.В. які повідомили, що в 
коледжах розроблені відповідні програми та критерії оцінки результатів вступних 
випробувань із загальноосвітніх предметів для вступників на навчання з отриманням ОКР 
«Молодший спеціаліст» на базі 9 класів. 

Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: 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. (додаються). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Положення про Приймальну комісію університету. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Доповів, що в 

зв’язку з входженням в структуру університету 3-х коледжів необхідно оновити Положення 
про Приймальну комісію університету. Відповідальний секретар повідомив про внесені 
зміни та доповнення. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про Приймальну комісію університету (додається). 
«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження Положення про відбіркову комісію відокремленого 
структурного підрозділу. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Доповів, що в 
зв’язку з входженням в структуру університету 3-х коледжів необхідно розробити 
Положення про відбіркову комісію відокремленого структурного підрозділу. Відбулось 
обговорення. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про відбіркову комісію відокремленого 
структурного підрозділу (додається). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження Положення про апеляційні комісії щодо результатів 
вступних випробувань. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Доповів, що 
відповідно до Положення про Приймальну комісію університету, розроблене Положення про 
апеляційні комісії. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про апеляційні комісії (додається). 
«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 4 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “16” травня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 13 травня 2017 року. 

СЛУХАЛИ: Про підсумки проведення Дня відкритих дверей 13 травня 2017 року. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Доповів, що 

відповідно до Плану заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді 
13 травня 2017 року відбувся День відкритих дверей в університеті. За результатами 
реєстрації в цьому заході прийняли участь біля 62 майбутніх абітурієнтів та їхні батьки з 
різних регіонів України. 

Загальна кількість учасників (абітурієнтів) 13 травня 2017 року 

Факультет Дніпропетровськ Інші населенні 
пункти ПЗСО  Молодший 

спеціаліст  
Разом 

МТ 3 0  3  0  3  
Е 6 1  7  1  8  
М 2 2  4  5  9  
УПП 6 3  9  4  13  
ОБЗ 4 2  6  2  8  
ПЦБ 2 2  4  1  5  
ЕМТ 2 3  5  1  6  
ТК 6 4  10  0  10  
Разом 31 17  48  14  62  

Інші населені пункти: Дніпродзержинськ, Нікополь, Павлоград, Кривий Ріг, Запоріжжя, 
Олександрія, Енергодар, Кіровоград, Мелітополь, Марганець, П’ятихатки, 
Верхньодніпровськ, Тернівка, П’ятихатки, Васильковка, Новомосковськ, Чаплине, 
Синельникове, Красноперекопськ, Петропавлівка, Апостолове, Орджонікідзе та ін. 

Учасники зустрілись з керівництвом університету, деканами факультетів, членами 
приймальної комісії, дізнались про умови прийому, особливості навчання в університеті, 
ознайомились з факультетами та спеціальностями, які є в університеті, зустрілися  з 
провідними фахівцями університету.  

З метою залучення молоді до вступу в університет був проведений професійно-
орієнтований іспит з математики та фізики, за результатами якого майбутні абітурієнти 
змогли оцінити рівень своїх знань з цих предметів. В іспиті прийняли участь 33 майбутніх 
абітурієнта. 

ВИРІШИЛИ: Вважати результати проведення Дня відкритих дверей 13 травня 2017 року 
задовільними. Дату проведення наступного Дня відкритих дверей узгодити у жовтні 2017 
року за результатами вступної кампанії. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 5 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “06” червня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про внесення змін та доповнень до Правил прийому до Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 
році. (Наказ МОН України №637 від 24.04.2017р. «Про затвердження змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого ву 
Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року № 66/30514). 

2. Про «Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з 
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра (Наказ 
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про проведення 
єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для 
здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році», від 
11 квітня 2017 року № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 
2017 року за № 575/30443). 

 

1. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Волнянського 
Д.М. щодо внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2017 році (Наказ МОН України №637 від 24.04.2017р. «Про затвердження змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого 
ву Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року № 66/30514). 

Виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Волнянський Д.М. який 
повідомив, що у відповідності з наказом МОН України №637 від 24.04.2017р. «Про 
затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року 
№1236, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року № 66/30514 
необхідно внести відповідні зміни до Правил прийому до університету у 2017 році. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити зміни та доповнення до Правил прийому  до Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 
році. 

2. Внести зміни до «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Волнянського 
Д.М. про впровадження єдиного фахового вступного випробування з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 
вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра (Наказ Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного 
випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення 
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра 



за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році», від 11 квітня 2017 року № 579, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року за № 575/30443). 

ВИСТУПИВ Боднар Б.Є. відбулось обговорення. 
ВИРІШИЛИ: 1. Прийняти до відома 
«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
 
 
Голова приймальної комісії 

 
 О.М. Пшінько 

 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 6 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “27” червня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

Голови предметних комісій: 

Голова предметної комісії з математики Мухіна Н.А. 

Голова предметної комісії з української мови та літератури Заваруєва І.І. 

Голова предметної комісії з іноземної мови Заніздра О.А. 

Голова предметної комісії з фізики Дудкіна В.В. 

Голова предметної комісії з історії України Кривчик Г.Г. 
Голова предметної комісії з географії Горб А.С. 

Голова предметної комісії з біології Стрижак О.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про надання інформації до МОН України про внесення  змін до конкурсних пропозицій 

щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення у 2017 році 
2. Про затвердження розкладу вступних випробувань для окремої категорії вступників, 

що можуть здавати вступні екзамени в університеті (денна та заочна форми навчання). 
3. Про затвердження розкладу фахових вступних випробувань для вступників на денну та 

заочну форми навчання із скороченим терміном підготовки. 
4. Про затвердження розкладу фахових вступних випробувань, випробувань з іноземної 

мови (ОКР «Магістр») для вступників на ОКР «Спеціаліст», «Магістр» денної та заочної 
форми навчання. 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. щодо надання інформації про максимальні та мінімальні обсяги 
державного замовлення до Міністерства освіти і науки України відповідно до листів від 
16.06.2017 №1/9-330 «Щодо проведення конкурсного відбору виконавців державного 
замовлення у 2017 році» та №1/9-331 «Щодо внесення  змін до конкурсних пропозицій щодо 
мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення у 2017 році». 
ВИСТУПИЛИ: Б.Э. Боднар, В.П. Гнатенко, відбулось обговорення 
ВИРІШИЛИ:  відповідно до листів МОН України за встановленими формами надати 
інформацію у встановлені терміни. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розкладу вступних випробувань для окремої категорії 
вступників, що можуть здавати вступні екзамени в університеті (денна та заочна форми 
навчання). 

Виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Волнянський Д.М. який 
повідомив, що для окремої категорії вступників, що можуть здавати вступні екзамени в 
університеті потрібно затвердити розклад вступних екзаменів (денна та заочна форми 
навчання), та запропонував наступний графік проведення вступних випробувань. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 
21.07.2017 
п’ятниця 10:00 СПІВБЕСІДА (ауд. 261-2) 

проводиться для окремої категорії вступників 

 13:00 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ 
(РОСІЙСЬКОЇ) МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ауд. 261-2) 

 16:00 
Оголошення результатів співбесіди та вступного випробування з 

української (російської) мови та літератури. Прийом заяв на апеляцію 
щодо результатів вступного випробування (ауд. 261) 



22.07.2017 
субота 9:00 - 12:00 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 

української (російської) мови та літератури (ауд. 261) 
 10:00 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ауд. 470) 

  ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 472) 
для вступників на спеціальність «Філологія» 

  ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ (ауд. 472) 
для вступників на спеціальність «Екологія» 

 13:00 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з 
української (російської) мови та літератури (ауд. 470) 

 16:00 Оголошення результатів вступного випробування з математики, 
іноземної мови та біології. Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

23.07.2017 
неділя 9:00 - 12:00 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 

математики, іноземної мови та біології (ауд. 261) 

 10:00 ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ФІЗИКИ або ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, 
або ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ауд. 470) 

  ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ (ауд. 472) 
для вступників на спеціальність «Екологія» 

 13:00 Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з 
математики, іноземної мови та біології (ауд. 470) 

 16:00 
Оголошення результатів вступного випробування з фізики, історії 

України, географії, іноземної мови та математики (для вступників на 
спеціальність «Екологія»). Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

24.07.2017 
понеділок 9:00 - 12:00 

Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступного випробування з 
фізики, історії України, географії, іноземної мови та математики (для 

вступників на спеціальність «Екологія») (ауд. 261). 

