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ДОДАТОК  №  3 
ДО ГАЛУЗЕВОЇ   УГОДИ  МІЖ   ДЕРЖАВНОЮ 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ  ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ПРОФСПІЛКАМИ 

на 2002-2006 роки (продовженої до 2011 року)  

 

 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про організацію  підготовки   у рамках  програми  Євросоюзу TEMPUS-IV 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  «магістр» для роботи 

на залізничному транспорті України 

 

1 Загальні положення 

  

1.1 Положення розроблено з метою забезпечення ефективного    

функціонування міжнародних транспортних коридорів, які пролягають 
територією  України,  шляхом організації підготовки  за європейськими 

стандартами у рамках  проекту  № 144563  програми TEMPUS-IV 

Європейського Союзу «Магістерська програма «Інтероперабельність/  

взаємодія/ безпека/ сертифікація на  міжнародному залізничному транспорті 
в Україні та Середній Азії» (MISCTIF) фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» за спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на 
залізничному транспорті». 

1.2 Положення розроблено на підставі Кодексу законів про працю 

України, законів України «Про вищу освіту», «Про відпустки», Положення 

про  організацію підготовки фахівців з вищою освітою для підприємств 

залізничного транспорту за двосторонніми угодами, яке є невід’ємною 

частиною Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного 

транспорту України та профспілками до 2011 року (додаток № 2 до Галузевої 
угоди), інших чинних законодавчих і нормативно-правових актів України, 

нормативних документів Укрзалізниці з питань підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного  рівня  «магістр»,  а   також   основних положень проекту  

№ 144563 програми TEMPUS-IV Європейського Союзу «Магістерська 
програма «Інтероперабельність/ взаємодія/ безпека/ сертифікація на  
міжнародному залізничному транспорті в Україні та Середній Азії» 

(MISCTIF).  

Положенням  встановлюється єдиний порядок організації підготовки на 
базі Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 



 3

спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті» 

для роботи на залізницях, об’єднаннях, підприємствах, установах і 
організаціях прямого підпорядкування  Укрзалізниці (далі – підприємство).   

1.3 Дія Положення поширюється на працівників  залізниць, підприємств, 

а також випускників  кожного поточного року  вищих навчальних закладів 

залізничного транспорту ІІІ-IV рівнів акредитації  освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст», «магістр», які навчалися спеціальностям залізничного 

профілю і уклали угоди на працевлаштування із залізницею, підприємством. 

1.4 Обсяги підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр»  за спеціальністю  «Інтероперабельність та безпека на залізничному 

транспорті» щорічно визначаються  Дніпропетровським національним 

університетом залізничного транспорту з урахуванням замовлення   

Укрзалізниці.  
На 2010/2011 навчальний рік обсяг підготовки у кількості 60 осіб 

визначено проектом  MISCTIF.   

1.5 Залізниці, підприємства  щорічно,  не пізніше  1 лютого поточного 

року, надають в Укрзалізницю інформацію про потребу у магістрах 

зазначеної спеціальності для формування замовлення на навчання 

працівників галузі. 
1.6 Укрзалізниця формує замовлення на підготовку магістрів за 

спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті» 

та надає замовлення  до Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту не пізніше 15 лютого  поточного року. 

1.7 Прийом на навчання за спеціальністю «Інтероперабельність та 
безпека на залізничному транспорті» проводиться Дніпропетровським  

національним університетом залізничного транспорту згідно з порядком  

прийому вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра, який визначається Правилами прийому на навчання до 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна. 
1.8 Підготовка магістрів за спеціальністю «Інтероперабельність та 

безпека на залізничному транспорті» у Дніпропетровському національному 

університеті залізничного транспорту в 2010/2011 навчальному році 
здійснюватиметься за рахунок коштів Євросоюзу, що виділяються   

університету  в рамках проекту  № 144563  програми TEMPUS-IV. 

У наступні роки підготовка магістрів за зазначеною спеціальністю 

здійснюватиметься за кошти  фізичних та юридичних осіб. 

1.9 Кошти  на підготовку фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» за спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному 

транспорті»  в рамках  цього Положення залізниці, підприємства,  починаючи 

з 2011 року, мають передбачати у своїх фінансових планах згідно з 
виробничими потребами у фахівцях зазначеної спеціальності та вартості 
навчання. 

1.10 Відповідно до  вимог  навчальних програм  проекту  MISCTIF та 
положень статті 42 Закону України «Про вищу освіту»  навчання  магістрів за 
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спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті» 

здійснюється за поєднаною формою навчання: денно-дистанційно-заочною. 

Термін навчання – один   навчальний рік. 

 

2  Порядок відбору та направлення на навчання за спеціальністю  

 «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті» 

фахівців залізниць, підприємств 

 

2.1 У 2010 році   відбір із числа працівників   кандидатів на навчання 

за спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному 

транспорті» здійснює  кадровий підрозділ залізниці, підприємства  впродовж 

травня.  

