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Підготовка фахівців, здатних здійснювати освітню (викладацьку)
діяльність із професійної підготовки працівників для сфери
автомобільного транспорту, а також інженерну діяльність на
підприємствах, в установах та організаціях автотранспортної галузі в
межах освітньої кваліфікації «Бакалавр з професійної освіти
(транспорт)» – головні мета і завдання освітньо-професійної програми
«Професійна освіта (транспорт)».

Комплексний підхід освітньо-професійної програми спрямований
на формування кваліфікованих фахівців, які зможуть вирішувати
інтегровані педагогічні та інженерні теоретико-практичні завдання та
будуть конкурентоспроможні на ринку праці.



Спеціальність  015 «Професійна освіта»
Спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (транспорт)»

Освітня програма «Професійна освіта (транспорт)» 

Спеціальність, націлену на підготовку інженерно-педагогічних
кадрів, було відкрито в НТУ у 2003/2004 навчальному році, коли у
переліку спеціальностей автомеханічного факультету з'явилась нова
назва: «Професійне навчання (Експлуатація та ремонт місцевого та
автомобільного транспорту)».

Нині це спеціальність
015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 

спеціалізація  015. 38 «Професійна освіта (транспорт)», 
освітня програма «Професійна освіта (транспорт)»
на факультеті економіки та права, яка динамічно розвивається, 

додаючи свій внесок у рейтинг університету.
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19 травня 1965 року відповідно до наказу Міністра вищої та середньої спеціальної освіти
УРСР у Київському автомобільно-дорожньому інституті (КАДІ) був створений інженерно-
економічний факультет. У 1984 році його було перейменовано на факультет економіки та
експлуатації автомобільного транспорту, у 1993 році – на факультет управління на транспорті,
у 2006 році – на факультет економіки, менеджменту і права.

У 2016 році в результаті оптимізації структури Національного транспортного університету
наказом ректора факультет економіки, менеджменту і права було розділено на факультет
економіки та права і факультет менеджменту, логістики та туризму.
Освітній процес факультету забезпечують п’ять кафедр. Факультет готує бакалаврів та
магістрів за спеціальностями 051 «Економіка», 081 «Право», 035 «Філологія (германські мови
та літератури (переклад включно), перша – англійська)» та 015 «Професійна освіта (за
спеціалізаціями)».

Під час навчання студенти не тільки отримують фундаментальну теоретичну підготовку,
знання та навички практичної роботи у різних сферах державного, підприємницького та
суспільно-освітнього призначення, але й розвивають лідерські якості, вчаться нестандартно
мислити та приймати складні рішення.

На факультеті економіки та права навчається більше 1100 студентів. Кращі випускники
рекомендуються до навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктор філософії.

За період діяльності факультету, починаючи з 1965 року, його випускові кафедри
підготували та випустили понад 25 тисяч фахівців.
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Система інженерно-педагогічної освіти –
це підготовка всебічно розвинених
фахівців, які здатні творчо розв’язувати
технічні завдання, системно мислити,
проектувати і конструювати технічні
системи і водночас опанували засоби та

методи навчальної та виховної роботи,
вміють організовувати освітній процес
у закладі професійної освіти, готові до
функцій управління.

Спеціальність  015 «Професійна освіта»
Спеціалізація 015.38 «Професійна освіта (транспорт)»

Освітня програма «Професійна освіта (транспорт)» 



Випускники університету, які здобули ступінь бакалавра (строк навчання за денною
формою на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців, на основі ОКР
молодшого спеціаліста – 1 рік 10 місяців), отримують кваліфікацію бакалавра із
професійної освіти (транспорт).