 13:00 
Розгляд апеляцій щодо результатів вступного випробування з фізики, 

історії України, географії, іноземної мови та математики (для 
вступників на спеціальність «Екологія») (ауд. 470) 

25.07.2017 
вівторок 18:00 Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення осіб, 

рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди 
26.07.2017 

четвер 12:00 Зарахування осіб, рекомендованих за результатами співбесіди на місця 
державного замовлення 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розклад вступних випробувань для окремої категорії 
вступників, що можуть здавати вступні екзамени в університеті (денна та заочна форми 
навчання). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження розкладу фахових вступних випробувань для 
вступників на денну та заочну форми навчання із скороченим терміном підготовки. 

Виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Волнянський Д.М. який 
повідомив, що для абітурієнтів які вступають на базі диплома молодшого спеціаліста на 
навчання із скороченим терміном підготовки необхідно затвердити розклад вступних 
фахових випробувань, та запропонував наступний графік проведення екзаменів. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

27.07.2017 
четвер 1000 

Фахове вступне випробування (ауд. 470, 472) 
спеціальності: Мости і транспортні тунелі; Електричний транспорт; 
Електротехнічні системи електроспоживання; Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод; Теплоенергетика; Організація перевезень і 
управління на залізничному транспорті; Фінанси і кредит; Облік і аудит; 
Менеджмент організацій і адміністрування; Програмне забезпечення систем; 
Автоматика та автоматизація на транспорті; Вагони та вагонне господарство. 



1300 

Фахове вступне випробування (ауд. 470, 472) 
спеціальності: Локомотиви та локомотивне господарство; Підйомно-
транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання; 
Залізничні споруди та колійне господарство; Автомобільні дороги і аеродроми; 
Промислове і цивільне будівництво; Водопостачання та водовідведення; 
Екологія та охорона навколишнього середовища; Комп'ютерні системи та 
мережі; Системи керування рухом поїздів; Економічна кібернетика. 

30.07.2017 
неділя 

1600 Оголошення результатів фахового вступного випробування (ауд. 261) 

1600 - 1700 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів 
фахового вступного випробування (ауд. 261) 

31.07.2017 
понеділок 

900 - 1100 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів 
фахового вступного випробування (ауд. 261) 

1300 Розгляд апеляцій щодо результатів фахового вступного випробування 
(ауд. 261) 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розклад фахових вступних випробувань для вступників на 
денну та заочну форми навчання із скороченим терміном підготовки. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження розкладу фахових вступних випробувань, випробувань 
з іноземної мови для вступників на ОКР «Магістр» денної та заочної форми навчання. 

Виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Волнянський Д.М. який 
повідомив, що для абітурієнтів які вступають на навчання за ОКР «Магістр» денної та 
заочної форми навчання необхідно затвердити розклад вступних фахових випробувань, 
випробувань з іноземної мови, та запропонував наступний графік проведення екзаменів. 

 
Дата Початок Аудиторія Спеціальність Спеціалізація 

26.07.2017 

930 470 Додатковий вступне випробування для осіб, що 
отримали ступінь бакалавра за іншою спеціальністю 

1500 261 Оголошення результатів додаткового вступного 
випробування 

1500-1700 261 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів додаткового 
вступного випробування 

27.07.2017 
до 1200 

261 

Прийом заяв на апеляцію щодо результатів додаткового 
вступного випробування (ауд. 261) 

1400 Розгляд апеляцій щодо результатів додаткового 
вступного випробування (ауд. 261) 

Іспит з іноземної мови 

28.07.2017 

930 470 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електромеханічні системи 
автоматизації та 
електропривод 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електротехнічні системи 
електроспоживання 

930 472 

Будівництво та цивільна 
інженерія Мости і транспортні тунелі 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричний транспорт 

1000 502 
Теплоенергетика Теплоенергетика 

Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне 
господарство 

1300 470, 472 Транспортні технології 
Організація перевезень і 
управління на залізничному 
транспорті 



1330 502 

Транспортні технології 
Організація перевезень і 
управління на залізничному 
транспорті 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Промислове і цивільне 
будівництво 
Водопостачання та 
водовідведення 

Екологія Екологія та охорона 
навколишнього середовища 

Фаховий іспит 

29.07.2017 

930 470 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електромеханічні системи 
автоматизації та 
електропривод 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електротехнічні системи 
електроспоживання 

930 472 

Будівництво та цивільна 
інженерія Мости і транспортні тунелі 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричний транспорт 

1000 502 
Теплоенергетика Теплоенергетика 

Залізничний транспорт Локомотиви та 
локомотивне господарство 

1300 470, 472 Транспортні технології 
Організація перевезень і 
управління на 
залізничному транспорті 

1330 502 

Транспортні технології 
Організація перевезень і 
управління на 
залізничному транспорті 

Будівництво та цивільна 
інженерія 

Промислове і цивільне 
будівництво 
Водопостачання та 
водовідведення 

Екологія 
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

Іспит з іноземної мови 

30.07.2017 

930 
470 

Галузеве 
машинобудування 

Підйомно-транспортні 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини та 
обладнання 

Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті 

472 Залізничний транспорт Вагони та вагонне 
господарство 

1000 502 Залізничний транспорт Залізничні споруди та 
колійне господарство 

Облік і оподаткування Облік і аудит 

1300 470 Філологія Переклад 
Фінанси, банківська Фінанси і кредит 



справа та страхування 

Менеджмент Менеджмент організацій і 
адміністрування 

Економіка Економічна кібернетика 

472 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Програмне забезпечення 
систем 

Комп’ютерна інженерія Комп'ютерні системи та 
мережі 

Кібербезпека Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 

Фаховий іспит 

31.07.2017 

930 
470 

Галузеве 
машинобудування 

Підйомно-транспортні 
будівельні, дорожні, 
меліоративні машини та 
обладнання 

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація 
на транспорті 

472 Залізничний транспорт Вагони та вагонне 
господарство 

1000 502 Залізничний транспорт Залізничні споруди та 
колійне господарство 

Облік і оподаткування Облік і аудит 

1300 

470 

Філологія Переклад 
Фінанси, банківська 
справа та страхування Фінанси і кредит 

Менеджмент Менеджмент організацій і 
адміністрування 

Економіка Економічна кібернетика 

472 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Програмне забезпечення 
систем 

Комп’ютерна інженерія Комп'ютерні системи та 
мережі 

Кібербезпека Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 

05.08.2017 
1500

 
261 

Оприлюднення результатів вступних випробувань 

до 1800 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних 
випробувань (ауд. 261) 

06.08.2017 
до 1200 

261 

Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних 
випробувань (ауд. 261) 

1400 Розгляд апеляцій щодо результатів вступних 
випробувань (ауд. 261) 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розклад фахових вступних випробувань для вступників на ОКР 
«Магістр» денної та заочної форми навчання. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 7 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “11” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 Про затвердження змін та доповнень до Правил прийому до Дніпропетровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 
році. (Наказ МОН України №945 від 30.06.2017р. «Про затвердження Змін до Умов прийому 
до вищих навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 липня 2017 року № 813/30681). 

СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Волнянського 
Д.М. щодо внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2017 році (Наказ МОН України №945 від 30.06.2017р. «Про затвердження Змін до 
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року № 813/30681). 

Виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Волнянський Д.М. який 
повідомив, що у відповідності з наказом МОН України №945 від 30.06.2017р. «Про 
затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року № 813/30681 необхідно 
внести відповідні зміни до Правил прийому до університету у 2017 році. 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити зміни та доповнення до Правил прийому  до Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році 
(відповідно до наказу МОН України №945 від 30.06.2017р. «Про затвердження Змін до Умов 
прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 03 липня 2017 року № 813/30681). 

2. Внести зміни до «Правил прийому до Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році 

3. Оприлюднити «Зміни до Правил прийому  до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році на офіційному 
сайті університету». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 8 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “14” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про прийняття та розгляд електронних заяв 
2. Про випускників системи довузівської підготовки при університеті. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв в ЄДЕБО, адміністратора бази Вощенко П.С. щодо 
електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». 

ВИСТУПИЛИ: Волнянський Д.М, Краснюк. А.В. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році.» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 
уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що відображаються в особистому 
кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» статусу «Допущено до 
конкурсу». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про випускників системи довузівської підготовки при університеті. 
Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, професор 

Кузнецов В.М., який доповів про результати підсумкової атестації серед випускників 
системи довузівської підготовки при університеті. Кузнецов В.М. доповів, що згідно Правил 
прийому до університету в 2017 році особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в 
рік вступу пройшли довузівську підготовку при університеті, для вступу на основі повної 
загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-
технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям 
підготовки (спеціальність) додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. 
Додатковий бал випускникам курсів розраховується як середній бал за підсумкові 
контрольні роботи (за 5-бальною шкалою і округлений до десятих частин бала), помножений 
на чотири: 
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Кузнецов В.М. запропонував випускникам системи довузівської підготовки, які 
виконали весь навчальний план запланований за програмою підготовчих курсів (навчальних 
годин не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців) 
атестувати та додати до загального рейтингу додаткові бали. За результатами підсумкової 
атестації, випускникам буде видано довідку, яку вони подають до приймальної комісії 
університету разом з іншими документами в терміни установленими правилами прийому. 

