
Протокол № 1 

засідання приймальної комісії Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 13.01.2020 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

Голова приймальної комісії, ректор університету, 

професор Пшінько О.М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор, професор Боднар Б.Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря, ст. викладач Байдак С.Ю. 

Заступник відповідального секретаря, доцент Кудряшов А.В. 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, 

перспективного та інноваційного розвитку, професор Радкевич А.В. 

Директор навчально-наукового центру «Мости та 

транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Управління енергетичними 

процесами», професор Афанасов А.М. 

Декан факультету «Транспортна інженерія», доцент Грищенко М.А. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень», 

доцент Вернигора Р.В. 

Директор навчально-наукового центру «Організація 

будівництва та експлуатації доріг», доцент Губар О.В. 

Декан факультету «Промислове та цивільне 

будівництво», доцент Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіко-гуманітарний», доцент Полішко Т.В. 

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

Директор Львівської філії університету, доцент Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами, професор Кузнецов В.М. 

Начальник кафедри «Військової підготовки спеціалістів 

Держспецтрансслужби», полковник Остапенко І.С. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Самборська Я.Б. 

Голова студентської ради університету Перельотов А.В. 

Уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор 

бази даних, «Інформаційно-обчислювальний центр» Вощенко П.С. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження Пропозицій щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного 

мінімуму державного замовлення на прийом у 2020 році для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у Дніпровському національному 

університеті імені В. Лазаряна. 

2. Про затвердження Пропозицій щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного 

мінімуму державного замовлення на прийом у 2020 році для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у Львівській філії Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна. 

3. Про утворення фахових атестаційних комісій для прийому вступників для здобуття ОС 

"Магістр" та ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст". 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження Пропозицій щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного 

мінімуму державного замовлення на прийом у 2020 році для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у Дніпровському національному 

університеті імені В. Лазаряна. 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., який повідомив, що у відповідності 

до листа Міністерства освіти і науки України від 24.12.2019 року №1/11-11408. необхідно 

сформувати та надати на погодження до МОН України Пропозиції щодо максимальних обсягів 

та кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом в 2020 році для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в Дніпропетровському 

національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення на прийом в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти в Дніпровському національному університеті 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Додаток 1А). 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження Пропозицій щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного 

мінімуму державного замовлення на прийом у 2020 році для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у Львівській філії Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна. 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., який повідомив, що у відповідності 

до листа Міністерства освіти і науки України від 24.12.2019 року №1/11-11408. необхідно 

сформувати та надати на погодження до МОН України Пропозиції щодо максимальних обсягів 

та кваліфікаційного мінімуму державного замовлення на прийом в 2020 році для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у Львівській філії 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Затвердити Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення на прийом в 2020 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти у Львівській філії Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна (Додаток 1Б). 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 



СЛУХАЛИ: 

3. Про утворення фахових атестаційних комісій для прийому вступників для здобуття ОС 

"Магістр" та ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст". 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., який доповів про необхідність 

створення фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії для прийому вступників на 

денну та заочну форму навчання для здобуття ОС "Магістр" та ОС "Бакалавр" на базі ОКР 

"Молодший спеціаліст". Декани факультетів внесли пропозиції щодо складу комісій. Відбулось 

обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Створити фахові атестаційні комісії та апеляційну комісію для прийому вступників на 

денну та заочну форми навчання для здобуття ОС "Магістр" та ОС "Бакалавр" на базі ОКР 

"Молодший спеціаліст". 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії, 

ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент В. М. Горячкін 



Протокол № 2 

засідання приймальної комісії Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 31.03.2020 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

Голова приймальної комісії, ректор університету, 

професор Пшінько О.М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор, професор Боднар Б.Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря, ст. викладач Байдак С.Ю. 

Заступник відповідального секретаря, доцент Кудряшов А.В. 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, 

перспективного та інноваційного розвитку, професор Радкевич А.В. 

Декан факуль Директор навчально-наукового центру тету 

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

Декан факультету «Управління енергетичними 

процесами», професор Афанасов А.М. 

Декан факультету «Транспортна інженерія», доцент Грищенко М.А. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень», 

доцент Вернигора Р.В. 

Директор навчально-наукового центру «Організація 

будівництва та експлуатації доріг», доцент Губар О.В. 

Декан факультету «Промислове та цивільне 

будівництво», доцент Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіко-гуманітарний», доцент Полішко Т.В. 

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

Директор Львівської філії університету, доцент Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами, професор Кузнецов В.М. 

Начальник кафедри «Військової підготовки спеціалістів 

Держспецтрансслужби», полковник Остапенко І.С. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Самборська Я.Б. 

Голова студентської ради університету Перельотов А.В. 

Уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор 

бази даних, «Інформаційно-обчислювальний центр» Вощенко П.С. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників на ОС 

«Магістр». 

2. Про допуск до вступних випробувань іноземних вступників на ОС «Магістр». 

3. Про затвердження програм вступних випробувань вступників на навчання для здобуття 

ОС «Магістр». 

4. Про затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань вступників 

на навчання для здобуття ОС «Магістр». 

5. Про затвердження критеріїв оцінювання результатів додаткового вступного 

випробування з фаху вступників на навчання за ОС «Магістр» на основі ступеня вищої освіти 

здобутого за іншою спеціальністю. 

6. Про затвердження порядку розрахунку середнього балу додатку до диплома бакалавра 

вступників, які подають документи для здобуття повної вищої освіти до Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників на ОС 

«Магістр». 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., який висунув пропозиції про дати 

та місце проведення вступних випробувань для іноземних вступників. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

03.02.2020 

понеділок 

11
00

 
Додаткове вступне випробування для осіб, які отримали ступінь вищої 

освіти за іншою спеціальністю (ауд. 261) 

15
30

 
Оголошення результатів вступного випробування з іноземної мови. 

Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

04.02.2020 

вівторок 
11

00
 Фаховий іспит (ауд. 261) 

05.02.2020 

середа 

11
00 

Іспит з російської мови (ауд. 261) 

15
00 

Оприлюднення результатів вступних випробувань (ауд. 261) 

до 16
00

 
Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань (ауд. 

261) 

06.02.2020 

четвер 

до 11
00 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань (ауд. 

261) 

13
00 

Розгляд апеляцій щодо результатів вступних випробувань (ауд. 261) 

15
00 Оприлюднення рейтингового списку вступників на ОС «Магістр» та 

зарахування (ауд. 261) 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про допуск до вступних випробувань іноземних вступників на ОС «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., який повідомив про особливості 

прийому на навчання іноземних громадян (згідно з правилами прийому до університету, розділ 

XIV). 



Виступив директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, 

професор Кузнецов В.М. Доповів про надані вступниками документи та про їх допуск до 

вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Допустити до фахового вступного іспиту та вступного випробування з російської мови, 

призначити додаткове вступне випробування іноземним вступникам: 

 

прізвище ім'я 
номер, серія, дата видачі та тип документа про 

освітній ступінь, на основі якого відбувається вступ 

Ваде-Аннан  Даніель 026833 В18 13.06.2018 Диплом бакалавра 

Енрікеш  Жоао Прессінду 027037 В18 14.06.2018 Диплом бакалавра 

Каштру  Давід Нжемба Мукажі 205283 В18 03.07.2018 Диплом бакалавра 

Мбок Мбок  Салом Еріка 027187 В18 11.06.2018 Диплом бакалавра 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження програм вступних випробувань вступників на навчання для здобуття 

ОС «Магістр». 

Виступили декани факультетів, які повідомили, що випускаючими кафедрами розроблені 

програми фахових випробувань вступників на навчання для здобуття ОС «Магістр». Відбулось 

обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити програми фахових випробувань вступників на навчання для здобуття ОС 

«Магістр». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань вступників 

на навчання для здобуття ОС «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який повідомив, 

що згідно з Правилами прийому до університету в 2020 році при конкурсний відбір вступників 

на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів здійснюється за 

результатами вступних іспитів. Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомив членів 

приймальної комісії з проектом критеріїв оцінювання робіт вступних випробувань. Відбулось 

обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

4. Затвердити критерії оцінювання результатів вступних випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС «Магістр» та таблицю переведення суми тестових балів, отриманих 

учасниками вступних іспитів за виконання завдань, у рейтингову оцінку за шкалою 100…200 

балів (Додаток 2А). 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

5. Про затвердження критеріїв оцінювання результатів додаткового вступного 

випробування з фаху вступників на навчання за ОС «Магістр» на основі ступеня вищої освіти 

здобутого за іншою спеціальністю. 



Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який повідомив, 

що згідно з Правилами прийому до університету в 2020 році особа може вступити до вищого 

навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за 

іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з 

урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Відповідальний секретар приймальної комісії 

ознайомив членів приймальної комісії з проектом критеріїв оцінювання результатів 

додаткового вступного випробування з фаху вступників на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістра на основі ступеня бакалавра здобутого за іншою 

спеціальністю. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

5. Затвердити критерії оцінювання результатів додаткового вступного випробування з 

фаху вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра на 

основі ступеня бакалавра здобутого за іншою спеціальністю. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

6. Про затвердження порядку обчислення середнього балу додатку до диплома бакалавра 

вступників, які подають документи для здобуття повної вищої освіти до Дніпровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який повідомив, що згідно з 

Правилами прийому до університету в 2020 році конкурсний бал вступників на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» враховує середній бал додатку до 

диплома про раніше здобутий освітній рівень, переведений в шкалу від  0 до 20 балів. Відповідальний 

секретар приймальної комісії ознайомив членів приймальної комісії з проектом порядку 

обчислення середнього балу додатку до диплома бакалавра, перведеного в шкалу від 0 до 20 

балів. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

6. Затвердити порядок обчислення середнього балу додатку до диплома бакалавра 

вступників, які подають документи для здобуття повної вищої освіти до Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Додаток 2Б).  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Голова приймальної комісії, 

ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент В. М. Горячкін 
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засідання приймальної комісії Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 06.02.2020 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

Голова приймальної комісії, ректор університету, 

професор Пшінько О.М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор, професор Боднар Б.Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря, ст. викладач Байдак С.Ю. 

Заступник відповідального секретаря, доцент Кудряшов А.В. 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, 

перспективного та інноваційного розвитку, професор Радкевич А.В. 

Директор навчально-наукового центру «Мости та 

транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Управління енергетичними 

процесами», професор Афанасов А.М. 

Декан факультету «Транспортна інженерія», доцент Грищенко М.А. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень», 

доцент Вернигора Р.В. 

Директор навчально-наукового центру «Організація 

будівництва та експлуатації доріг», доцент Губар О.В. 

Декан факультету «Промислове та цивільне 

будівництво», доцент Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіко-гуманітарний», доцент Полішко Т.В. 

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

Директор Львівської філії університету, доцент Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами, професор Кузнецов В.М. 

Начальник кафедри «Військової підготовки спеціалістів 

Держспецтрансслужби», полковник Остапенко І.С. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Самборська Я.Б. 

Голова студентської ради університету Перельотов А.В. 

Уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор 

бази даних, «Інформаційно-обчислювальний центр» Вощенко П.С. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження результатів вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Магістр». 

2. Про зарахування іноземних вступників на ОС «Магістр». 

3. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників на ОС 

«Магістр». 

4. Про допуск до вступних випробувань іноземних вступників на ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження результатів вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який повідомив, 

що згідно з Правилами прийому до університету іноземці для здобуття ОС Магістр 

зараховуються за результатами вступних іспитів. 

Виступили голови фахових атестаційних комісій Полішко Т.В. та Мунтян А.О., які 

доповіли про результати додаткового вступного випробування та фахових випробувань, які 

відбулися – 03.02.2020 р. і 04.02.2020 р. та вступного іспиту з російської мови, який відбувся 

05.02.2020 р. Запропоновано вступників, які отримали позитивні результати на вступних 

іспитах, рекомендувати до зарахування на платні місця за спеціальністю 073 Менеджмент. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступників, які отримали позитивні результати на вступних іспитах. 

прізвище ім'я 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове 

випробування 

Російська мова 

Ваде-Аннан  Даніель 85 121 183 

Енрікеш  Жоао Прессінду 80 129 184 

Каштру  Давід Нжемба 

Мукажі 
75 121 

197 

Мбок Мбок  Салом Еріка 75 126 174 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про зарахування іноземних вступників на ОС «Магістр». 

Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., директор 

ЦДПРІС Кузнецов В.М. та декан факультета ЕГ Полішко Т.В. Запропоновано зарахувати 

іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для отримання ОС «Магістр» за 

спеціальністю 073 Менеджмент. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Магістр» 

вступників, які були рекомендовані до зарахування та подали до приймальної комісії оригінали 

документів. 

прізвище ім'я назва спеціальності конкурсний бал 

Ваде-Аннан  Даніель Менеджмент 312 

Енрікеш  Жоао Прессінду Менеджмент 319 

Каштру  Давід Нжемба 

Мукажі 
Менеджмент 325 

Мбок Мбок  Салом Еріка Менеджмент 304 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 



СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження розкладу вступних випробувань для іноземних вступників на ОС 

«Магістр». 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., яки висунув пропозиції  про дати та 

місце проведення вступних випробувань для іноземних вступників. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити розклад вступних випробувань для іноземних вступників. 

Дата Час Найменування заходу, місце проведення 

10.02.2020 

понеділок 

11
00

 
Додаткове вступне випробування для осіб, які отримали ступінь вищої 

освіти за іншою спеціальністю (ауд. 261) 

15
30

 
Оголошення результатів вступного випробування з іноземної мови. 

Прийом заяв на апеляцію (ауд. 261). 