Бакалаври  професійної освіти набувають таких компетентностей:
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ЗАГАЛЬНІ:

➢Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини
і громадянина в Україні.
➢ Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
➢Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
➢Здатність приймати обґрунтовані рішення.
➢Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
➢Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
➢Здатність працювати в команді.
➢Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
➢Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
➢Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
➢

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ):

➢Здатність застосовувати освітні теорії та методології у
педагогічній діяльності.
➢Здатність забезпечити формування у здобувачів освіти
цінностей громадянськості і демократії.
➢Здатність керувати навчальними / розвивальними
проектами.
➢Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і
досягнення.
➢Здатність використовувати сучасні інформаційні технології
та спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в
освітнє середовище.
➢Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на
конкретних критеріях для оцінювання навчальних досягнень.
➢Здатність аналізувати ефективність проектних рішень,
пов’язаних з підбором, експлуатацією, удосконаленням,
модернізацією технологічного обладнання та устаткування
галузі / сфери відповідно до спеціалізації.
➢Здатність використовувати відповідне програмне
забезпечення для вирішення професійних завдань,
відповідно до спеціалізації.
➢Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням
вимог законодавства, стандартів освіти та внутрішніх
нормативних документів закладу освіти.



▪ інженерну роботу з організації експлуатації та
ремонту транспортних засобів на посадах
інженера з ремонту, інженера з транспорту;
майстра з експлуатації та ремонту машин і
механізмів, майстра з ремонту, майстра з
ремонту транспорту.
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Випускники університету, які здобули освітній ступінь бакалавра, 
можуть   виконувати:

▪ викладацьку, методичну, виховну
роботу у закладах професійної та
фахової передвищої освіти на посадах
викладача професійного навчально-
виховного закладу, професійно-
технічного навчального закладу;



Випускники університету, які здобули ступінь магістра (строк навчання за денною формою на
основі освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також ступеня
магістра, здобутого за іншою спеціальністю, – один рік чотири місяці), отримують кваліфікацію
магістра із професійної освіти (транспорт).

Магістри  професійної освіти набувають таких компетентностей:
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ЗАГАЛЬНІ:

➢ Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу

➢ Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел

➢ Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).

➢ Здатність працювати в міжнародному контексті

➢ Здатність мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

➢ Здатність розробляти та управляти проектами.

➢ Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт

➢ Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ):
➢ Здатність до виконання науково-

дослідницької роботи за професійним 
спрямуванням

➢ Володіння теорією і методами викладацької 
діяльності, засобами впровадження 
інноваційних педагогічних технологій; вміння і 
досвід самостійного дидактичного 
проектування

➢ Здатність до застосування спеціальних умінь 
та продукування нових знань щодо розробки 
сучасних програмних продуктів для 
проектування, будівництва та експлуатації 
підприємств автотранспорту

➢ Поглиблені спеціальні уміння до застосування 
знань з виробничих процесів, робіт із 
сервісного обслуговування  автотранспортних  
засобів, організації  їх  безпечної  експлуатації

ЗАГАЛЬНІ:

➢ Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу

➢ Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел

➢ Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності).

➢ Здатність працювати в міжнародному контексті

➢ Здатність мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

➢ Здатність розробляти та управляти проектами.

➢ Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт

➢ Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо



▪ науково-педагогічну, викладацьку, методичну,
виховну роботу у закладах освіти різних рівнів
акредитації на посадах викладача загальнотехнічних і
спеціальних дисциплін автоексплуатаційного,
авторемонтного та машинобудівного профілю;
▪ організаційну, управлінську роботу на посадах
директора закладу професійної освіти, заступника
директора з навчально-виховної роботи; науково-
педагогічну, навчально-методичну роботу на посадах
викладача загально-технічних і спеціальних
дисциплін;
▪ науково-дослідницьку, експлуатаційну, технологічну,
організаційну, управлінську роботу у науково-
дослідних та проектних організаціях, на
автотранспортних і авторемонтних підприємствах та
підприємствах ТО автомобілів, у фірмах з продажу
автотранспортних засобів на посадах наукового
співробітника, інженера-дослідника, головного
інженера, начальника технічного відділу, інженера-
механіка з експлуатації або технічного
обслуговування автомобільних транспортних
засобів, інженера-технолога, інженера-
експлуатаційника з автомобільних перевезень,
референта або менеджера;
▪ науково-педагогічну, навчально-виховну роботу у
відділах технічного навчання на посадах викладача
(інструктора) професійної підготовки, соціального
педагога.
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Випускники університету, які здобули освітній ступінь магістра, можуть виконувати:



На офіційному вебсайті Національного транспортного університету 
можна ознайомитися з робочими навчальними планами підготовки

студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 
які здобувають освітні ступені бакалавра та магістра.