(списки випускників системи довузівської підготовки з додатковими балами додаються). 

ВИРІШИЛИ: 
1. Затвердити результати підсумкової атестації серед випускників системи довузівської 

підготовки при університеті, та видати атестованим випускникам довідку з додатковими 
балами. 



2. Внести результати підсумкової атестації серед випускників системи довузівської 
підготовки при університеті до ЄДЕБО. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 9 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “17” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про прийняття та розгляд електронних заяв 
 

СЛУХАЛИ: інформацію уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв в ЄДЕБО, адміністратора бази Вощенко П.С. щодо 
електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». 

ВИСТУПИЛИ: Волнянський Д.М, Скалозуб. В.В. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році.» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 
уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що відображаються в особистому 
кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» статусу «Допущено до 
конкурсу». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 10 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “19” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

 

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

Голови предметних комісій: 

Голова предметної комісії з української мови та літератури Заваруєва І.І. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати вступних випробувань з української мови та літератури для вступників 
на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими спеціальностями. 

2. Про підсумки апеляції щодо результатів вступних випробувань з української мови та 
літератури для вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими 
спеціальностями. 

3. Про прийняття та розгляд електронних заяв 
  

СЛУХАЛИ: 1. Про результати вступних випробувань з української мови та літератури 
для вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими 
спеціальностями кафедри КВПС, та про підсумки апеляції щодо результатів цих вступних 
випробувань. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів, 
що згідно з розкладом вступних випробувань, який затверджено ректором університету, 
18 липня 2017 року відбулись вступні випробування з української мови та літератури, для 
вступників на денну форму навчання для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими 
спеціальностями. 

Виступила голова предметної комісії з української мови та літератури Заваруєва І.І. 
доповіли про результати вступних випробувань. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань з української мови та 
літератури для вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими 
спеціальностями. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про підсумки апеляції щодо результатів вступних випробувань з 

української мови та літератури для вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» 
за військовими спеціальностями. 

Виступив голова апеляційної комісії проректор університету Боднар Б.Є. Доповів про те, 
що заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія 
працювала згідно з розкладом, змін оцінок не було. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляції щодо оцінок вступних випробувань з 
української мови та літератури для вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» 
за військовими спеціальностями. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

  

СЛУХАЛИ: 3. Інформацію уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв в ЄДЕБО, адміністратора бази Вощенко П.С. щодо 
електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». 

ВИСТУПИЛИ: Волнянський Д.М 



ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році.» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 
уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що відображаються в особистому 
кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» статусу «Допущено до 
конкурсу». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 
 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 11 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “20” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

Голови предметних комісій: 

Голова предметної комісії з математики Мухіна Н.А. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати вступних випробувань з математики для вступників на денну форму 
для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими спеціальностями 

2. Про підсумки апеляції щодо результатів вступних випробувань з математики для 
вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими 
спеціальностями. 

3. Про прийняття та розгляд електронних заяв. 
  

СЛУХАЛИ: 1. Про результати вступних випробувань з математики для вступників на 
денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими спеціальностями кафедри КВПС, 
та про підсумки апеляції щодо результатів цих вступних випробувань. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів, 
що згідно з розкладом вступних випробувань, який затверджено ректором університету, 
19 липня 2017 року відбулись вступні випробування з математики, для вступників на денну 
форму навчання для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими спеціальностями. 

Виступила голова предметної комісії з математики Мухіна Н.А. доповіли про результати 
вступних випробувань. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань з математики для вступників 
на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими спеціальностями. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про підсумки апеляції щодо результатів вступних випробувань з 

математики для вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими 
спеціальностями. 

Виступив голова апеляційної комісії проректор університету Боднар Б.Є. Доповів про те, 
що заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія 
працювала згідно з розкладом, змін оцінок не було. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляції щодо оцінок вступних випробувань з 
математики для вступників на денну форму для здобуття ОКР «Бакалавр» за військовими 
спеціальностями. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

 

СЛУХАЛИ: 3. Інформацію уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв в ЄДЕБО, адміністратора бази Вощенко П.С. щодо 
електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». 

ВИСТУПИЛИ: Волнянський Д.М 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році.» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 
уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що відображаються в особистому 



кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» статусу «Допущено до 
конкурсу». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 12 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “21” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердження результатів професійно-психологічного відбору та перевірки фізичної 
підготовки вступників на військові спеціальності. 

2. Зарахування на перший курс кафедри військової підготовки денної форми навчання за 
державним замовленням. 

3. Про прийняття та розгляд електронних заяв. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Затвердження результатів професійно-психологічного відбору та 
перевірки фізичної підготовки вступників на військові спеціальності. 

Виступив начальник кафедри військової підготовки Северин О.П.. Зачитав результати 
професійно-психологічного відбору та перевірки фізичної підготовки вступників на 
військові спеціальності. Абітурієнти, які пройшли професійно-психологічний відбір та 
перевірку фізичної підготовки, рекомендовані до участі у конкурсі. Протоколи засідання 
відбіркової комісії та відомості професійно-психологічного відбору та перевірки фізичної 
підготовки вступників на військові спеціальності додаються. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати професійно-психологічного відбору та перевірки 
фізичної підготовки вступників на військові спеціальності. Рекомендувати до подальшої 
участі у конкурсі вступників, які пройшли професійно-психологічний відбір та перевірку 
фізичної підготовки. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Зарахування на перший курс кафедри військової підготовки денної форми 
навчання за державним замовленням. 

Виступив начальник військової кафедри Северин О.П.. Він зачитав обсяги державного 
замовлення на підготовку курсантів для здобуття ОКР «Бакалавр» у 2017 році. Северин О.П. 
зачитав рейтингові списки, оголосив прізвища осіб, які рекомендуються до зарахування, 
доповів про стан справ цих абітурієнтів. Визначено прохідні бали. Рейтингові списки за 
кожним напрямом підготовки додаються. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на перший курс кафедри військової підготовки денної форми 
навчання за державним замовленням вступників, які отримали прохідні бали. Проект наказу 
додається. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Інформацію уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв в ЄДЕБО, адміністратора бази Вощенко П.С. щодо 
електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». 

ВИСТУПИЛИ: Волнянський Д.М 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році.» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 
уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що відображаються в особистому 



кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» статусу «Допущено до 
конкурсу». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 13 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “24” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Допуск до участі у конкурсі вступників на ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 
спеціаліст». 

2. Допуск до вступних екзаменів вступників на ОКР «Бакалавр» на основі ОКР 
«Молодший спеціаліст». 

3. Про прийняття та розгляд електронних заяв. 
 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОКР «Бакалавр» на основі 
ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. та повідомив 
про осіб, які подали документи для вступу до університету в період з 12.07.17 р. по 
24.07.17 р. за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 
спеціаліст». 

Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань 
абітурієнтів на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи та заяви на вступ до університету в період з 12.07.17 р. по 24.07.17 р. 
(списки додаються). 

ВИРІШИЛИ: Допустити до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань 
абітурієнтів на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи та заяви на вступ до університету в період з 12.07.17 р. по 24.07.17 р. за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про допуск до вступних екзаменів вступників за ОКР «Бакалавр» на 
основі ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. та повідомив, 
що у відповідності з Правилами прийому до університету у 2017 році особи, які поступають 
до університету на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на основі ОКР 
«Молодший спеціаліст», зараховуються за результатами фахових вступних випробувань. 
Запропонував допустити до вступних екзаменів абітурієнтів на денну та заочну форми 
навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету для здобуття ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (списки 
додаються). 

ВИРІШИЛИ: Допустити до вступних екзаменів абітурієнтів на денну та заочну форми 
навчання, які подали документи та заяви на вступ до університету для здобуття ОКР 
«Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Інформацію уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв в ЄДЕБО, адміністратора бази Вощенко П.С. щодо 
електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». 

ВИСТУПИЛИ: Волнянський Д.М 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році.» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 



уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що відображаються в особистому 
кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» статусу «Допущено до 
конкурсу». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 14 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “26” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Допуск до участі у конкурсі вступників за ОКР «Магістр». 

2. Допуск до вступних екзаменів вступників за ОКР «Магістр». 

