
ЖИЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ЖИЛІНІ
Факультет експлуатації, економіки 
транспорту та сполучень
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Жилінський університет в Жиліні
Факультет експлуатації, економіки транспорту та сполучень
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
тел.: +421 (41) 513 30 51
e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk 
www.fpedas.uniza.sk

У разі виникнення питань щодо навчання звертайтеся до науково-дослідного 
відділу:
Даріна Мігалікова (Darina Miháliková) тел.: +421 (41) 513 30 60
e-mail: Darina.Mihalikova@fpedas.uniza.sk

Координатор роботи зі студентами з особливими потребами:
Петер Сееман (Mgr. Peter Seemann, PhD.)
тел.: +421 (41) 513 32 26
e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 2020/2021
НАЗВА ДОКТОРАНТСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ДЕННЕ НАВЧАННЯ
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 3 РОКИ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ**
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ 4 РОКИ

Транспортна техніка і технологія* Транспортна техніка і технологія*
Поштові технології* Поштові технології*
Транспортні послуги* Транспортні послуги*
Економіка та управління підприємством* Економіка та управління 

підприємством*
Економіка транспорту, сполучень
та послуг*

Економіка транспорту, сполучень 
та послуг*

* програма акредитована також на викладання англійською мовою

** дистанційне навчання є платним, вартість 1 700 € за один академічний рік

Детальну інформацію про освітні програми:
• навчальні плани знайдете на:
https://fpedas.uniza.sk/sk/studenti/vseobecne-informacie/doktorandske-studium.
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 ОЧІКУВАНА КІЛЬКІСТЬ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО БУДУТЬ ЗАРАХОВАНІ НА 1 КУРС

ДОКТОРАНТСЬКЕ НАВЧАННЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА / СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
КІЛЬКІСТЬ ЗАРАХОВАНИХ

ДЕННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ
Транспортна техніка і технологія / Транспорт 6 4

Поштові технології / Транспорт 2 3

Транспортні послуги / Транспорт 6 4

Економіка та управління підприємством / Економіка та менеджмент 6 4

Економіка транспорту, сполучень та послуг / Економіка та менеджмент 6 4

ВСЬОГО 26 19

У випадку незначної кількості абітурієнтів на денне та дистанційне навчання факультет залишає за собою право освітню 
програму на наступний академічний рік не відкрити, натомість вступникам буде запропоновано іншу освітню програму за 
тією самою або подібною (суміжною) спеціальністю.

 УМОВИ ПРИЙОМУ

Головна умова прийому
Головною умовою прийому на докторантське навчання (освітню програму третього рівня) є здобуття вступником вищої 
освіти другого освітнього рівня (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) за тією самою або суміжною спеціальністю1. 
Іноземний абітурієнт або студент, який здобув освіту за кордоном, до заяви на навчання в університеті не пізніше дня запису 
зобов’язаний додати рішення про визнання уповноваженою установою в Словацькій Республіці закордонного документа 
про вищу освіту другого рівня, або звернутися за визнанням відповідного документа до Жилінського університету в Жиліні.

Інші умови прийому
1. Процедура відбору
Усі абітурієнти проходять процедурою відбору.
Щодо вступників на дистанційне навчання, факультет враховує їхні здібності та передумови, що випливають зі спрямування 
їхньої практичної діяльності протягом останніх як мінімум 2 років. Необхідним є успішне складення вступного іспиту.

Правила процедури відбору
Вступний іспит проводиться перед приймальною комісією з відповідної освітньої програми. Комісія надає список 
рекомендованих до зарахування успішних вступників на схвалення деканові. Декан приймає рішення про зарахування 
вступників протягом 30 днів з дня проведення вступного іспиту.
Вступний іспит включає:
• письмову частину у формі тесту на знання однієї з іноземних світових мов2;
• усну частину перед комісією з відповідної освітньої спеціальності для перевірки знань та науково-професійної орієнтації 
абітурієнта у галузі, на навчання в якій була подана заява, з урахуванням обґрунтування обрання даної тематики, методів, 
які планується використати у дослідженні, а також очікуваних результатів дисертаційного дослідження.

2. Медична придатність – факультет не вимагає надання медичної довідки про придатність до навчання за станом здоров’я 
і приймає заяви на навчання без медичних довідок.

¹ Перелік суміжних спеціальностей наведено на: http:// https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory в «описі» відповідної освітньої спеціальності.