Відповідно  до  освітньо-професійної програми  підготовки 
бакалаврів  студенти  вивчають дисципліни:

1. ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: «Історія
України та української культури», «Іноземна мова», «Українська мова (за
професійним спрямуванням)», «Філософія техніки», «Політолого-соціологічний
курс»;
2. ЦИКЛ У ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ (ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ) ПІДГОТОВКИ :
«Вища математика», «Фізика», «Інженерна та комп'ютерна графіка»,
«Інформатика та обчислювальна техніка», «Екологія», «Хімія»,
«Матеріалознавство та матеріали в машинобудуванні», «Теоретична механіка»;
З. ЦИКЛУ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ ;

4. ЦИКЛУ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА.

Цикли спеціальної (фахової) підготовки та вільного вибору студента
включають спеціальні інженерно-технічні та педагогічні дисципліни.
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ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ
освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів:

«Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Відновлення деталей», «Теорія та методика виховної роботи»,
«Дидактичні основи професійної освіти», «Методика професійного навчання», «Автомобільні двигуни»,
«Комунікативні процеси у педагогічній діяльності», «Креативні технології навчання», «Основи педагогічної
майстерності», «Риторика», «Вступ до спеціальності», «Економіка підприємств і маркетинг», «Основи надійності і
довговічності транспортних машин», «Основи інженерно-педагогічної творчості», «Основи охорони праці та безпеки
людини», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин та основи конструювання», «Методологічні засади
професійної освіти», «Метрологія, стандартизація і управління якістю», «Автоматизація транспортних машин», «Опір
матеріалів», «Ремонт транспортних машин», «Триботехніка», «Експлуатація транспортних машин», «Основи розвитку,
розрахунку і конструювання транспортних машин».

ЦИКЛ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів:

«Документознавство, проектування освітніх програм», «Чинники успішного працевлаштування і кар’єрного зросту»,
«Соціальна психологія та конфліктологія», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів»,
«Основи сертифікації автомобілів», «Професійна та корпоративна етика», «Ділові комунікації», «Методи
прогнозування надійності і довговічності транспортних машин», «Механічні властивості та конструкційна міцність
матеріалів», «Термодинаміка, тепломасообмін і теплопередача», «Реновації та інжиніринг деталей машин»,
«Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання», «Обладнання та технологічні процеси ТО і ремонту
електронних систем транспортних засобів», «Технологія конструкційних матеріалів», «Теоретичні основи
теплотехніки», «Психологія праці», «Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними системами керування»,
«Стратегія сталого розвитку», «Технологічні основи машинобудування», «Педагогічний менеджмент»,
«Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка», «Технологія виробництва та обробки матеріалів», «Методи
системного аналізу», «Технології дистанційного навчання», «Інтелектуальна власність та авторське право», «Основи
інклюзивного навчання», «Теоретико-правові основи освіти», «Експлуатаційні матеріали», «Основи фірмового
обслуговування», «Порівняльна педагогіка», «Основи наукових досліджень», «Технічне регулювання в сфері
автомобільного транспорту», «Моніторинг якості професійної освіти», «Планування профорієнтаційної роботи»,
«Педагогічна аксіологія», «Промислово-транспортна екологія», «Екологічні аспекти розвитку транспорту»,
«Організація фірмового сервісу з використанням сучасного обладнання», «Паливно-мастильні матеріали з
поновлювальних джерел», «Основи страхової справи (автострахування)».
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Освітня програма «Професійна освіта (транспорт)» 



Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
▪ Іноземна мова наукового спілкування

Дисципліни професійної і практичної підготовки
▪Охорона праці в галузі та цивільний захист
▪Педагогічна конфліктологія та іміджелогія
▪Технічна експлуатація автомобілів
▪Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
▪Ресурсозберігаючі технології в ремонтному виробництві
▪Проектування спеціалізованих ремонтних дільниць
▪Педагогічна майстерність та інноваційні технології

навчання
▪Методологія наукових досліджень
▪Новітні технології в галузі
▪Сучасні комп'ютерні технології
▪Інформаційні технології на транспорті
▪Розробка технологічних процесів ремонту транспортних
машин

Дисципліни самостійного вибору студента

▪Управління персоналом автосервісних підприємств
▪Інформаційні технології на транспорті
▪Управління проектною діяльністю в освіті
▪Педагогіка вищої школи
▪Сучасні методи та системи діагностування транспортних
засобів
▪Тенденції та перспективи розвитку автосервісу
▪Психодіагностика у науково-педагогічних

дослідженнях
▪Публіцистична активність в наукометричній базі даних
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Протягом навчання за освітньо-професійною  програмою підготовки магістрів 
студенти вивчають:



Практична підготовка 

Під час навчання майбутні 
бакалаври проходять:
✓ навчальну практику; 
✓ виробничу практику; 
✓ педагогічну практику;
майбутні магістри: 
✓ виробничу практику 
(стажування); 
✓педагогічну практику;
✓ науково-дослідницьку 
практику.
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НАШІ ВИПУСКНИКИ
Випускники попередніх років працюють за фахом у професійно-технічних закладах освіти, коледжах.

Серед них – викладачі дисциплін «Автомобілі», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»,
«Електрообладнання автомобілів», «Будова автомобілів іноземного виробництва», «Організація
перевезень на транспорті», «Загальний курс транспорту» Київського транспортно-економічного фахового
коледжу Національного транспортного університету; викладачі Київського машинобудівного технікуму,
Рівненського автотранспортного фахового коледжу Національного університету водного господарства та
природокористування; професійно-технічних училищ у містах Біла Церква, Черкаси, Богуслав, Бровари.
Чимало з них працюють на автотранспортних підприємствах, в автосалонах, на фірмах, в управліннях та
відділах транспорту державних адміністрацій, у системі підвищення кваліфікації працівників
виробничого навчання на посадах начальника відділу, керівника відділу, головного спеціаліста
департаменту, експерта відділу (зокрема відділів ціноутворення, продажу, вантажних перевезень),
менеджера комерційної фірми, спеціаліста з управління матеріальними запасами, інженера-механіка
автотранспортного підприємства тощо. Місцями роботи випускників є, наприклад, ДП «Державтотранс-
НДІпроект»; УСВР України «Автобаза»; ПІІ «Тойота-Україна»; ТОВ «Богдан-Авто на Подолі»; RV-Сервис
Skoda; «Atrax Design»; ТОВ «Автосаміт на Столичному» (Toyota); Корпорація «УкрАВТО»; ООО «Автогарант
АВИ»; ПП «Автоаматор».

Кращі випускники магістратури продовжують навчання в аспірантурі, шість із них вже поповнили
викладацький склад кафедр НТУ. Вони викладають спеціальні дисципліни на кафедрах технічної
експлуатації автомобілів та автосервісу, екології та безпеки життєдіяльності.
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Випускова кафедра

У процесі підготовки інженерів-педагогів 
співпрацюють провідні технічні й гуманітарні 

кафедри НТУ. 

Випусковою кафедрою призначено

кафедру філософії та педагогіки,
підпорядковану факультету економіки та права

(зав. кафедри – професор І.В. Богачевська)
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Кафедра філософії та педагогіки
Факультет економіки та права

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Як самостійний підрозділ кафедра філософії та педагогіки відзначила своє

55-річчя у 2019 році, хоча початок її діяльності сягає часів заснування Київського
автомобільно-дорожнього інституту. Весь цей час кафедра була і лишається осередком
викладання більшості соціально-філософських, суспільствознавчих, гуманітарних
дисциплін.