У наступні роки кадровий підрозділ залізниці, підприємства 
здійснюватиме відбір кандидатів на навчання  в термін, що визначатиметься 

Правилами прийому на навчання до Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту на відповідний рік. Відбір кандидатів 

на навчання має здійснюватися на конкурсній основі з урахуванням 

перспективних планів професійного розвитку персоналу. 

2.2 Інформація про терміни та порядок проведення відбору 

кандидатів на навчання залізницями, підприємствами публікується на сайті 
Укрзалізниці, залізниць, підприємств, друкується в галузевих та місцевих 

засобах масової інформації, направляється вищим навчальним закладам 

залізничного транспорту ІІІ-ІV рівнів акредитації, з якими залізниця, 

підприємство співпрацює щодо підготовки фахівців з вищою освітою за 
професіями залізничного профілю,  для  інформування студентів випускних 

курсів.  

2.3 У результаті відбору  залізницею, підприємством  кандидатів на 
навчання за спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному 

транспорті» з числа студентів випускних курсів перевага  має надаватися 

студентам, які  уклали угоди із залізницями, підприємствами в рамках  

Положення про  організацію підготовки фахівців з вищою освітою для 

підприємств залізничного транспорту за двосторонніми угодами, яке є 
невід’ємною частиною Галузевої угоди між Державною адміністрацією 

залізничного  транспорту  України  та профспілками до 2011 року (додаток 

№ 2  до  Галузевої  угоди),  або  постанов Кабінету Міністрів від 29.06.1999 

№ 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» та від 

22.08.2006 № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним 

замовленням».  

2.4  Працівники залізниць, підприємств, які  мають вищу освіту освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» за спеціальностями 

залізничного профілю, а також випускники вищих навчальних закладів  

залізничного транспорту, які виявлять бажання оволодіти спеціальністю  

«Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті», мають  надати 

у кадровий підрозділ залізниці, підприємства такі документи:   
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Працівник – анкету (за формою  додатка 1),  копію документа про вищу 

освіту,  клопотання керівника структурного підрозділу, в 

якому   він працює; 
Студент –   анкету (за формою додатка 1),   копію залікової книжки, 

копію угоди із залізницею (відповідно п.2.3. цього 

Положення), якщо вона укладена, або витяг з рішення 

комісії по розподілу випускників навчального закладу. 

2.5 Відібраним на навчання особам залізниця, підприємство видає  
направлення-рекомендацію на навчання у Дніпропетровському 

національному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 

«Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті», підписану 

керівником (за формою додатка 2). 

 

3 Порядок надання  працівникам залізниць, підприємств додаткових 

відпусток  і гарантій  у зв’язку з навчанням за спеціальністю 

«Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті» 

 

3.1 Працівникам залізниць, підприємств, які навчаються в 

Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту  за 
спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті»  

за направленням-рекомендацією залізниці, підприємства без відриву від 

виробництва,  надаються додаткові відпустки згідно із  Законом  України 

«Про відпустки», а саме: 
-  відповідно до  абзацу 4  пункт 2  статті 15  на період настановчих занять, 

виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів – 40 календарних 

днів;  

- відповідно до пункту 3 статті 15 на період складання державних іспитів – 

30 календарних днів; 

- відповідно до  абзацу 1 пункту 4 статті 15 на період підготовки та 
виконання дипломної (магістерської) роботи – 4  місяці.  

3.2 Додатково до відпусток, що вказані у пункті 3.1. Положення, 

працівникам залізниць, підприємств, які  зараховані на навчання за 
направленням-рекомендацією залізниці, підприємства, надаються на підставі 
довідки-виклику Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту додаткові оплачувані відпустки для участі  в 

настановчих заняттях, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 
іспитів  на термін, що  визначений у графіку навчального процесу з  
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 
спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті» 

і, відповідно,  у довідці-виклику  університету.  

3.3 Магістрантам, які зараховані на навчання за направленням–

рекомендацією залізниці, підприємства, і проживають за межами 

розташування Дніпропетровського національного університету залізничного 

транспорту, відшкодовуються витрати за проживання у гуртожитку 

університету протягом терміну, визначеного у довідці-виклику, та  
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видаються транспортні вимоги форми 6 на термін, вказаний у довідці-
виклику університету.  

3.4. Працівникам, які  навчаються  в Дніпропетровському національному 

університеті за спеціальністю «Інтероперабельність та безпека на 
залізничному транспорті» без рекомендації-направлення залізниць, 

підприємств за власні кошти  (кошти інших  фізичних або юридичних осіб) 

гарантії та компенсації на період навчання надаються відповідно до чинного 

законодавства. 
 

4 Порядок прийому залізницею, 

 підприємством магістрантів на стажування  
 

4.1 Стажування магістрантів на залізницях, підприємствах 

організовується в порядку, визначеному Положенням про стажування 

спеціалістів на підприємствах, в установах  та організаціях залізничного 

транспорту, затвердженим наказом Укрзалізниці від 08.05.2001 № 220-Ц (із 
змінами і доповненнями, внесеними наказом Укрзалізниці від 28.12.2005 № 

433-Ц). 