² Під іноземною мовою мається на увазі інша, ніж рідна мова абітурієнта.
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 ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Для іноземних абітурієнтів діють умови прийому як для абітурієнтів зі Словацької Республіки.
Іноземні студенти, які навчаються мовою, іншою, ніж державна, платять за навчання відповідно до умов, вказаних у § 92 
абзаці 8 Закону про вищі навчальні заклади. Плата за навчання встановлюється директивою Жилінського університету 
та оприлюднюється на веб-сайті університету. Для іноземних студентів, які навчаються словацькою мовою, навчання 
є безкоштовним. Абітурієнти з Чехії можуть для подання заяви використати бланк дійсний в Чеській Республіці. Від абітурієнтів, 
що вільно не володіють словацькою або чеською мовою, вимагається проходження курсу мовної підготовки (є можливість 
курсу словацької мови в Жилінському університеті). Для іноземних абітурієнтів, прийнятих на підставі міжнародних угод, 
білатеральних договорів або для стипендіатів уряду Словацької Республіки діють умови вказані у відповідних документах.

 ЗАЯВА

Заяви подаються на освітні програми та виписані теми дисертацій (теми дисертаційних робіт опубліковані на веб-
сайті www.fpedas.uniza.sk – Студенти (Študenti) – Докторантське навчання (Doktorandské štúdium)).
У випадку зацікавленості відразу в кількох освітніх програмах необхідно на кожну програму подати окрему заяву 
і сплатити відповідний збір.
Заява заповнюється на спеціальному бланку «Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň». Бланк в електронній формі 
доступний для завантаження на сайті Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки. Друковану 
версію бланка заяви можна купити в магазинах канцелярських товарів ŠEVT. Електронну заяву абітурієнт може заповнити 
на веб-сторінці Жилінського університету https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php або на порталі ВНЗ https://
prihlaskavs.sk/sk/.

Заяви приймаються:
• особисто у науково-дослідному відділі факультету (Referát pre vedeckovýskumnú činnosť), кабінет №251, корпус 
 BF – Veľký diel;
• поштою за адресою: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Referát pre vedeckovýskumnú činnosť, Univerzitná 1,
 010 26 Žilina 1;
• або онлайн (електронна заява) через веб-сторінку університету https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php 
 або портал ВНЗ https://prihlaskavs.sk/sk.

Навіть у випадку електронної заяви, необхідно її роздрукувати, підписати та разом з необхідними додатками і квитанцією 
про сплату збору надіслати поштою на адресу Факультету експлуатації, економіки транспорту та сполучень до встановлених 
термінів.
Заяви, надіслані після встановлених термінів, а також заяви без необхідних додатків не будуть розглядатися.
У випадку неучасті або неуспішної участі у процедурі прийому сума сплаченого збору не повертається.

Додатки до заяви на докторантське навчання:
1. резюме3;
2. засвідчені копії документів про найвищу здобуту освіту (диплом про другий рівень вищої освіти, свідоцтво про державний
 іспит, додаток до диплома);
3. список опублікованих до цього часу фахових і наукових праць (у разі, якщо абітурієнт публікував);
4. документи про іншу фахову діяльність;
5. квитанція про сплату збору за процедуру прийому;
6. документ про визнання освіти відповідним вищим навчальним закладом у Словацькій Республіці (для іноземних та
 словацьких абітурієнтів, які здобули другий рівень вищої освіти за кордоном, крім Чеської Республіки).

3   Резюме, окрім інших відомостей, має містити нинішні прізвища та прізвища при народженні батьків абітурієнта; іноземці мають вказати адресу   

   проживання в Словацькій Республіці.
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Збір за процедуру прийому:
20 € – громадяни ЄС,
50 € – громадяни країн, які не є членами ЄС
потрібно сплатити на адресу: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
банківська установа: Štátna pokladnica
номер рахунку IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
константний символ: 0308
змінний символ: 10133 – докторантське навчання.
Спосіб оплати: платіж можна здійснити перерахуванням з банківського рахунку або поштовим   
  переказом на вище зазначений рахунок.
Квитанція про оплату: квитанцію про оплату надіслати на адресу факультету разом із заявою.

При оплаті збору з країн-членів ЄС, ЄЕЗ, з територій, що вважаються складовою частиною ЄС (ст. 299 Римського договору), 
та з країн, які приєдналися до SEPA, слід використовувати BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888.

Плата за навчання – згідно із законодавством про вищу освіту. Інформацію про розмір плати за навчання за відповідний 
академічний рік Жилінський університет в Жиліні у встановлені строки оприлюднює на веб-сайті.

 ТЕРМІНИ

День відкритих дверей Термін подання заяви на навчання Термін проведення процедури прийому
08.11.2019 і 14.02.2020 1-й раунд: до 31.05.2020

2-й раунд: до 14.08.2020*
1-й раунд: 19.06.2020
2-й раунд: 28.08.2020*

* другий раунд процедури прийому на вільні місця може проводитись лише за рішенням декана.