В умовах освітніх реформ, разом із структурними реорганізаціями КАДІ-УТУ-НТУ,
неодноразово змінювалися назва кафедри, її викладацький склад, комплекс
навчальних дисциплін, форми і напрями роботи. Та завжди її колектив складали люди
високоерудовані, енергійні, творчі, невтомні подвижники і досвідчені педагоги. Історія
кафедри нерозривно пов'язана з іменами проф. О.Я. Лисенка, проф. В.Ф. Передерія,
проф. А.В. Арістової, доц. Ю.В. Савченка, доц. Д.Я. Фесенка, доц. В.Ф. Соляника, доц.
Т.М. Мельник, доц. М.Ф. Заїки.

У структурі кафедри діють дві секції – секція філософських дисциплін та секція
психолого-педагогічних дисциплін, яка відповідає за фахову педагогічну підготовку
випускників.

Сьогодні кафедра забезпечує викладання 35 дисциплін, у тому числі восьми
дисциплін для магістрантів різних спеціальностей; веде освітній процес на всіх
факультетах та формах навчання.

Від 2007 р. кафедра є випусковою з підготовки інженерів-педагогів.
Кафедра входить до складу факультету економіки та права.
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Кафедра філософії та педагогіки
Факультет економіки та права

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
Кафедру філософії та педагогіки очолює Ірина

Вікторівна Богачевська, доктор філософських
наук, професор, автор двох одноосібних
монографій та однієї у співавторстві, двох
колективних монографій, розділу підручника з
грифом МОНУ, понад 150 наукових і навчально-
методичних праць в українських та закордонних
виданнях (США, Польща, Литва, Росія). Сфера
наукових інтересів – лінгвістичне релігієзнавство,
семіотика культури, теорія комунікації, когнітивна
філософія.

Богачевська Ірина Вікторівна – фундатор
наукової школи з лінгвістичного релігієзнавства.
Під її науковим керівництвом захищено
11 кандидатських та дві докторські дисертації,
активно триває підготовка наукових кадрів вищої
кваліфікації.
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Кафедра філософії та педагогіки
Факультет економіки та права

У колективі кафедри тринадцять викладачів, серед яких чотири професори,
сім доцентів, один старший викладач, один асистент. Одинадцять викладачів
мають наукові ступені і вчені звання, два нагороджені почесним знаком «Відмінник
освіти України».

Викладачі кафедри філософії та педагогіки зі студентами спеціальності 015 «Професійна освіта»
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Факультет економіки та права

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Колектив кафедри складають науково-педагогічні працівники, чиї наукові

інтереси охоплюють широке коло проблем в галузі історії філософії, історії
культури, соціології, естетики, релігієзнавства, політичної теорії, методології
науки, психології, теорії та методики професійної освіти. Поряд з
індивідуальними науковими розвідками ведеться робота над плановими
науково-дослідними темами кафедри, видаються колективні монографії. Так,
у 2019 р. побачила світ колективна монографія кафедри «Трансформація
українського суспільства у парадигмі євроінтеграції: філософські освітні
та соціально-психологічні аспекти», виконана за підсумками роботи над
науково-дослідною темою «Соціальні, політичні та психологічні
трансформації українського суспільства на шляху до Євроінтеграції» у
2016–2018 роках.