3. Підсумки апеляції щодо результатів вступних випробувань із загальноосвітніх 
предметів для вступників на денну форму навчання. 

4. Про прийняття та розгляд електронних заяв. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про допуск до участі у конкурсі вступників за ОКР «Магістр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. та повідомив 

про осіб, які подали документи для вступу до університету в період з 13.07.17 р. по 
25.07.17 р. за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». 

Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань 
абітурієнтів на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи та заяви на вступ до університету в період з 13.07.17 р. по 25.07.17 р. 
(списки додаються). 

ВИРІШИЛИ: Допустити до участі у конкурсі за результатами вступних випробувань 
абітурієнтів на денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил 
прийому документи та заяви на вступ до університету в період з 13.07.17 р. по 25.07.17 р. за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про допуск до вступних екзаменів вступників за ОКР «Магістр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д. М. та повідомив, 

що відповідно з Правилами прийому до університету у 2017 році особи, які поступають до 
університету на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», зараховуються за 
результатами фахових вступних випробувань та випробування з іноземної мови. 
Запропонував допустити до вступних екзаменів абітурієнтів на денну та заочну форми 
навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи та заяви на вступ до 
університету за ОКР «Магістр» та були допущені до участі у конкурсі (списки додаються). 

ВИРІШИЛИ: Допустити до вступних екзаменів абітурієнтів на денну та заочну форми 
навчання, які подали документи та заяви на вступ до університету за ОКР «Магістр». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Підсумки апеляції щодо результатів вступних випробувань із 
загальноосвітніх предметів для вступників на денну форму навчання. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів, 
що згідно з розкладом вступних випробувань, який затверджено ректором університету, 
21 липня 2017 року відбулись вступні випробування з української мови та літератури, 
22 липня 2017 року з математики, іноземної мови та біології, 23 липня 2017 року з фізики або 
історії України або іноземної мови для вступників на денну та заочну форми навчання для 
здобуття ОКР «Бакалавр». Виступив голова апеляційної комісії проректор університету 
Боднар Б.Є. Доповів про те, що заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань не 
було. Апеляційна комісія працювала згідно з розкладом, змін оцінок не було. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляції щодо оцінок вступних випробувань із 
загальноосвітніх предметів для вступників на денну та заочну форми навчання. 



«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 4. Інформацію уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття 
та розгляду електронних заяв в ЄДЕБО, адміністратора бази Вощенко П.С. щодо 
електронних заяв вступників із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі». 

ВИСТУПИЛИ: Волнянський Д.М 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2017 році.» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 
уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що відображаються в особистому 
кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» статусу «Допущено до 
конкурсу». 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 15 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “27” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати додаткових вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки магістра. 

2. Про підсумки апеляції щодо результатів додаткових вступних випробувань на навчання 
за програмою підготовки магістра. 

3. Про зарахування сертифікатів В1 з іноземної мови 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати додаткових вступних випробувань на навчання за 
програмою підготовки магістра. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що згідно з правилами прийому до університету в 2017 році особа може вступити для 
здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або ступеня магістра (ОКР 
спеціаліста), здобутого за іншою спорідненою в межах галузі знань спеціальністю (за 
винятком галузі знань 07 Управління та адміністрування), за умови успішного проходження 
додаткових вступних випробувань. Особи, які несклали додатковий фаховий іспит до 
наступних іспитів недопускаються. 

Голови фахових атестаційних комісій-декани факультетів доповіли про результати 
додаткових вступних випробувань, які згідно з Правилами прийому відбулись 26 липня 
2017р. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати додаткових вступних випробувань на навчання за 
програмою підготовки магістра. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про підсумки апеляції щодо результатів додаткових вступних 
випробувань на навчання за програмою підготовки магістра. 

Виступив: голова апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Виступив: голова 
апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Доповів про те, що заяв на апеляцію щодо 
результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія працювала згідно з 
розкладом, змін оцінок не було. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляції щодо оцінок додаткових вступних 
випробувань на навчання за програмою підготовки магістра. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про зарахування сертифікатів В1 з іноземної мови 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 

що згідно з правилами прийому до університету в 2017 році вступник, який підтвердив свій 
рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або 
International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language 
Assessment (не нижче рівня B1 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. Також він доповів, що вступник 
Міліна Оксана Вікторівна надала до приймальної комісії сертифікат В1 з іноземної мови. 



ВИРІШИЛИ: відповідно до правилами прийому до університету в 2017 році  вступнику 
Міліній Оксані Вікторівні сертифікат  В1 з іноземної мови прирівняти до результату 
вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Копію сертифікату додати до особової 
справи вступника. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 16 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “31” липня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою підготовки ОКР 
«Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» із скороченим терміном навчання. 

2. Про підсумки апеляції щодо результатів фахових випробувань вступників на навчання 
за програмою підготовки ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» із 
скороченим терміном навчання. 

3. Про порушення процедури проведення вступного випробування. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» із скороченим терміном 
навчання. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що згідно з правилами прийому до університету в 2017 році 27.07.2017р. відбулись фахові 
іспити для вступників на навчання за програмою підготовки ОКР «Бакалавр» на основі ОКР 
«Молодший спеціаліст» із скороченим терміном навчання. 

Голови фахових атестаційних комісій-декани факультетів доповіли про результати 
вступних випробувань. Запропоновано в базі ЄДЕБО сформувати рейтингові списки 
вступників на навчання за програмою підготовки на навчання за програмою підготовки ОКР 
«Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» із скороченим терміном навчання. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки на навчання за програмою підготовки ОКР «Бакалавр» на основі ОКР 
«Молодший спеціаліст» із скороченим терміном навчання. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про підсумки апеляції щодо результатів фахових випробувань вступників 
на навчання за програмою підготовки ОКР «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 
спеціаліст» із скороченим терміном навчання. 

Виступив: голова апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Доповів про те, що заяв 
на апеляцію щодо результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія працювала 
згідно з розкладом, змін оцінок не було.. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляції щодо оцінок вступних випробувань з 
фахового іспиту для вступників на навчання за програмою підготовки ОКР «Бакалавр» на 
основі ОКР «Молодший спеціаліст» із скороченим терміном навчання. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
СЛУХАЛИ: 3. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

Волнянського Д.М. щодо спроби вступника на здобуття ОКР «Магістр» Шаптали Дмитра 
Олександровича підчас вступного випробування з іноземної мови використати сторонні 
джерела інформації. 
ВИСТУПИЛИ: Боднар Б.Є., Афанасов А.М. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» та «Положення 
про приймальну комісію університету» вступника на здобуття ОКР «Магістр» Шапталу 
Дмитра Олександровича відсторонити від участі у випробуваннях. За екзаменаційну роботу 
виставити оцінку менше мінімальної кількості балів, визначеної Правилами прийому, для 



допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на 
обсяг і зміст написаного. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 17 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “01” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про рекомендацію до зарахування на місця навчання за державним замовленням для 

здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання. 

2. Про рекомендацію до зарахування на місця навчання за державним замовленням для 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про рейтингові списки вступників для здобуття ОКР «Бакалавр» на 
основі здобутого раніше ОКР «Молодший спеціаліст» за скороченим терміном навчання  
зформовані приймальною комісією з Єдиної бази та списки вступників цієї категорії, 
рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною 
пропозицією, які також були отримані з бази ЄДЕБО. 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Б.Є., Довбня М.П. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до університету в 2017 році затвердити 

рейтингові списки та  списки вступників рекомендованих до зарахування на місця навчання 
за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання. 
Оприлюднити списки шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та 
офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про рейтингові списки вступників для здобуття ОКР «Бакалавр» на 
основі повної загальної середньої освіти зформовані приймальною комісією з Єдиної бази та 
списки вступників цієї категорії, рекомендованих до зарахування за державним замовленням 
за кожною конкурсною пропозицією, які також були отримані з бази ЄДЕБО. 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Б.Є., Попович М.М. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до університету в 2017 році перевірити 

відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного 
розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році та затвердити рейтингові 
списки та  списки вступників рекомендованих до зарахування на місця навчання за 
державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти. Оприлюднити списки шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 18 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “04” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зміну оцінки під час додаткової перевірки головою фахової атестаційної комісії. 
2. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою підготовки магістра. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про зміну оцінки під час додаткової перевірки головою фахової 
атестаційної комісії. 

Виступив голова фахової атестаційної комісії Гнатенко В.П.. Повідомив, що згідно з 
положенням про приймальну комісію він проводив додаткову перевірку 5% робіт під час 
якої виявив невірно визначену оцінку на роботі вступника Хмілевського Владислава 
Сергійовича. Членами фахової атестаційної комісії виставлена оцінка 79 балів, головою 
фахової атестаційної комісії оцінка змінена на 73 бали. Отримані письмові пояснення членів 
комісії. 