11.02.2020 

вівторок 
11

00
 Фаховий іспит (ауд. 261) 

12.02.2020 

середа 

11
00 

Іспит з російської мови (ауд. 261) 

15
00 

Оприлюднення результатів вступних випробувань (ауд. 261) 

до 16
00

 
Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань (ауд. 

261) 

13.02.2020 

четвер 

до 11
00 Прийом заяв на апеляцію щодо результатів вступних випробувань (ауд. 

261) 

13
00 

Розгляд апеляцій щодо результатів вступних випробувань (ауд. 261) 

15
00 Оприлюднення рейтингового списку вступників на ОС «Магістр» та 

зарахування (ауд. 261) 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

4. Про допуск до вступних випробувань іноземних вступників на ОС «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., який доповів про особливості 

прийому на навчання іноземних громадян (згідно з правилами прийому до університету, розділ 

XIV). 

Виступив директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами, 

професор Кузнецов В.М. Доповів про надані вступниками документи та про допуск їх до 

вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Допустити до фахового вступного іспиту та вступного випробування з російської мови, 

призначити додаткове вступне випробування іноземним вступникам: 

прізвище ім'я 
номер, серія, дата видачі та тип документа про 

освітній ступінь, на основі якого відбувається вступ 

Амарал Ділсон Сімойш Ду 105811 В17 03.06.2017 Диплом бакалавра 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Голова приймальної комісії, 

ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент В. М. Горячкін 
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засідання приймальної комісії Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 13.02.2020 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

Голова приймальної комісії, ректор університету, 

професор Пшінько О.М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор, професор Боднар Б.Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря, ст. викладач Байдак С.Ю. 

Заступник відповідального секретаря, доцент Кудряшов А.В. 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, 

перспективного та інноваційного розвитку, професор Радкевич А.В. 

Директор навчально-наукового центру «Мости та 

транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Управління енергетичними 

процесами», професор Афанасов А.М. 

Декан факультету «Транспортна інженерія», доцент Грищенко М.А. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень», 

доцент Вернигора Р.В. 

Директор навчально-наукового центру «Організація 

будівництва та експлуатації доріг», доцент Губар О.В. 

Декан факультету «Промислове та цивільне 

будівництво», доцент Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіко-гуманітарний», доцент Полішко Т.В. 

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

Директор Львівської філії університету, доцент Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами, професор Кузнецов В.М. 

Начальник кафедри «Військової підготовки спеціалістів 

Держспецтрансслужби», полковник Остапенко І.С. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Самборська Я.Б. 

Голова студентської ради університету Перельотов А.В. 

Уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор 

бази даних, «Інформаційно-обчислювальний центр» Вощенко П.С. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження результатів вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Магістр». 

2. Про зарахування іноземних вступників на ОС «Магістр». 

3. Про утворення предметних комісій для прийому на навчання до аспірантури у 2020 

році. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження результатів вступних іспитів іноземних вступників на ОС «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який повідомив, 

що згідно з Правилами прийому до університету іноземці для здобуття ОС Магістр 

зараховуються за результатами вступних іспитів. 

Виступили голови фахових атестаційних комісій Полішко Т.В. та Мунтян А.О., які 

доповіли про результати додаткового вступного випробування та фахових випробувань, які 

відбулися – 10.02.2020 р. і 11.02.2020 р. та вступного іспиту з російської мови, який відбувся 

12.02.2020 р. Запропоновано вступників, які отримали позитивні результати на вступних 

іспитах, рекомендувати до зарахування на платні місця за спеціальністю 073 Менеджмент. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити результати вступних іспитів. Рекомендувати до зарахування на платні місця 

вступників, які отримали позитивні результати на вступних іспитах. 

прізвище ім'я 
Додаткове вступне 

випробування 

Фахове 

випробування 

Російська мова 

Амарал Ділсон Сімойш Ду 80 126 180 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про зарахування іноземних вступників на ОС «Магістр». 

Виступили: відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., директор 

ЦДПРІС Кузнецов В.М. та декан факультета ЕГ Полішко Т.В. Запропоновано зарахувати 

іноземних вступників на перший курс денної форми навчання для отримання ОС «Магістр» за 

спеціальністю 073 Менеджмент. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Зарахувати на платні місця денної форми навчання для здобуття ОС «Магістр» 

вступників, які були рекомендовані до зарахування та подали до приймальної комісії оригінали 

документів. 

прізвище ім'я назва спеціальності конкурсний бал 

Амарал Ділсон Сімойш Ду Менеджмент 311 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

3. Про утворення предметних комісій для прийому на навчання до аспірантури у 2020 

році. 

Виступив відповідальний секретар ПК Горячкін В.М., який доповів про необхідність 

створення предметних комісій для прийому вступників на навчання до аспірантури. Виступила 

завідувач відділу аспірантури Чорна А.Ю., яка внесла пропозиції щодо складу комісій. 

Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 



3. Створити предметні комісії для прийому вступників на навчання до аспірантури у 2020 

році. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Голова приймальної комісії, 

ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент В. М. Горячкін 
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засідання приймальної комісії Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 29.02.2020 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

Голова приймальної комісії, ректор університету, 

професор Пшінько О.М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор, професор Боднар Б.Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря, ст. викладач Байдак С.Ю. 

Заступник відповідального секретаря, доцент Кудряшов А.В. 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, 

перспективного та інноваційного розвитку, професор Радкевич А.В. 

Директор навчально-наукового центру «Мости та 

транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Управління енергетичними 

процесами», професор Афанасов А.М. 

Декан факультету «Транспортна інженерія», доцент Грищенко М.А. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень», 

доцент Вернигора Р.В. 

Директор навчально-наукового центру «Організація 

будівництва та експлуатації доріг», доцент Губар О.В. 

Декан факультету «Промислове та цивільне 

будівництво», доцент Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіко-гуманітарний», доцент Полішко Т.В. 

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

Директор Львівської філії університету, доцент Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами, професор Кузнецов В.М. 

Начальник кафедри «Військової підготовки спеціалістів 

Держспецтрансслужби», полковник Остапенко І.С. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Самборська Я.Б. 

Голова студентської ради університету Перельотов А.В. 

Уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор 

бази даних, «Інформаційно-обчислювальний центр» Вощенко П.С. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про утворення предметних екзаменаційних комісій для прийому на навчання за 

ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

2. Про створення фахових атестаційних та апеляційної комісій для прийому вступників на 

навчання із скороченим терміном підготовки. 

3. Про затвердження Положення про апеляційні комісії щодо результатів вступних 

випробувань. 

4. Про утворення апеляційних комісій для розгляду апеляцій вступників. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про утворення предметних екзаменаційних комісій для прийому на навчання за 

ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який доповів про 

необхідність створення предметних екзаменаційних комісій для прийому на навчання за 

ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та вніс пропозиції щодо складу 

комісій. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити предметні комісії для прийому вступників на навчання за ступенем бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про створення фахових атестаційних та апеляційної комісій для прийому вступників на 

навчання із скороченим терміном підготовки. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який доповів про 

необхідність створення фахових атестаційних та апеляційної 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. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Створити фахові атестаційні та апеляційні комісії для прийому вступників на денну та 

заочну форми навчання із скороченим терміном підготовки бакалаврів на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Положення про апеляційні комісії щодо результатів вступних 

випробувань. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії. Доповів, що відповідно до 

Положення про Приймальну комісію університету, розроблене Положення про апеляційні 

комісії. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити Положення про апеляційні комісії. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 



СЛУХАЛИ: 

4. Про утворення апеляційних комісій для розгляду апеляцій вступників. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який доповів про необхідність 

створення апеляційних комісій для прийому вступників для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на базі повної загальної середньої освіти та освітнього ступеня магістра. Декани 

факультетів внесли пропозиції щодо складу комісій. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

4. Створити апеляційні комісії для прийому вступників для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на базі повної загальної середньої освіти та освітнього ступеня магістра. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

Голова приймальної комісії, 

ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент В. М. Горячкін 
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засідання приймальної комісії Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 05.03.2020 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

 Голова приймальної комісії, ректор університету, 

професор Пшінько О.М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор, професор Боднар Б.Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря, ст. викладач Байдак С.Ю. 

Заступник відповідального секретаря, доцент Кудряшов А.В. 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, 

перспективного та інноваційного розвитку, професор Радкевич А.В. 

Директор навчально-наукового центру «Мости та 

транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Управління енергетичними 

процесами», професор Афанасов А.М. 

Декан факультету «Транспортна інженерія», доцент Грищенко М.А. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень», 

доцент Вернигора Р.В. 

Директор навчально-наукового центру «Організація 

будівництва та експлуатації доріг», доцент Губар О.В. 

Декан факультету «Промислове та цивільне 

будівництво», доцент Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіко-гуманітарний», доцент Полішко Т.В. 

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

Директор Львівської філії університету, доцент Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами, професор Кузнецов В.М. 

Начальник кафедри «Військової підготовки спеціалістів 

Держспецтрансслужби», полковник Остапенко І.С. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Самборська Я.Б. 

Голова студентської ради університету Перельотов А.В. 

Уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор 

бази даних, «Інформаційно-обчислювальний центр» Вощенко П.С. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження пропозицій щодо обсягу державного замовлення на прийом та 

випуск фахівців в Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна у 2020 році. 

2. Про затвердження графіку проведення вступних іспитів для вступників на місця 

державного та регіонального замовлень до Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження обсягів прийому за ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який повідомив, 

що у відповідності до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-118 від 25.02.2020 р., до 

10.03.2020 р. необхідно сформувати пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом 

та випуск фаівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» в Дніпровському національному університеті 

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

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити пропозиції щодо обсягу державного замовлення на прийом за ОС 

«Бакалавр» (Додаток 6А) та ОС «Магістр» (Додаток 6Б) в Дніпровському національному 

університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та надіслати на погодження 

до департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження графіку проведення вступних іспитів для вступників на місця 

державного та регіонального замовлень до Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М., який повідомив, 

що у відповідності до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 р. 

необхідно до 15 березня 2020 р. надіслати для моніторингового огляду до Міністерства освіти і 

науки України графік проведення вступних іспитів в Дніпровському національному 

університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна для вступників на місця 

державного та регіонального замовлень на базі повної загальної середньої освіти. Відбулось 

обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Затвердити графік проведення вступних іспитів в Дніпровському національному 

університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна для вступників на місця 

державного та регіонального замовлень на базі повної загальної середньої освіти. 

 

Дата Найменування заходу 

08.07.2020 Консультація з української мови та літератури 

09.07.2020 
Вступний іспит з української мови та літератури  

Консультація з іноземної мови 

10.07.2020 
Вступний іспит з іноземної мови  

Консультації з математики, біології  

11.07.2020 
Вступні іспити з математики, біології  

Консультації з фізики, хімії, історії України  

12.07.2020 Вступні іспити з фізики, хімії, історії України 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Голова приймальної комісії, 

ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент В. М. Горячкін 
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засідання приймальної комісії Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна 

від 12.03.2020 р. 

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

 Голова приймальної комісії, ректор університету, 

професор Пшінько О.М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший 

проректор, професор Боднар Б.Є. 

Члени приймальної комісії: 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Горячкін В.М. 

Заступник відповідального секретаря, ст. викладач Байдак С.Ю. 

Заступник відповідального секретаря, доцент Кудряшов А.В. 

Проректор з науково-педагогічної, економічної роботи, 

перспективного та інноваційного розвитку, професор Радкевич А.В. 

Директор навчально-наукового центру «Мости та 

транспортні тунелі», доцент Попович М.М.  

Декан факультету «Управління енергетичними 

процесами», професор Афанасов А.М. 

Декан факультету «Транспортна інженерія», доцент Грищенко М.А. 

Декан факультету «Управління процесами перевезень», 

доцент Вернигора Р.В. 

Директор навчально-наукового центру «Організація 

будівництва та експлуатації доріг», доцент Губар О.В. 

Декан факультету «Промислове та цивільне 

будівництво», доцент Краснюк А.В. 

Декан факультету «Економіко-гуманітарний», доцент Полішко Т.В. 

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

Директор Львівської філії університету, доцент Болжеларський Я.В. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами, професор Кузнецов В.М. 

Начальник кафедри «Військової підготовки спеціалістів 

Держспецтрансслужби», полковник Остапенко І.С. 

Голова профспілкового комітету університету, доцент Островерхов М.П. 

Голова профспілкового комітету студентів Самборська Я.Б. 

Голова студентської ради університету Перельотов А.В. 

Уповноважена особа приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, адміністратор 

бази даних, «Інформаційно-обчислювальний центр» Вощенко П.С. 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження Положення про співбесіду. 

2. Про затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань вступників на 

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

молодшого спеціаліста. 

3. Про затвердження програм та критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань 

із загальноосвітніх предметів. 

4. Про затвердження програм та критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань 

вступників на навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження Положення про співбесіду. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії, який повідомив, що у 

відповідності до Правил прийому до університету в 2020 році за результатами співбесіди 

зараховуються наступні категорії вступників: 

– особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

– особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів до державних 

закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією 

органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

– особи, які бажають отримати ступінь бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, 

освітньою програмою) на основі базової або повної вищої освіти та особи, які не менше одного 

року здобувають в університеті ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний 

план. 

Відповідальний секретар зачитав проект Положення про проведення співбесіди. 

Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Положення про проведення співбесіди. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження програми та критеріїв оцінки фахових випробувань вступників на 

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

молодшого спеціаліста. 

Виступила голова фахової атестаційної комісії економіко-гуманітраного факультету 

Полішко Т.В., яка ознайомила 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. 

Полішко Т.В. внесла пропозицію проводити фахові випробування за тестовими 

технологіями, запропонувала 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 тестових балів. 

За повністю вірну відповідь на кожне із тестових завдань з декількома вірними 

відповідями виставляється 8 тестових балів, за неповну вірну відповідь – 4 тестових бала. Якщо 

у відповіді є хоча б один невірний пункт, то виставляється – 0 тестових балів. 



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

критеріями: 

10 тестових балів – бездоганна відповідь або бездоганно розв’язана та оформлена задача з 

використанням творчого підходу та нестандартних методів; 

8 тестових балів – повна відповідь або бездоганно розв’язана та оформлена задача, 

включаючи всі етапи розв’язку; 

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

0 тестових балів – повна відсутність відповіді. 

При оцінюванні роботи враховуються виправлення. За кожне виправлення у відповідях на 

завдання Частини 1 знімається 4 тестових бала. 

Підсумкова оцінка визначається підрахуванням загальної суми тестових балів, отриманих 

за кожне завдання, з переведенням отриманого результату в шкалу 100 - 200 балів. 

Виступили голови фахових атестаційних комісій факультетів. Відбулось обговорення 

запропонованих критеріїв оцінки фахових вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 

2. Затвердити програму фахових випробувань вступників на навчання із скороченим 

терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

та критерії оцінки результатів фахових випробувань вступників на навчання із скороченим 

терміном підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

та таблицю переведення суми тестових балів в оцінку за шкалою 100 – 200 балів (Додаток 7А). 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження програм та критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань 

із загальноосвітніх предметів. 

Виступив відповідальний секретар приймальної комісії Горячкін В.М. Повідомив, що у 

відповідності до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2020 році та Правил 

прийому до університету окрема категорія вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» 

може приймати участь у конкурсі щодо зарахування за результатами вступних випробувань в 

університеті. У зв’язку із цим необхідно розробити і затвердити програми  та критерії 

оцінювання результатів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів. 

Виступили голови предметних екзаменаційних комісій Мухіна Н.А., Гришечкін С.А., 

Мунтян А.О., Слободянюк М.А., Зеленько Ю.В., які ознайомили членів Приймальної комісії з 

розробленими програмами та критеріями оцінювання вступних випробувань з української мови 

та літератури, математики, фізики, історії України, іноземної мови, хімії та біології. Відбулось 

обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

3. Затвердити програми та критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань із 

загальноосвітніх предметів. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

СЛУХАЛИ: 



4. Про затвердження програм та критеріїв оцінювання результатів вступних випробувань 

вступників на навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». 

Виступили голови екзаменаційних комісій, які повідомили, що ними розроблені програми 

та критерії оцінювання результатів вступних випробувань вступників на навчання для здобуття 

ОС «Доктор філософії». Відбулось обговорення. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити програми та критерії оцінювання результатів вступних випробувань 

вступників на навчання для здобуття ОС «Доктор філософії». 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

«за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0. 

Голова приймальної комісії, 

ректор університету, професор О. М. Пшінько 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, доцент В. М. Горячкін 



ДОДАТКИ 

ДО ПРОТОКОЛІВ 

ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА У 2020 РОЦІ 



Додаток 1А 

 



 
 



Додаток 1Б 

 



Додаток 2А 

 

ТАБЛИЦЯ 

переведення тестових балів, отриманих учасниками вступних іспитів за виконання завдань, у 

рейтингову оцінку за шкалою 100…200 балів  

(для вступу для здобуття ОС Магістр) 

0…100 100…200 

 

0…100 100…200 

 

0…100 100…200 

 

0…100 100…200 

0 не склав 

 

24 100 

 

50 134 

 

76 168 

1 не склав 

 

25 101 

 

51 136 

 

77 170 

2 не склав 

 

26 103 

 

52 137 

 

78 171 

3 не склав 

 

27 104 

 

53 138 

 

79 172 

4 не склав 

 

28 105 

 

54 139 

 

80 174 

5 не склав 

 

29 107 

 

55 141 

 

81 175 

6 не склав 

 

30 108 

 

56 142 

 

82 176 

7 не склав 

 

31 109 

 

57 143 

 

83 178 

8 не склав 

 

32 111 

 

58 145 

 

84 179 

9 не склав 

 

33 112 

 

59 146 

 

85 180 

10 не склав 

 

34 113 

 

60 147 

 

86 182 

11 не склав 

 

35 114 

 

61 149 

 

87 183 

12 не склав 

 

36 116 

 

62 150 

 

88 184 

13 не склав 

 

37 117 

 

63 151 

 

89 186 

14 не склав 

 

38 118 

 

64 153 

 

90 187 

15 не склав 

 

39 120 

 

65 154 

 

91 188 

16 не склав 

 

40 121 

 

66 155 

 

92 189 

17 не склав 

 

41 122 

 

67 157 

 

93 191 

18 не склав 

 

42 124 

 

68 158 

 

94 192 

19 не склав 

 

43 125 

 

69 159 

 

95 193 

20 не склав 

 

44 126 

 

70 161 

 

96 195 

21 не склав 

 

45 128 

 

71 162 

 

97 196 

22 не склав 

 

46 129 

 

72 163 

 

98 197 

23 не склав 

 

47 130 

 

73 164 

 

99 199 

   

48 132 

 

74 166 

 

100 200 

   

49 133 

 

75 167 

   



Додаток 2Б 

 

ТАБЛИЦЯ 

переведення середнього балу диплому бакалавра з шкали 0…100 балів в шкалу 0…20 

балів для вступу для здобуття ОС Магістр  
 

           

  
0…100 0…20 

  

0…100 0…20 

   

  
0,000…59,999 0 

  

80,001…82,000 11 

   

  
60,000…62,000 1 

  

82,001…84,000 12 

   

  
62,001…64,000 2 

  

84,001…86,000 13 

   

  
64,001…66,000 3 

  

86,001…88,000 14 

   

  
66,001…68,000 4 

  

88,001…90,000 15 

   

  
68,001…70,000 5 

  

90,001…92,000 16 

   

  
70,001…72,000 6 

  

92,001…94,000 17 

   

  
72,001…74,000 7 

  

94,001…96,000 18 

   

  
74,001…76,000 8 

  

96,001…98,000 19 

   

  
76,001…78,000 9 

  

98,001…100,000 20 

   

  
78,001…80,000 10 

       

           ТАБЛИЦЯ 

переведення середнього балу диплому бакалавра з шкали 0…12 балів в шкалу 0…20 балів 

для вступу для здобуття ОС Магістр  
 

           

  
0…12 0…20 

  

0…12 0…20 

   

  
0,000…3,999 0 

  

8,501…9,000 11 

   

  
4,000…4,300 1 

  

9,001…9,500 12 

   

  
4,301…4,600 2 

  

9,501…10,000 13 

   

  
4,601…5,000 3 

  

10,00…10,500 14 

   

  
5,001…5,500 4 

  

10,501…11,000 15 

   

  
5,501…6,000 5 

  

11,001…11,200 16 

   

  
6,001…6,500 6 

  

11,201…11,400 17 

   

  
6,501…7,000 7 

  

11,401…11,600 18 

   

  
7,001…7,500 8 

  

11,601…11,800 19 

   

  
7,501…8,000 9 

  

11,801…12,000 20 

   

  
8,001…8,500 10 

       

            



Додаток 6А 

 









 
 

 



Додаток 6Б 

 





 



Додаток 7А 

 

ТАБЛИЦЯ 

переведення тестових балів, отриманих учасниками вступних іспитів за виконання завдань 

фахового іспиту, у рейтингову оцінку за шкалою 100…200 балів  

(для вступу для здобуття ОС Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст) 

0…100 100…200 

 

0…100 100…200 

 

0…100 100…200 

 

0…100 100…200 

0 не склав 

 

24 100 

 

50 134 

 

76 168 

1 не склав 

 

25 101 

 

51 136 

 

77 170 

2 не склав 

 

26 103 

 

52 137 

 

78 171 

3 не склав 

 

27 104 

 

53 138 

 

79 172 

4 не склав 

 

28 105 

 

54 139 

 

80 174 

5 не склав 

 

29 107 

 

55 141 

 

81 175 

6 не склав 

 

30 108 

 

56 142 

 

82 176 

7 не склав 

 

31 109 

 

57 143 

 

83 178 

8 не склав 

 

32 111 

 

58 145 

 

84 179 

9 не склав 

 

33 112 

 

59 146 

 

85 180 

10 не склав 

 

34 113 

 

60 147 

 

86 182 

11 не склав 

 

35 114 

 

61 149 

 

87 183 

12 не склав 

 

36 116 

 

62 150 

 

88 184 

13 не склав 

 

37 117 

 

63 151 

 

89 186 

14 не склав 

 

38 118 

 

64 153 

 

90 187 

15 не склав 

 

39 120 

 

65 154 

 

91 188 

16 не склав 

 

40 121 

 

66 155 

 

92 189 

17 не склав 

 

41 122 

 

67 157 

 

93 191 

18 не склав 

 

42 124 

 

68 158 

 

94 192 

19 не склав 

 

43 125 

 

69 159 

 

95 193 

20 не склав 

 

44 126 

 

70 161 

 

96 195 

21 не склав 

 

45 128 

 

71 162 

 

97 196 

22 не склав 

 

46 129 

 

72 163 

 

98 197 

23 не склав 

 

47 130 

 

73 164 

 

99 199 

   

48 132 

 

74 166 

 

100 200 

   

49 133 

 

75 167 

    