Від 2019 року ведеться робота над темою «Філософські та педагогічні
аспекти ціннісних орієнтацій особистості в контексті українських
реалій», яка є відгуком на актуальні запити реформування української
держави та зокрема національної системи освіти. Результати досліджень
систематично друкуються у наукових часописах і збірниках, серед яких
«Практична філософія», «Мультиверсум», «Релігія і соціум», «Культура і
сучасність», «Українське релігієзнавство», «Вища освіта України», «Психологія
і педагогіка», «Проблеми освіти», «Професійна освіта», фахові Вісники
провідних університетів тощо, апробуються на конференціях.
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Факультет економіки та права

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри:
• філософські виміри освіти і сучасні технології освітньої діяльності;
• фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського 

простору;
• соціокультурні й психолого-педагогічні чинники формування особистості: 

український контекст.
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Кафедра залучена до виконання спільних наукових проектів у межах Угод про співробітництво з

Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом педагогіки НАПН України, Інститутом
філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, а також у проведенні серії науково-педагогічних експериментів
у межах підготовки дисертаційних робіт.

Протягом останніх десяті років (2011–2021) науково-педагогічними працівниками кафедри було
видано 10 монографій (з них дві індивідуальні, вісім колективних), 10 навчальних посібників (зокрема 3 з
грифом Міністерства освіти і науки України), понад 200 статей у наукових виданнях (із них 53 у зарубіжних
журналах і збірниках), викладачі кафедри взяли участь у 483 конференціях (із яких 276 мали статус
міжнародних).

За останні п'ять років кафедра стала базою проведення, організатором і співорганізатором 12 науково-
практичних семінарів, круглих столів і конференцій, з них чотири – зі статусом всеукраїнських. Серед них
Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна: поступ у майбутнє», присвячена 25-річчю від Дня
Незалежності України (2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком
професійної освіти в сучасних умовах» (спільно з Інститутом професійно-технічної освіти НАПНУ) (2016 р.),
Всеукраїнська науково-практична конференція «Реформація: історичний і сучасний контекст» (спільно з
Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та Херсонським державним
університетом) (2017 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина, яка реформує та
реформується» (спільно з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України)
(2017 р.), Ювілейний круглий стіл «Кафедрі філософії та педагогіки НТУ 55 років» (2019 р.), Міжнародна
науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці»(2020 р.)

Кафедра активно залучає до науково-дослідної роботи студентів. Від 2014 р. на кафедрі видається
щорічник-часопис студентських наукових праць «Гуманітарний форум НТУ». Мета видання – висвітлення
результатів науково-дослідних робіт, теоретичних і експериментальних досліджень, які виконуються
студентами бакалаврату та магістратури університету під керівництвом досвідчених викладачів.
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Кафедра філософії та педагогіки     
Факультет економіки та права

ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ З ІНШИМИ ЗВО
Викладачі кафедри підтримують ділові і творчі зв’язки з осередками філософської та

педагогічної науки України – Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, низкою
інститутів Академії педагогічних наук України, Київським національним університетом імені
Т.Г. Шевченка, Київським університетом ім. Б.Д. Грінченка, Чернівецьким національним універси-
тетом ім. Ю.А. Федьковича, Прикарпатським національним Університетом ім. В.С. Стефаника,
Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Національним університетом
«Києво-Могилянська академія» тощо.

На базі кафедри походять  міжуніверситетські семінари з філософії та педагогіки. 
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Інженерну підготовку фахівців за освітньою програмою «Професійна
освіта (транспорт)» здійснюють кафедри автомеханічного факультету:

- кафедра автомобілів;
- кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства; 
- кафедра двигунів і теплотехніки; 
- кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу.

Автомеханічний факультет веде свою історію від заснування у 1944 році
Київського автомобільно-дорожнього інституту (теперішнього Національного
транспортного університету).

• На факультеті працює дванадцять наукових шкіл, результати досліджень яких 
впроваджуються в освітній процес.