Виступив Боднар Б.Є. відбулось обговорення. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити зміну оцінки з 79 на 73 бали за фахове вступне випробування 

ку Хмілевському Владиславу Сергійовичу. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки магістра. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що згідно з правилами прийому до університету в 2017 році особи, які поступають до 
університету на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 
зараховуються за результатами фахових вступних випробувань та випробування з іноземної 
мови. 

Голови фахових атестаційних комісій-декани факультетів доповіли про результати 
вступних випробувань, які згідно з Правилами прийому відбулись 28 – 31 липня 2017р. 
Запропоновано сформувати рейтингові списки вступників на навчання за програмою 
підготовки магістра. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки магістра. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 19 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “07” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про підсумки апеляції щодо результатів випробувань з іноземної мови вступників на 
навчання за програмою підготовки спеціалістів і магістрів. 

2. Про підсумки апеляції щодо результатів фахових випробувань вступників на навчання 
за програмою підготовки магістрів. 

3. Про рейтинговий список вступників на навчання для здобуття ступеня магістр. 
4. Про рекомендацію до зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня 

магістр. 
5. Про анулювання рекомендацій вступникам. 
6. Про зарахування на місця навчання за державним замовленням для здобуття ступеня 

бакалавра на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста за скороченим терміном навчання. 

7. Про зарахування на місця навчання за державним замовленням для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про підсумки апеляції щодо результатів випробувань з іноземної мови 
вступників на навчання за програмою підготовки магістрів. 

Виступив: голова апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Доповів, що за 
результатами випробувань з іноземної мови, до приймальної комісії надійшли апеляційні 
заяви від  абітурієнтів. 

Абітурієнти ознайомилися зі своїми роботами. За результатами апеляції було змінено оцінку 
1 абітурієнту. 

(Протокол засідання апеляційної комісії додається) 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляцій випробувань з іноземної мови. 
«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про підсумки апеляції щодо результатів фахових випробувань вступників 
на навчання за програмою підготовки магістрів. 

Виступив: голова апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Доповів, що за 
результатами фахових випробувань вступників, до приймальної комісії надійшли апеляційні 
заяви від 2 абітурієнтів. 

Абітурієнти ознайомилися зі своїми роботами та 2 чоловіки погодилися з кількістю 
балів отриманих на вступному випробувані. За результатами апеляції змін оцінок не було. 

(Протокол засідання апеляційної комісії додається) 
ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляцій фахових вступних випробувань. 
«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про формування в ЄДЕБО рейтингового списку вступників на навчання 
для здобуття ступеня магістр. 

ВИРІШИЛИ:: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» сформувати 
рейтингові списки вступників для здобуття ступеня магістр за ліцензованими 
спеціальностями університету з Єдиної бази (рейтингові списки додаються). Оприлюднити 
списки шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному 
веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 



СЛУХАЛИ: 4. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про формування в ЄДЕБО списку вступників рекомендованих до 
зарахування за державним замовленням на навчання для здобуття ступеня магістр. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» отримати 
рішення про рекомендацію до зарахування за державним замовленням за кожною 
конкурсною пропозицією за даними ЄДЕБО (списки додаються). Оприлюднити списки 
шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті 
університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
СЛУХАЛИ: 5. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

Волнянського Д.М., щодо вступників, які не виконали вимог для зарахування на місця 
державного замовлення для здобуття ступеня бакалавр. 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Б.Є., Вернигора Р.В. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» анулювати 

раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця 
державного замовлення для здобуття ступеня бакалавр за денною формою навчання 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 6.  Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М., про зарахування вступників на місця навчання за державним 
замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання за денною 
формою навчання. 

ВИСТУПИЛИ: Пшінько О.М., Гнатенко В.П. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» прийняти 

рішення про зарахування вступників на місця навчання за державним замовленням для 
здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання за денною формою навчання. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 7.  Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М., про зарахування вступників на місця навчання за державним 
замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за 
денною формою навчання. 

ВИСТУПИЛИ: Пшінько О.М., Гнатенко В.П. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» прийняти 

рішення про зарахування вступників на місця навчання за державним замовленням для 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 
навчання. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 20 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “10” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 
2. Про зарахування на денну форму навчання на контрактні місця за скороченою 
програмою підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 
3. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти.. 
4. Про зарахування на заочну форму навчання на контрактні місця за скороченою 
програмою підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 

Виступили декани факультетів. Доповіли про стан особових справ вступників (наявність 
оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не пройшли за конкурсом 
на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за рахунок коштів фізичних 
або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує можливу кількість платних 
місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним напрямом підготовки. 
Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця денної форми навчання вступників для 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які не пройшли за 
конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали документів та 
уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про зарахування на денну форму навчання на контрактні місця для 
здобуття ступеня бакалавра за скороченою програмою підготовки на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст». 

Виступили декани факультетів. Доповіли про стан особових справ вступників (наявність 
оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не пройшли за конкурсом 
на місця державного замовлення але отримали не менше 124 балів на фахових 
випробуваннях та були рекомендовані до зарахування. Декани запропонували таких 
вступників, за умови укладання ними договору з університетом на навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб, зарахувати на контрактні місця. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на контрактні місця денної форми навчання для здобуття 
ступеня бакалавра із скороченим терміном підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 
всіх вступників, які набрали прохідні бали на фахових випробуваннях та уклали договори з 
університетом на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. Накази про 
зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної 
комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 



Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф. Доповів про стан справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не 
пройшли за конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує 
можливу кількість платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним 
напрямом підготовки. Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти вступників, які не 
пройшли за конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали 
документів та уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 4. Про зарахування на заочну форму навчання на контрактні місця для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченою програмою підготовки на 
базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф., який повідомив про 
вступників, які набрали прохідні бали на вступних випробуваннях та були рекомендовані до 
зарахування. Худенко В.Ф. запропонував тих вступників, які були рекомендовані до 
зарахування та уклали договір з університетом на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, зарахувати на контрактні місця. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на контрактні місця заочної форми навчання із скороченим 
терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі ОКР 
«Молодший спеціаліст» всіх вступників, які набрали прохідні бали на фахових 
випробуваннях та уклали договори з університетом на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 21 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “11” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Зарахування на денну форму навчання для здобуття ОКР «Магістр» за результатами 
фахових вступних випробувань на бюджетні місця. 
 

СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії Волнянського 
Д.М. про порядок зарахування на денну форму навчання для здобуття ОКР «Магістр» за 
результатами фахових вступних випробувань на бюджетні місця. 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Б.Є., Довбня М.П., Гнатенко В.П. 

УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році» прийняти 
рішення про зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за 
державним замовленням за ліцензованими спеціальностями університету. Оприлюднити 
наказ про зарахування шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та 
офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 22 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “15” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зарахування на денну та заочну форму навчання для здобуття ОКР «Магістр» за кошти 
фізичних та юридичних осіб за результатами фахових вступних випробувань. 

2. Про затвердження розкладу фахових вступних випробувань, випробувань з іноземної 
мови для вступників на ОКР «Магістр» за специфічними категоріями денної та заочної 
форми навчання. 
 

СЛУХАЛИ: 1.Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії Волнянського 
Д.М. про порядок зарахування на денну та заочну форму навчання для здобуття ОКР 
«Магістр» за результатами фахових вступних випробувань на місця навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб. 

ВИСТУПИЛИ: Боднар Б.Є., Худенко В.Ф. 

УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році» прийняти 
рішення про зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня магістра за кошти 
фізичних та юридичних осіб за ліцензованими спеціальностями університету. Оприлюднити 
наказ про зарахування шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та 
офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розкладу фахових вступних випробувань, випробувань 
з іноземної мови для вступників на ОКР «Магістр» за специфічними категоріями денної та 
заочної форми навчання. 

Виступив відповідальний секретар Приймальної комісії Волнянський Д.М. який 
повідомив, що для абітурієнтів які вступають на навчання за ОКР «Магістр» за 
специфічними категоріями денної та заочної форми навчання необхідно затвердити розклад 
вступних фахових випробувань, випробувань з іноземної мови, та запропонував графік 
проведення екзаменів. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розклад фахових вступних випробувань для вступників на ОКР 
«Магістр» за специфічними категоріями денної та заочної форми навчання. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 23 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “17” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 
2. Про зарахування на денну форму навчання на контрактні місця за скороченою 
програмою підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 
3. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 
4. Про зарахування на заочну форму навчання на контрактні місця за скороченою 
програмою підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 

Виступили декани факультетів. Доповіли про стан особових справ вступників (наявність 
оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не пройшли за конкурсом 
на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за рахунок коштів фізичних 
або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує можливу кількість платних 
місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним напрямом підготовки. 
Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця денної форми навчання вступників для 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які не пройшли за 
конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали документів та 
уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про зарахування на денну форму навчання на контрактні місця для 
здобуття ступеня бакалавра за скороченою програмою підготовки на базі ОКР «Молодший 
спеціаліст». 