4.2 Магістрантам,  програма стажування  яких передбачає  виконання 

посадових  обов’язків,  що відповідають посаді  магістранта, стажування 

може проводитися  на його робочому місці. 
 

5 Прикінцеві положення 
 

5.1 Працівники залізниць, підприємств, які успішно  опанували курс 
навчання у Дніпропетровському національному університеті залізничного 

транспорту і отримали диплом магістра за спеціальністю 

«Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті» та  відповідний  

диплом Французької Конференції вищих навчальних закладів, надається 

перевага щодо  зараховування   до кадрового резерву  на вищу посаду. 

5.2 Працівники  Укрзалізниці, залізниць (список – додаток 3), які  були 

рекомендовані для проведення педагогічної роботи на базі 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

(лист Укрзалізниці від 30.11.2009 № Ц-1/1242)   у рамках  проекту  № 144563  

програми TEMPUS-IV Європейського Союзу «Магістерська програма 
«Інтероперабельність/ взаємодія/ безпека/ сертифікація на  міжнародному 

залізничному транспорті в Україні та Середній Азії» (MISCTIF),  за 
запрошенням  університету  направляються до нього у відрядження на 
термін, що визначений графіком навчального процесу.  Для проїзду до 

Дніпропетровська і у зворотному напрямку їм видається службова 
транспортна вимога  форми 3-К. 

 

В.о. начальника Головного управління 

кадрової та соціальної політики                                                    Г.П.Бабілюк 
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Анкета 
1. Основна інфомація 

Прізвище, ім'я, по батькові   

 

Фото 

Дата народження   

 

 

 
Місце роботи (для студентів -

навчання), посада 

  

 

 

 

Адреса проживання   

 

 

 
Контактні дані (телефон, 

адреса електронної пошти) 

  

 

 

 

 

2. Освіта 

Рівень освіти: 
 

Назва навчального закладу 
Спеціальність та 

кваліфікація 
Рік закінчення 

   

3. Наукова діяльність 
 

Спеціалізація  

Вчене звання  

Вчена ступінь  

 

4. Додаткове навмання 

Назва курсу 
Назва навчального закладу або організації, що проводила 

навчання 
Рік навчання 

   

5. Рівень володіння мовами 
 

Мова Рівень володіння 

  

  

6. Рівень володіння комп’ютерною технікою (зазначити рівень та назву програмного 

забезпечення) 

7. Довід роботи  
Посада 

місяць та рік початку роботи-місяць та рік 

закінчення роботи 

Назва організації 

Посадові обов’язки та професійні досягнення 

 

8. Рекомендації 
 

Г 1Контактна особа Назва організації Посада Телефон 

    

 

8. Основні навички 

 

9. Додаткова інформація (зазначити інформацію про участь у заходах суспільного 

життя, конкурсах, отримані нагороди та т.і.) 

 

10. 

 

Підпис Дата заповнення анкети 
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Додаток 2 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ-РЕКОМЕНДАЦІЯ 

на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" 
за спеціальністю  

"Інтероперабельність і безпека руху на залізничному транспорті" 
 

"___"_________ 20__ р. 
 
 

__________________________________________________________________ 
(назва організації, що видав направлення) 

н а п р а в л я є  

 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові,)  

__________________________________________________________________ 
місце роботи (навчання), посада 

 

до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

ім. Академіка В.Лазаряна  
для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за 

спеціальністю "Інтероперабельність і безпека руху на залізничному 

транспорті". 
 

Характеристика кандидата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник  _________________  (прізвище, ініціали) 
(підпис)  

М.П. 
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Додаток З 

 

Список 

працівників Укрзалізниці, залізниць України, які рекомендовані для 

проведення педагогічної роботи у рамках проекту Євросоюзу TEMPUS -IV у 

Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту 

 

1. Бабенко Андрій Іванович - начальник технічного управління Головного 

управління колійного господарства Укрзалізниці. 

2. Берегун Олександр Григорович - начальник технічного управління 

вагонного господарства Південно-Західної залізниці. 

3. Ковша Ігор Віталійович - начальник відділу організації ремонту служби 

локомотивного господарства Південної залізниці. 

4. Пасечник Юрій Валерійович - провідний інженер з тягових розрахунків 

служби перевезень Львівської залізниці. 

5. Пекарев Юрій Леонідович - начальник відділу з використання 

вагонних ресурсів Головного управління 

перевезень Укрзалізниці. 

6. Пластов Юрій Валерійович - начальник комерційного відділу служби 

перевезень Одеської дирекції залізничних перевезень 

Одеської залізниці.  

7. Стехін Павло Іванович - начальник технічного відділу служби перевезень 

Придніпровської залізниці.  

8. Супрунов Денис Олександрович - головний інженер Ясинуватської 

дирекції залізничних перевезень Донецької 

залізниці. 

 

 