• Налагоджено тісні зв'язки з вітчизняними та зарубіжними фірмами автомобільного 
профілю.
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Спеціальність  015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
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Обладнання лабораторій кафедр автомеханічного факультету



Обладнання лабораторій кафедр автомеханічного факультету
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ЗАХИСТ ВИПУСКОВИХ
РОБІТ
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Національний транспортний університет

У бібліотеці Національного транспортного
університету студенти можуть отримати необхідні для
навчання підручники, навчальні посібники, методичні
розробки. Фонд наукової, навчальної, довідкової
літератури та періодичних видань становить понад
554 тис. примірників. На власній вебсторінці
бібліотеки (www.library.ntu.edu.ua) розміщено
генеральний електронний каталог. Доступ до
електронних ресурсів бібліотеки здійснюється
цілодобово.
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Адреса бібліотеки: 
01103, м. Київ, вул.  М. Бойчука 
(Кіквідзе), 42,
тел.  (044) 285 2427,   (044) 285 7790

01010, м. Київ, вул.  М. Омеляновича-
Павленка (Суворова), 1, 
тел.  (044) 280 3194 (довідковий 
читальний зал)

БІБЛІОТЕКА НТУ

http://www.library.ntu.edu.ua/


Національний транспортний університет

СТУДМІСТЕЧКО

П’ять гуртожитків студентського містечка університету забезпечують
житлом всіх іногородніх студентів, які потребують поселення під час
навчання.

У студмістечку є все необхідне для нормального проживання та
навчання, працюють медпункт, стоматологічний кабінет, у гуртожитках
налагоджена локальна комп’ютерна мережа.
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Національний транспортний університет

ЇДАЛЬНЯ

В університеті для студентів працюють їдальня, буфети та кафе «Кадет» 
з помірними цінами і смачними
стравами.
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Національний транспортний університет

СПОРТКОМПЛЕКС
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У сучасному спортивному
комплексі НТУ з ігровими та
тренажерними залами, плавальним
басейном студенти можуть
безкоштовно займатися у спортивних
секціях з волейболу, баскетболу,
футболу, бадмінтону, плавання, легкої
атлетики, гирьового спорту,
настільного тенісу, боротьби, шахів.



Національний транспортний університет

Велику популярність має мотоспорт –

університетська команда відома всій Україні та за її межами
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Національний транспортний університет

У Центрі студентської творчості та 
дозвілля (ЦСТД) НТУ 

працюють творчі колективи: 
• вокальна студія,
• хореографічна студія, 
• Клуб веселих та найкмітливіших (КВН).

Щорічно проводяться:

➢ турнір серед команд КВН 

факультетів НТУ на кубок НТУ;

➢ конкурс «НТУ має таланти»;

➢ конкурс «В НТУ танцюють всі»;

➢ конкурс «Міс та Містер НТУ».
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Національний транспортний університет

Студенти Національного транспортного університету можуть пройти навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу у Національному університеті оборони
України імені Івана Черняховського на кафедрі підготовки офіцерів запасу.
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Військова підготовка

Навчання за програмою підготовки офіцерів
запасу триває два роки (чотири семестри та
літні військові збори).
Можлива підготовка як за державним
замовленням, так і за кошти фізичних,
юридичних осіб.
Питання щодо набору на навчання

вирішуються через деканати факультетів
Національного транспортного університету.
Строки подання документів і проведення
конкурсного відбору уточнюються щороку.



Національний транспортний
університет (НТУ) – це понад
75 років успішної діяльності у
сфері освіти й науки; це –
власні традиції та визнані
здобутки!
Зробіть крок у своє майбутнє!
На Вас чекають

Новації !

Технології !!

Успіх   !!!
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет економіки та права

ЧЕКАЄМО ВАС
НА НАВЧАННЯ ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА!
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Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка 
(Суворова), 1, м. Київ, Україна, 01010

тел. (044) 280-82-03, е-mail: 
general@ntu.edu.ua http://ntu.edu.ua/

Приймальна комісія: 
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, 

кімн. 119б, тел. (044) 280-54-09 
е-mail: pkntu@ntu.edu.ua

Кафедра філософії та педагогіки
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, 

кімн. 349, тел. (044) 280-52-65
е-mail: ntufilosofija@ukr.net

mailto:general@ntu.edu.ua
http://ntu.edu.ua/
mailto:pkntu@ntu.edu.ua
mailto:ntufilosofija@ukr.net