Виступили декани факультетів. Доповіли про стан особових справ вступників (наявність 
оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не пройшли за конкурсом 
на місця державного замовлення але отримали не менше 124 балів на фахових 
випробуваннях та були рекомендовані до зарахування. Декани запропонували таких 
вступників, за умови укладання ними договору з університетом на навчання за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб, зарахувати на контрактні місця. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на контрактні місця денної форми навчання для здобуття 
ступеня бакалавра із скороченим терміном підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 
всіх вступників, які набрали прохідні бали на фахових випробуваннях та уклали договори з 
університетом на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. Накази про 
зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної 
комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 



Виступили директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф., директор львівської філії 
університету Болжеларський Я.В. Доповіли про стан справ вступників (наявність оригіналів 
документів та договору на навчання за контрактом), які не пройшли за конкурсом на місця 
державного замовлення та виявили бажання навчатись за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує можливу кількість платних місць 
в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним напрямом підготовки. Запропоновано 
зарахувати таких вступників на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступників, які не 
пройшли за конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали 
документів та уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 4. Про зарахування на заочну форму навчання на контрактні місця для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченою програмою підготовки на 
базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступили директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф. директор львівської філії 
університету Болжеларський А.Я., повідомили про вступників, які набрали прохідні бали на 
вступних випробуваннях та були рекомендовані до зарахування. Худенко В.Ф. запропонував 
тих вступників, які були рекомендовані до зарахування та уклали договір з університетом на 
навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, зарахувати на контрактні місця. 
Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на контрактні місця заочної форми навчання із скороченим 
терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі ОКР 
«Молодший спеціаліст» всіх вступників, які набрали прохідні бали на фахових 
випробуваннях та уклали договори з університетом на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 24 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “18” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом 
підготовки. 

2. Про переведення вступників на вакантні місця державного замовлення для здобуття 
ступеня бакалавр. 

СЛУХАЛИ: 1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М . про те що згідно Умов прийому та Правил прийому до університету в 
2017 році вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в 
межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при 
наявності вакантних місць ліцензійного обсягу шляхом перенесення заяви) 

ВИСТУПИЛИ: голови відбіркових комісій Афанасов А.М., Довбня М.П., Скалозуб В.В. 
доповіли про вступників, які подали заяви на зміну спеціальності шляхом перенесення заяви. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році прийняти 
рішення про зарахування вступників, які змінили спеціальність шляхом перенесення заяви. 

Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про перерозподіл вакантних місць державного замовлення та 
переведення на вакантні місця державного замовлення відповідно до п.3 розділу ХІ Умов 
прийому та листів МОН України від 04.08.2017 №1/9-430 та від 11.08.2017 №1/9-437. 

ВИСТУПИЛИ: голови відбіркових комісій Афанасов А.М., Довбня М.П., Скалозуб В.В., 
Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В. доповіли про вступників, які мають право на 
переведення шляхом перерозподілу вакантних місць державного замовлення. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році прийняти 
рішення про перерозподіл вакантних місць державного замовлення та переведення 
вступників зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні 
місця державного замовлення. 

Надіслати до МОН України інформацію про використання та перерозподіл місць 
державного замовлення та запит на додаткові місця державного замовлення. 

Накази про переведення оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 25 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “23” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

Голови предметних комісій: 

Голова предметної комісії з математики Мухіна Н.А. 

Голова предметної комісії з української мови та літератури Заваруєва І.І. 

Голова предметної комісії з іноземної мови Заніздра О.А. 

Голова предметної комісії з фізики Дудкіна В.В. 

Голова предметної комісії з історії України Кривчик Г.Г. 
Голова предметної комісії з географії Горб А.С. 

Голова предметної комісії з біології Стрижак О.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 
2. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 
3. Про зарахування на заочну форму навчання на контрактні місця за скороченою 
програмою підготовки на базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 

Виступила декан факультету ЕМТ Полішко Т.В. Доповіла про стан особових справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не 
пройшли за конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує 
можливу кількість платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним 
напрямом підготовки. Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця денної форми навчання вступників для 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які не пройшли за 
конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали документів та 
уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 

Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф. Доповів про стан справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не 
пройшли за конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує 
можливу кількість платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним 
напрямом підготовки. Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб. 



ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти вступників, які не 
пройшли за конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали 
документів та уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Про зарахування на заочну форму навчання на контрактні місця для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченою програмою підготовки на 
базі ОКР «Молодший спеціаліст». 

Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф., який повідомив про 
вступників, які набрали прохідні бали на вступних випробуваннях та були рекомендовані до 
зарахування. Худенко В.Ф. запропонував тих вступників, які були рекомендовані до 
зарахування та уклали договір з університетом на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, зарахувати на контрактні місця. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на контрактні місця заочної форми навчання із скороченим 
терміном підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі ОКР 
«Молодший спеціаліст» всіх вступників, які набрали прохідні бали на фахових 
випробуваннях та уклали договори з університетом на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 26 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “29” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 
2. Про переведення вступників на вакантні місця державного замовлення для здобуття 
ступеня бакалавр денної форми навчання. 
3. Про переведення вступників на вакантні місця державного замовлення для здобуття 
ступеня бакалавр заочної форми навчання. 
4. Про переведення вступників на вакантні місця державного замовлення для здобуття 
ступеня магістр денної форми навчання. 
5. Про переведення вступників на вакантні місця державного замовлення денної форми 
навчання для здобуття ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст. 

СЛУХАЛИ: 1. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти. 

Виступила декан факультету ЕМТ Полішко Т.В. Доповіла про стан особових справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не 
пройшли за конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує 
можливу кількість платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним 
напрямом підготовки. Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця денної форми навчання вступників для 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які не пройшли за 
конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали документів та 
уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про перерозподіл вакантних місць державного замовлення та 
переведення на вакантні місця державного замовлення відповідно до п.3 розділу ХІ Умов 
прийому та листів МОН України від 04.08.2017 №1/9-430 та від 11.08.2017 №1/9-437. 

ВИСТУПИЛИ: голови відбіркових комісій Скалозуб В.В., Вернигора Р.В. доповіли про 
вступників, які мають право на переведення шляхом перерозподілу вакантних місць 
державного замовлення. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році прийняти 
рішення про перерозподіл вакантних місць державного замовлення та переведення 
вступників зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні 
місця державного замовлення. 

Надіслати до МОН України інформацію про використання та перерозподіл місць 
державного замовлення. 

Накази про переведення оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 



СЛУХАЛИ: 3. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про перерозподіл вакантних місць державного замовлення та 
переведення на вакантні місця державного замовлення відповідно до п.3 розділу ХІ Умов 
прийому та листів МОН України від 04.08.2017 №1/9-430 та від 11.08.2017 №1/9-437. 

ВИСТУПИЛИ: голови відбіркових комісій Скалозуб В.В., Вернигора Р.В., Худенко В.Ф. 
доповіли про вступників, які мають право на переведення шляхом перерозподілу вакантних 
місць державного замовлення на заочну форму навчання. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році прийняти 
рішення про перерозподіл вакантних місць державного замовлення та переведення 
вступників зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні 
місця державного замовлення. 

Надіслати до МОН України інформацію про використання та перерозподіл місць 
державного замовлення. 

Накази про переведення оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 4. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про переведення на вакантні місця державного замовлення денної форми 
навчання за освітнім рівнем магістр. 

ВИСТУПИЛИ: голова відбіркової комісії Вернигора Р.В. доповіли про вступників, які 
мають право переведення на вакантні місць державного замовлення. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році прийняти 
рішення про перерозподіл переведення вступників зарахованих на навчання за кошти 
фізичних або юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення. 

Накази про переведення оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 5. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про переведення на вакантні місця державного замовлення денної форми 
навчання для здобуття ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст. 