 ПРОЖИВАННЯ

Заклад розміщення Жилінського університету в Жиліні забезпечує студентів житлом відповідно до кількості місць 
у гуртожитках. Плата за гуртожиток: 41 € – 51 €/місяць.

 ХАРЧУВАННЯ

Студенти мають можливість користуватися послугами їдалень та буфетів Жилінського університету в Жиліні. Вартість 
однієї комплексної порції: 1,10 € – 2,40 €.

 СТИПЕНДІЇ

Студенти денної форми докторантського навчання отримують стипендію відповідно до Закону №131/2002 Зб. з. (про вищі 
навчальні заклади та про внесення змін до деяких законів), §54 абзацу 18.

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

ДОКТОРАНТСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ
(спеціальність «Транспорт»)
Передбачається працевлаштування випускників у науково-дослідних та дослідно-конструкторських організаціях 
з транспортним та економічним спрямуванням, в органах державного управління, а також на посадах викладачів у вищих 
навчальних закладах. Випускники освітньої програми «Транспортна техніка і технологія» спеціальності «Транспорт» 
опановують наукові методи дослідження та експериментальної роботи у сфері транспортних систем, можуть здійснювати 
моделювання транспортних систем і транспортних процесів. Крім того, за допомогою методів оптимізації та симуляції, вони 
здатні проєктувати оптимальні транспортні системи, а також управляти ними з метою забезпечення необхідної якості послуг 
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та мінімізації експлуатаційних витрат і негативного впливу транспорту на навколишнє середовище. Випускники опановують 
наукові методи аналізу вимог до транспорту та проєктування ефективної системи послуг для підтримки виконання даних 
вимог. Мають необхідні знання у сфері управління та телематики, що дозволяють їм проєктувати сучасні рішення на основі 
інтелектуальних транспортних систем, інтегрованих та мультимодальних транспортних систем тощо.

ПОШТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
(спеціальність «Транспорт»)
Випускники докторантського навчання можуть працювати в інститутах досліджень, що займаються розвитком нових 
теоретичних знань як основи для вирішення проблем поштової практики. Вони здатні визначати проблеми, аналізувати 
економічні та менеджерські явища та процеси на підприємстві, узагальнювати отримані знання та сприяти розвитку теорії 
та практики поштових технологій. Випускники опановують наукові методи дослідження та розробки технологічних процесів 
на пошті в контексті технічних, операційних, адміністративних і нормативних параметрів поштових процесів, мереж, 
техніки, а також впливу гуманітарних факторів у сфері психології, соціології, ергономіки. Спеціалізуються на діагностиці, 
моделюванні, симуляції та оптимізації процесів і технологій, на логістиці, процесах обігу та управлінні якістю на пошті, 
дослідженні та розробці поштових послуг з орієнтацією на діагностику, маркетинг, фінансові відносини, проєктне управління, 
моделювання, симуляцію та оптимізацію поштових послуг і менеджмент якості. Мають необхідні знання для творчого підходу 
до вдосконалення методів діагностики, оптимізації та управління якістю на пошті. Можуть виконувати функції, пов’язані 
з прийняттям стратегічних рішень щодо напрямку діяльності поштового підприємства. Працевлаштуються в інститутах 
досліджень, що займаються розвитком нових теоретичних знань як основи для вирішення проблем поштової практики. Здатні 
визначати проблеми, аналізувати економічні та менеджерські явища та процеси на підприємстві, узагальнювати отримані 
знання та сприяти розвитку теорії та практики поштових технологій.

