
Протокол № 1 

засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 28.01.2019 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Радкевич А.В., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович 

М.М., Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 

Скалозуб В.В., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов М.П., Чернова О.О., 

Зварич М.В., Вощенко П.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження Пропозицій щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення на прийом у 2019 році у Дніпропетровському національному університеті 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та Львівській філії Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

2. Про затвердження Правил прийому до Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у Львівській філії ДНУЗТ імені академіка В. 

Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 

1. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., який повідомив, що у відповідності до листа 

Міністерства освіти і науки України №1/9-3 від 02.01.2019, необхідно встановити та надати на 

погодження до МОН України Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення на прийом в 2019 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти в Дніпропетровському національному університеті залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна (код в ЄДЕБО – 280) та Львівській філії 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна (код в ЄДЕБО – 955). 

Крім того, відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 

році, з метою популяризації спеціальності 273 Залізничний транспорт можна перерозподілити 

максимальні обсяги державного замовлення зі спеціальностей (спеціалізацій) 035.041 Філологія 

(германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), 051 Економіка, 071 Облік 

і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент на користь 

спеціальності 273 Залізничний транспорт. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перерозподілити максимальні обсяги державного замовлення зі спеціальностей 

(спеціалізацій) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська), 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 073 Менеджмент на користь спеціальності 273 Залізничний транспорт та затвердити 

Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на 

прийом у 2019 році в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна та Львівській філії Дніпропетровського національного університету 

імені В. Лазаряна (Додаток 1). 

СЛУХАЛИ: 

2. Відповідального секретаря ПК Арпуля С.В., який повідомив, що у відповідності до Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умови прийому), 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2018, зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 21.12.2018 року за № 1456/32908, Постанови Кабінету міністрів 

України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» були розроблені приймальною комісією Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Правила прийому у 2019 році 

для здобуття ОС «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» та Доктор наук, а також правила 

прийому на кафедру військової підготовки. Відповідальний секретар повідомив основні положення, 



строки прийому заяв та документів для різних категорій вступників, в тому числі і на кафедру 

військової підготовки спеціалістів для Державної спеціальної служби транспорту. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Надати Правила прийому до університету в 2019 році на затвердження до Вченої ради. 

Голова приймальної комісії, ректор 

університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 



Протокол № 2 

засідання приймальної комісії Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 19.02.2019 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

Пшінько О.М., Боднар Б.Є., Радкевич А.В., Арпуль С.В., Горячкін В.М., Байдак С.Ю., Попович 

М.М., Афанасов А.М., Довбня М.П., Вернигора Р.В., Гнатенко В.П., Краснюк А.В., Полішко Т.В., 

Скалозуб В.В., Болжеларський Я.В., Кузнецов В.М., Северин О.П., Островерхов М.П., Чернова 

О.О., Зварич М.В., Вощенко П.С.ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців за ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр» в Дніпропетровському національному університеті залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна та Львівської філії ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. 

2. Про погодження проектних показників обсягів прийому та випуску за державним 

замовленням структурних підрозділів, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста (Львівський та Миколаївський коледжі транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна). 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців за ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр» 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що у 

відповідності до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-47 від 29.01.2019 необхідно 

сформувати пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців за ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр» в Дніпропетровському національному університеті залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна та погодити їх в департаменті освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Додатки 2А). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців 

за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» в Дніпропетровському національному університеті залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна та направити на погодження їх в департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про погодження проектних показників обсягів прийому та випуску за державним 

замовленням структурних підрозділів, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста (Львівський та Миколаївський коледжі транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна). 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Арпуль С.В., який повідомив, що у 

відповідності до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-47 від 29.01.2019 необхідно 

погодити з базовим закладом вищої освіти проектні показники обсягів прийому та випуску за 

державним замовленням на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста у Львівському та Миколаївському коледжах транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна (Додатки 2Б). 

УХВАЛИЛИ: 

2. Погодити проектні показники обсягів прийому та випуску за державним замовленням на 

підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у Львівському та 

Миколаївському коледжах транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

Голова приймальної комісії, ректор 

університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент С. В. Арпуль 