ВИСТУПИЛИ: голова відбіркової комісії Вернигора Р.В. доповіли про вступників, які 
мають право переведення на вакантні місця державного замовлення для здобуття ступеня 
бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до Правил прийому до Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році прийняти 
рішення про переведення вступників зарахованих на навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення для здобуття ступеня бакалавр на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

Накази про переведення оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 27 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “31” серпня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти.. 
2. Затвердження результатів вступних випробувань з іноземними абітурієнтами на 
перший курс для отримання ОКР «Бакалавр». 
3. Про зарахування іноземних абітурієнтів на перший курс денної форми навчання для 
отримання ОКР «Бакалавр». 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 

Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф. Доповів про стан справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не 
пройшли за конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує 
можливу кількість платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним 
напрямом підготовки. Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти вступників, які не 
пройшли за конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали 
документів та уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
СЛУХАЛИ: 2. Затвердження результатів вступних випробувань з іноземними 

абітурієнтами на перший курс для отримання ОКР «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 

повідомив, що згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із 
числа іноземців зараховується за результатами вступних випробувань. 

Виступив голова апеляційної комісії проректор університету Боднар Б.Є. Доповів про те, 
що заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія 
працювала згідно з розкладом, змін оцінок не було. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань. Затвердити результати 
апеляції. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
 
СЛУХАЛИ: 3. Про зарахування іноземних абітурієнтів на перший курс денної форми 

навчання для отримання ОКР «Бакалавр». 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 

запропонував зарахувати на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 
вступників, які отримали позитивні результати та виконали умови для зарахування. 



ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця вступників, які отримали позитивні результати. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 28 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “04” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про допуск до вступних іспитів для здобуття освітньо-наукового рівня доктор філософіі 
 

СЛУХАЛИ: Про допуск вступників на здобуття освітньо-наукового рівня доктор 
філософіі до вступних іспитів. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, про 
порядок вступу до університету для здобуття освітньо-наукового рівня доктор філософіі 
ввступниками на основі освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста), в тому числі здобутого за іншою спеціальністю. 

ВИРІШИЛИ: Допустити вступників на здобуття освітньо-наукового рівня доктор 
філософіі до вступних іспитів. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 29 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “08” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати додаткових вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки магістра (окремі освітні програми). 

2. Про підсумки апеляції щодо результатів додаткових вступних випробувань на навчання 
за програмою підготовки магістра (окремі освітні програми). 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати додаткових вступних випробувань на навчання за 
програмою підготовки магістра (окремі освітні програми: Інтероперабельність і безпека на 
залізничному транспорті, Управління фінансово-економічною безпекою, Управління 
проектами). 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що згідно з правилами прийому до університету в 2017 році особа може вступити для 
здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або ступеня магістра (ОКР 
спеціаліста), здобутого за іншою спорідненою в межах галузі знань спеціальністю (за 
винятком галузі знань 07 Управління та адміністрування), за умови успішного проходження 
додаткових вступних випробувань. Особи, які несклали додатковий фаховий іспит до 
наступних іспитів недопускаються. 

Голови фахових атестаційних комісій-декани факультетів доповіли про результати 
додаткових вступних випробувань. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати додаткових вступних випробувань на навчання за 
програмою підготовки магістра (окремі освітні програми). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про підсумки апеляції щодо результатів додаткових вступних 
випробувань на навчання за програмою підготовки магістра (окремі освітні програми). 

Виступив: голова апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Виступив: голова 
апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Доповів про те, що заяв на апеляцію щодо 
результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія працювала згідно з 
розкладом, змін оцінок не було. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати апеляції щодо оцінок додаткових вступних 
випробувань на навчання за програмою підготовки магістра (окремі освітні програми). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 30 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “12” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою підготовки доктор 
філософії. 

2. Про рейтинговий список вступників на навчання для здобуття освітньо-раукового 
ступеня доктор філософії. 

3. Про рекомендацію до зарахування вступників на навчання для здобуття освітньо-
наукового ступеня доктор філософії. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки доктор філософії. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що згідно з правилами прийому до університету в 2017 році особи, які поступають до 
університету на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки доктора філософії 
зараховуються за результатами фахових вступних випробувань та випробування з іноземної 
мови. 

Голови фахових атестаційних комісій-декани факультетів доповіли про результати 
вступних випробувань, які згідно з Правилами прийому відбулись 5 – 10 вересня 2017р. 
Запропоновано сформувати рейтингові списки вступників на навчання за програмою 
підготовки доктор філософії. 

Виступив голова апеляційної комісії університету Боднар Б.Є. Доповів про те, що заяв на 
апеляцію щодо результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія працювала 
згідно з розкладом, змін оцінок не було. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки доктор філософії. Затвердити результати апеляції. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про формування в ЄДЕБО рейтингового списку вступників на навчання 
для здобуття освітньо-наукового ступеня доктор філософії. 

ВИРІШИЛИ:: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» сформувати 
рейтингові списки вступників для здобуття ступеня доктор філософії за ліцензованими 
спеціальностями університету з Єдиної бази (рейтингові списки додаються). Оприлюднити 
списки шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному 
веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
 
СЛУХАЛИ: 3. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

Волнянського Д.М. про формування в ЄДЕБО списку вступників рекомендованих до 
зарахування за державним замовленням на навчання для здобуття ступеня доктор філософії. 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» отримати 
рішення про рекомендацію до зарахування за державним замовленням за кожною 
конкурсною пропозицією за даними ЄДЕБО (списки додаються). Оприлюднити списки 



шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті 
університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 31 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “14” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою підготовки магістра 
(окремі освітні програми). 

2. Про рейтинговий список вступників на навчання для здобуття ступеня магістр (окремі 
освітні програми). 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки магістра (окремі освітні програми: Інтероперабельність і безпека на залізничному 
транспорті, Управління фінансово-економічною безпекою, Управління проектами). 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Повідомив, 
що згідно з правилами прийому до університету в 2017 році особи, які поступають до 
університету на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 
зараховуються за результатами фахових вступних випробувань та випробування з іноземної 
мови. 

Голови фахових атестаційних комісій-декани факультетів доповіли про результати 
вступних випробувань, які згідно з Правилами прийому відбулись 9 – 10 вересня 2017р. 
Запропоновано сформувати рейтингові списки вступників на навчання за програмою 
підготовки магістра специфічні категорії. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань на навчання за програмою 
підготовки магістра (окремі освітні програми). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М. про формування в ЄДЕБО рейтингового списку вступників на навчання 
для здобуття ступеня магістр (окремі освітні програми). 

ВИРІШИЛИ:: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» сформувати 
рейтингові списки вступників для здобуття ступеня магістр (окремі освітні програми).за 
ліцензованими спеціальностями університету з Єдиної бази (рейтингові списки додаються). 
Оприлюднити списки шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та 
офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 32 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “15” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування за державним замовленням на навчання для здобуття ступеня доктор 
філософії денна форма навчання. 
2. Про зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб для здобуття 
ступеня доктор філософії денна та заочна форма навчання. 
3. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр. 
4. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр. 
5. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 
6. Затвердження результатів вступних випробувань з іноземними абітурієнтами на 
перший курс для отримання ОКР «Бакалавр». 
7. Про зарахування іноземних абітурієнтів на перший курс денної форми навчання для 
отримання ОКР «Бакалавр». 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про зарахування за державним замовленням на навчання для здобуття 
ступеня доктор філософії денна форма навчання. 

Виступили голови відбіркових комісій. Доповіли про стан особових справ вступників 
(наявність оригіналів документів), та виконання вступниками вимого щодо зарахування. 
Запропоновано зарахувати вступників рекомендованих на місця державного замовлення, які 
виконали вимоги що до зарахування. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на місця державного замовлення денної форми навчання 
вступників для здобуття ступеня доктор філософії. Накази про зарахування оприлюднити 
шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті 
університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб для 
здобуття ступеня доктор філософії денна та заочна форма навчання. 

Виступили голови відбіркових комісій. Доповіли про стан особових справ вступників 
(наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не пройшли за 
конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за рахунок коштів 
фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує можливу кількість 
платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним напрямом підготовки. 
Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на контрактні місця денної та заочної форми навчання 
вступників для здобуття ступеня доктор філософії вступників, які набрали прохідні бали на 
фахових випробуваннях та уклали договори з університетом на навчання за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 3. Про зарахування на платні місця денної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 



Виступили голови відбіркових комісій. Доповіли про стан особових справ вступників 
(наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), та виконання 
вступниками вимого щодо зарахування за освітніми програмами «Управління проектами» та 
«Управління фінансово-економічною безпекою». Запропоновано зарахувати вступників 
рекомендованих на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, які виконали 
вимоги що до зарахування. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на місця денної форми навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб вступників для здобуття ОКР Магістр. Накази про зарахування 
оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та 
офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

СЛУХАЛИ: 4. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. 

Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф. Доповів про стан справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), та 
виконання вступниками вимого щодо зарахування за освітніми програмами «Управління 
проектами» та «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті». Запропоновано 
зарахувати вступників рекомендованих на місця навчання за кошти фізичних або юридичних 
осіб, які виконали вимоги що до зарахування. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр вступників, які подали до приймальної комісії оригінали 
документів та уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0.  

СЛУХАЛИ: 5. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 

Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф. Доповів про стан справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не 
пройшли за конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує 
можливу кількість платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним 
напрямом підготовки. Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти вступників, які не 
пройшли за конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали 
документів та уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 6. Затвердження результатів вступних випробувань з іноземними 
абітурієнтами на перший курс для отримання ОКР «Бакалавр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 
повідомив, що згідно з Правилами прийому до університету окрема категорія вступників із 
числа іноземців зараховується за результатами вступних випробувань. 

Виступив голова апеляційної комісії проректор університету Боднар Б.Є. Доповів про те, 
що заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань не було. Апеляційна комісія 
працювала згідно з розкладом, змін оцінок не було. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити результати вступних випробувань. Затвердити результати 
апеляції 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 7. Про зарахування іноземних абітурієнтів на перший курс денної форми 
навчання для отримання ОКР «Бакалавр».  

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який 
запропонував вступників, що отримали позитивні результати та виконали умови для 
зарахування, зарахувати на місця навчання  за кошти фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця вступників, які отримали позитивні результати. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 33 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “19” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати вступної кампанії 2017 року. 
2. Про планування профорієнтаційних заходів вступної кампанії 2018 року. 

СЛУХАЛИ: 1. Про результати вступної кампанії 2017 року. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. Доповів, про 

результати набору до університету за всіма освітніми рівнями денної та заочної форми 
навчання та основні тенденції набору вступників що спостерігаються протягом останніх 
п’яти років. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про результати вступної кампанії 2017 року. 
«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Про планування профорієнтаційних заходів вступної кампанії 2018 року. 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. доповів про 

План заходів з організації профорієнтаційної роботи серед молоді та запропонував провести 
Дні відкритих дверей в університеті в жовтні – листопаді 2017 року. Було запропоновано 
більш активно проводити роботу з учнями випускних класів у вересні – грудні поточного 
року. Відбулось обговорення. 

ВИРІШИЛИ: Провести Дні відкритих дверей 28.10.2017 та 25.11.2017 року. 
«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 34 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “28” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОКР «Бакалавр» за іншою спеціальністю 
(спеціалізацією, напрямом підготовки) 

2. Про затвердження результатів співбесіди вступників на ОКР «Бакалавр» за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки). 

3. Про затвердження рейтингового списку вступників на ОКР «Бакалавр» за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОКР «Бакалавр» за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки). 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. та повідомив 
про осіб, які в період з 21.08.17 р. по 22.09.17 р. подали документи для вступу до 
університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) на основі базової або повної вищої 
освіти або особами, які не менше одного року здобувають в університеті ступінь бакалавра 
за іншою формою навчання та виконують у повному обсязі навчальний план. 

Запропоновано допустити до участі у конкурсі за результатами співбесіди абітурієнтів на 
денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи 
та заяви на вступ до університету в період з 21.08.17 р. по 22.09.17 р. (списки додаються). 

ВИРІШИЛИ: Допустити до участі у конкурсі за результатами співбесіди абітурієнтів на 
денну та заочну форми навчання, які подали у відповідності до Правил прийому документи 
та заяви на вступ до університету в період з 12.08.17 р. по 22.09.17 р. за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом 
підготовки). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження результатів співбесіди вступників на ОКР «Бакалавр» 

за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки). 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М., який доповів, 

що згідно з правилами прийому з 23 вересня 2017 по 27 вересня 2017 року відбулись 
співбесіди для вступників на денну та заочну форми навчання для здобуття ОКР «Бакалавр» 
за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати співбесіди для вступників на денну та заочну форми 
навчання для здобуття ОКР «Бакалавр» за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом 
підготовки). 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 
СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження рейтингового списку вступників на ОКР «Бакалавр» за 

іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) 
Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Волнянський Д.М. доповів та 

запропонував затвердити рейтингові списки вступників на ОКР «Бакалавр» за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) (списки додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рейтингові списки вступників на ОКР «Бакалавр» за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки). Оприлюднити списки шляхом 



розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті 
університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 

 



П Р О Т О К О Л № 35 
засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 
 

 
від “29” вересня 2017 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету Пшінько О.М. 
Заступник голови приймальної комісії, 
перший проректор, проректор з навчальної роботи 

 
Боднар Б. Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії  Волнянський Д.М. 

Заступник відповідального секретаря Арпуль С.В. 

Заступник відповідального секретаря Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря Байдак С.Ю. 

Т.в.о. проректора з навчальної роботи, доцент Матусевич О.О. 

Декани факультетів: 

Декан факультету «Мости та транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Електрифікація залізничного транспорту», 
професор  

 
Афанасов А.М. 

Декан факультету «Механічний», доцент Довбня М.П. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень на 
залізничному транспорті», доцент 

 
Вернигора Р.В. 

Декан факультету «Організація будівництва доріг та експлуатація 
колії», доцент 

 
Гнатенко В.П. 

Декан факультету «Промислове та цивільне будівництво», доцент  
Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіка та менеджмент на транспорті», 
доцент 

 
Полішко Т.В. 

Декан факультету «Технічна кібернетика», професор Скалозуб В.В. 

Директор Центру безвідривної освіти, доцент Худенко В.Ф. 

Директор Львівської філії університету, професор Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 
студентами, професор 

 
Кузнєцов В.М. 

Начальник військової кафедри, доцент Северин О.П.. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Чернова О.О. 

Голова комітету дозвілля сім`ї і молоді Гайваненко М.С. 

Начальник відділу перепідготовки і підвищення кваліфікації 
служби кадрів Придніпровської залізниці 

 
Куриленко В.М. 



Уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних 

 
 
Вощенко П.С. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 
2. Про зарахування на місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб для 
здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки). 
 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про зарахування на платні місця заочної форми навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти. 

Виступив директор Центру безвідривної освіти Худенко В.Ф. Доповів про стан справ 
вступників (наявність оригіналів документів та договору на навчання за контрактом), які не 
пройшли за конкурсом на місця державного замовлення та виявили бажання навчатись за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Кількість таких вступників не перевищує 
можливу кількість платних місць в межах ліцензованого обсягу прийому за кожним 
напрямом підготовки. Запропоновано зарахувати таких вступників на навчання за рахунок 
коштів фізичних або юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: Зарахувати на платні місця заочної форми навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на базі полної загальної середньої освіти вступників, які не 
пройшли за конкурсом на місця держзамовлення, подали до приймальної комісії оригінали 
документів та уклали з університетом договір на навчання за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб. Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на 
інформаційних стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету. 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 2. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Волнянського Д.М., про зарахування вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки). Відповідно до умов прийому та 
правил прийому до університету в 2017 році Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою 
спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 
(рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 
особи можуть прийматись на другий або старші курси. 

Виступив голова відбіркової комісії Вернигора Р.В. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» прийняти 

рішення про зарахування на другий курс вступників на місця навчання за кошти фізичних 
або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, 
напрямом підготовки) денної форми навчання. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
СЛУХАЛИ: 3. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

Волнянського Д.М., про зарахування вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) які здобули раніше такий самий або 
вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 
обсязі індивідуальний навчальний план. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси. 



Виступив голова відбіркової комісії Худенко В.Ф. Доповів що відбірковою комісією 
розглянуті особові справи таких вступників та запропонував зарахувати для здобуття ОКР 
Бакалавр заочної форми навчання: Переяславського Євгена Олександровича на другий курс 
освітня програма «Облік і аудит»; Козельську Ксенію Вікторівну на третій курс освітня 
програма «Фінанси і кредит»; Мельника Олександра Андрійовича на четвертий курс освітня 
програма «Мости і транспортні тунелі». 

ВИРІШИЛИ: відповідно до «Правил прийому до університету в 2017 році» прийняти 
рішення про зарахування на другий - четвертий курс вступників на місця навчання за кошти 
фізичних або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 
(спеціалізацією, напрямом підготовки) заочної форми навчання. 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних стендах 
Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету 

«за» – 24; «проти» – 0; «утримались» – 0. 
 
 

 

Голова приймальної комісії 
 

 О.М. Пшінько 
 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, доцент 

  
Д.М. Волнянський 
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