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
(спеціальність «Транспорт»)
Випускники освітньої спеціальності «Транспортні послуги» опановують принципи наукової роботи, ланцюжка «наука – 
дослідження – розробка – використання», зокрема зворотного зв’язку, наприклад, впливу окремих видів транспорту на 
навколишнє середовище, формулювання наукових проблем, наукових і практичних цілей рішення, гіпотез та перевірки їх 
правильності шляхом моделювання, експериментування та практичної діяльності, правові та економічні аспекти транспортних 
послуг, вміння представляти досягнуті результати у своїй країні та за кордоном на наукових конференціях, семінарах, 
у наукових і фахових журналах з метою сприяння розвитку освітньої спеціальності, а також з метою вирішення задач 
з практики. Передбачається працевлаштування випускників у науково-дослідних та дослідно-конструкторських організаціях 
з транспортним та економічним спрямуванням, в органах державного управління, а також на посадах викладачів у вищих 
навчальних закладах. Випускники опановують наукові методи аналізу вимог до транспортних послуг і пов’язаної з ними 
діяльності та проєктування ефективних систем, виходячи з теперішніх та майбутніх потреб клієнтів. Мають знання з окремих 
факторів впливу на надання транспортних послуг, перевізних характеристик окремих видів транспорту, їх переваг та недоліків, 
можливостей використання інтермодальності, а також у сфері застосування інформаційних технологій та телематики, 
у контексті впливу гуманітарних факторів – психології та соціології. Випускники освітньої спеціальності «Транспортні послуги» 
опановують принципи наукової роботи, ланцюжка «наука – дослідження – розробка – використання», зокрема зворотного 
зв’язку, наприклад, впливу окремих видів транспорту на навколишнє середовище, формулювання наукових проблем, 
наукових і практичних цілей рішення, гіпотез та перевірки їх правильності шляхом моделювання, експериментування та 
практичної діяльності, правові та економічні аспекти транспортних послуг, вміння представляти досягнуті результати у своїй 
країні та за кордоном на наукових конференціях, семінарах, у наукових і фахових журналах з метою сприяння розвитку 
освітньої спеціальності, а також з метою вирішення задач з практики.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
(спеціальність «Економіка та менеджмент»)
Випускники докторантського навчання можуть працювати в інститутах досліджень, що займаються розвитком нових 
теоретичних знань як основи для вирішення проблем підприємницької практики. Вони здатні визначати проблеми, 
аналізувати економічні та менеджерські явища та процеси на підприємстві, узагальнювати отримані знання та сприяти 
розвитку теорії та практики на підприємствах. Випускники опановують наукові методи базового та прикладного дослідження 
та експериментальної роботи у сфері економіки та управління підприємствами. Вміють проєктувати економічні моделі 
процесів на підприємстві та управляти ними з метою забезпечення необхідної якості продукції та мінімізації експлуатаційних 
витрат і негативного впливу продукції на навколишнє середовище. Здатні визначати проблеми, аналізувати економічні та 
менеджерські явища та процеси на підприємстві, узагальнювати отримані знання та сприяти розвитку економічної теорії 
та практики. Випускники освітньої програми «Економіка та управління підприємством» здобудуть глибокі теоретичні знання 
з економіки та менеджменту з акцентом на предметні області, пов’язані з темами їх дисертацій, та опанують: принципи 
та методи наукової роботи, здатність застосовувати теоретичні знання на практиці, вміння презентувати результати своєї 
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роботи іноземною мовою. Мають необхідні знання для творчого підходу до вдосконалення методів діагностики, оптимізації 
та управління якістю на підприємстві. Можуть виконувати функції, пов’язані з прийняттям стратегічних рішень щодо напрямку 
діяльності підприємства.

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ, СПОЛУЧЕНЬ ТА ПОСЛУГ
(спеціальність «Економіка та менеджмент»)
Випускники докторантського навчання можуть самостійно виконувати працю у сфері управління, досліджень та науки в галузі 
економіки та менеджменту транспорту, сполучень та послуг, а також у науково-педагогічній та науково-дослідній практиці. 
Випускники освітньої програми «Економіка транспорту, сполучень та послуг» опановують наукові методи дослідження, 
оцінки, прогнозування і планування розвитку предметних галузей та експериментальної роботи у сфері економіки та 
управління системами транспорту, сполучень та послуг. Здатні проєктувати економічні моделі процесів у галузі транспорту, 
сполучень та послуг, а також управляти ними з метою забезпечення необхідної якості послуг та мінімізації операційних витрат. 
Можуть обробляти та оцінювати аналіз взаємодій з усіма елементами суспільного середовища, у межах якого предметні 
галузі виконують свої функції, наприклад, шляхом усунення негативного впливу транспорту та сполучень на навколишнє 
середовище. Випускники опановують наукові методи дослідження та створення власних рішень, наприклад, моделювання 
попиту і пропозиції в галузі транспорту, сполучень та послуг, а також вміють проєктувати ефективну систему послуг для 
підтримки виконання встановлених вимог. Мають необхідні знання у сфері управління та менеджменту інновацій – досліджують 
та створюють нові знання про економічні процеси та оптимальне управління ними у галузі транспорту, сполучень та послуг. 
Випускники засвоять методику науково-дослідної роботи та поглиблять свої теоретичні знання та способи їх використання 
на практиці за одним з таких спрямувань: економіка залізничного транспорту, економіка повітряного транспорту, економіка 
автомобільного та міського транспорту, економіка водного транспорту, економіка сполучень, економіка послуг.


