
Дніпропетровського національного університету 
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна 

Локомотиви та 
локомотивне господарство 

Вагони та  
вагонне господарство 

Організація перевезень і 
управління на зал. транспорті 

Залізничні споруди 
та колійне господарство 

Запрошує на навчання за спеціальностями  

вул. І. Блажкевич 12а, м. Львів, Україна, 79052  
(р-н Левандівки, кінцева зупинка маршрутів 20,43, 13, 23 та тролейбуса 12) 

        Підготовка магістрів за спеціальностями 
«Інтероперабельність, безпека, сертифікація в 
галузі міжнародного залізничного транспорту в 
Україні та Центральній Азії (MISCTIF)», 
«Інтелектуальні транспортні системи (CITISET) 
та «Магістр інфраструктури та експлуатації 
високошвидкісного залізничного транспорту в Росії 
та Україні (Mie GVF)», а також в аспірантурі та 
докторантурі університету. 

Підготовка спеціалістів для 
роботи у структурних підрозді-
лах Укрзалізниці (дирекції, 
служби, станції, вокзали тощо); 
логістичних центрах, контей-
нерних терміналах, портах; у 
транспортних підрозділах про-
мислових підприємств;   транс-
портно-експедиційних компа-
ніях; науково-дослідних та 
проектних інститутах транс-
портної галузі. 

Широка спеціалізація дає 
можливість займатися такими 
основними видами виробничої 
діяльності, як вишукування, 
проектування залізниць, окре-
мих об’єктів і споруд магістра-
льного й промислового транс-
порту, будівництво та реконст-
рукція залізниць і залізничних 
споруд, поточне утримання, 
модернізація й ремонт колії та 
споруд залізничної інфраструк-
тури. 

Випускникам спеціальності 
пропонується робота кон-
структорів, технологів, інже-
нерно-технічних працівників, 
керівників підрозділів на про-
відних машинобудівних, про-
мислових і залізничних під-
приємствах. Кваліфіковані 
фахівці задіяні в роботі з 
проектування, виробництва, 
обслуговування та ремонту 
вагонів. 

ПІдготовка висококваліфікова-
них кадрів для підприємств 
галузі локомотивного госпо-
дарства залізниць та виконання 
наукових досліджень (дослідні 
та проектні інститути, локомо-
тивобудівні та локомотиворе-
монтні  заводи, локомотивні 
депо тощо), пов’язаних із 
удосконаленням конструкції та 
систем утримання й ремонту 
локомотивів. 

Можливість отримання 
 військового звання в Національній 

 академії сухопутних військ  
імені П. Сагайдачного 

Можливість залучення до  
експертної роботи в лабораторії з 
розслідування транспортних подій 

 на залізничному транспорті 

Можливість отримання професій: 

- помічник машиніста локомотива; 
- слюсар з ремонту рухомого складу; 

- провідник пасажирських вагонів; 
- квитковий касир; 
- монтер колії тощо 

 

денна форма навчання 

заочна форма навчання 

Локомотиви та локомотивне господарство 
Вагони та вагонне господарство 
Залізничні споруди та колійне господарство 

Електромеханіка 
Облік і аудит 

Транспортні технології 
Електротехніка те електротехнології 
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

Телефони: (032) 267-04-86   +38(073)083-91-16  
 (032) 267-99-74   +38(068)212-91-25 
Сайт: lfdiit.esy.es 

 www.diit.edu.ua 
Факс: (032) 267-04-86 

Е-mail: lfdiit@ukr.net 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Географія або Історія України 

конкурсні предмети 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або Історія України 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або Історія України 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або Історія України 


