ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)»
Освітня програма

«Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»
Ступені бакалавра та магістра

Випускова кафедра – транспортних систем та безпеки дорожнього руху

Спеціальність
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Освітня програма
«Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»
Освітні ступені

Ступінь бакалавра (строк підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців за
денною та 4 роки 10 місяців за заочною формою здобуття освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста – 1 рік 10 місяців за денною та 2 роки 10 місяців за заочною формою)
Ступінь магістра (1 рік 4 місяці за денною та заочною формами на основі ступеня (ОКР) бакалавра, здобутого
за цією ж спеціальністю (напрямом, який відповідає спеціальності), на основі ОКР спеціаліста, здобутого за
цією ж або спорідненою спеціальністю; 1 рік 4 місяці за денною формою на основі ступеня (ОКР) бакалавра,
здобутого за іншою спеціальністю (за напрямом, який не відповідає спеціальності), ступеня магістра, ОКР
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю)

Об'єкт діяльності
випускника

Транспортні системи, організація і управління транспортними потоками, забезпечення безпеки дорожнього
руху, автоматизовані системи керування, нагляд за дорожнім рухом

Вид діяльності
випускника

Проектування транспортних систем і коридорів, організація взаємодії різних видів транспорту в транспортних
системах міст, проектування комплексних транспортних схем міст, проектування розв’язок доріг на різних
рівнях, систем паркування транспортних засобів, пішохідних зон в житлових та центральних районах міст,
експлуатація систем організації і управління дорожнім рухом, маршрутне орієнтування на вулицях і дорогах

Кваліфікація

Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)
Магістр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Первинна посада у
сфері діяльності

Інженерно-технічний персонал проектних та науково-дослідних відділів інститутів і транспортних організацій,
служб управління транспортом міністерств, відомств, органів місцевої влади, державних адміністрацій міст,
департаменту автомобільного транспорту,
інженери і менеджери експлуатаційних служб у дорожніх
організаціях або у державних адміністраціях автомобільних доріг, викладачі у автошколах

Результати навчання

Успішне навчання передбачає здобуття диплома та присвоєння відповідної кваліфікації, що підтверджує
набуті знання в галузі управління дорожнім рухом, управління на транспорті, надає можливість престижного
працевлаштування, заснування власного бізнесу, професійного росту і достойних доходів. Кращі випускники
можуть продовжити навчання в аспірантурі

Можливість
працевлаштування

Автотранспортні підприємства; управління транспорту і зв’язку обласні, районні і міські; проектні інститути та
галузеві науково-дослідні інститути; науково-дослідні установи судових експертиз; заклади вищої і професійної
освіти; автошколи; асоціації автомобільних перевізників України; відділи організації дорожнього руху МВС
Україну; структурні підрозділи Національної поліції України

Спеціальність
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Освітня програма
«Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»
Дисципліни освітньої програми підготовки бакалаврів
1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки
«Історія України та української культури», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,
«Філософія», «Іноземна мова».
2. Цикл дисциплін фундаментальної,
природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки
«Фізика», «Хімія», «Вища математика»,
«Теорія імовiрностей i математична
статистика», «Дослідження операцій в
транспортних системах», «Основи теорії
систем і управління», «Основи екології»,
«Комп'ютерна техніка та програмування.
3. Цикл дисциплін професійної та практичної
підготовки
«Основи охорони праці», «Загальний курс транспорту», «Основи економіки транспорту», «Транспортне
право», «Транспортні засоби», «Інформаційні системи і технології», «Логістика», «Вантажні перевезення»,
«Пасажирські перевезення», «Взаємодія видів транспорту», «Основи теорії транспортних процесів i
систем», «Засоби транспортних і термінальних технологій», «Основи транспортних технологій»,
«Технологія вантажних і пасажирських перевезень», «Проектування транспортно-термінальних систем»,
«Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності», «Комерційна робота на транспорті»,
«Організація транспортної та митної діяльності», «Основи організації міжнародних перевезень»,
«Експертиза в митній справі», «Митна політика», «Міжнародне транспортне співробітництво», «Управління
дорожнім рухом», «Функціональна логістика», «Логістика транспортних систем», «Ергономіка і транспортна
психологія», «Транспортні системи пасажирських перевезень», «Технологія наукових досліджень і технічної
творчості».

Спеціальність
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Освітня програма
«Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»
Дисципліни освітньої програми підготовки магістрів
1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної
підготовки
«Основи праці в галузі і цивільний захист», «Іноземна
мова наукового спілкування», «Основи педагогіки».
2. Цикл дисциплін фундаментальної,
природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки
«Проектний
аналіз»,
«Економіка
організації
дорожнього руху».

3. Цикл дисциплін професійної та практичної
підготовки
«Спеціальні
методи
організації
дорожнього
руху»,
«Автоматизовані системи управління дорожнім рухом»,
«Комп'ютерні
технології»,
«Технологія
проектування
організацій дорожнього руху», «Організація перевізних послуг
і безпека транспортного процесу», «Методи і моделі
організації дорожнього руху», «Дорожні умови і безпека руху»,
«Телематичне управління дорожнім рухом», «Транспортне
планування значних та найзначніших міст», «Сучасні
проблеми теорії і практики управління».

Спеціальність
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Освітня програма
«Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ
Бакалаврат

Магістратура

ІІ курс

Навчальна практика

І курс

Науково-дослідницька практика

ІІІ курс

Технологічна практика

IV курс

Переддипломна практика

ІІ курс

Виробнича практика

Студенти проходять практику на сучасних підприємствах, в установах та
лабораторіях транспортної галузі, де набувають відповідних навичок та поглиблюють і
закріплюють на практиці теоретичні знання, отримані в університеті.

Місцями проходження практик протягом попередніх 5 років були:
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне підприємство
«Київпастранс»;
Комунальне
підприємство
«Київдорсервіс»;
Інститут
«Київдормістпроект»; Державне підприємство «Діпромісто»; Комунальне підприємство
«Київавтодор»; підрозділи Національної поліції України.
У провідних науково-дослідних установах транспортної галузі, зокрема у
Державному дорожньому науково-дослідному інституту імені М.П. Шульгіна та Інституті
«Київдормістпроект», створені філії кафедри, що дає можливість значно поліпшити
практичну підготовку студентів.

Спеціальність
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
Освітня програма
«Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом»
Випускники попередніх років працюють,
обіймаючи відповідні посади, у таких
організаціях :
• на транспортних підприємствах і в організаціях
транспортного комплексу різних форм власності;
• у службах управління транспортом міністерств,
відомств, органів місцевої влади, державних
адміністрацій міст України;
• у галузевих проектних та науково-дослідних
інститутах;
• у закладах вищої і професійної освіти України;
• у структурних підрозділах Національної поліції
України.

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Випускову
кафедру транспортних
систем та безпеки дорожнього руху
очолює Володимир Петрович Поліщук,
доктор технічних наук, професор, заслужений
діяч - академік Транспортної академії України,
Відмінник освіти України, Почесний працівник
Міністерства транспорту та зв’язку України,
Почесний
автотранспортник
України,
Почесний дорожник України. Займається
проблемами
організації,
управління та
безпеки дорожнього руху на вуличнодорожніх мережах міст і автомобільних
дорогах загального користування.
Поліщук В.П. є автором понад 200
наукових та навчально-методичних праць,
серед яких
9 підручників та навчальних
посібників, співавтор Закону України «Про
автомобільні дороги».
Підготував
вісімнадцять кандидатів
і трьох докторів технічних наук.

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Колектив кафедри транспортних системи
та безпеки дорожнього руху

Історія кафедри транспортних систем та безпеки
дорожнього руху починається із заснування у 1966 році у
Київському автомобільно-дорожньому інституті кафедри
«Автомобільні перевезення та безпека руху». Першим
завідувачем кафедри був доцент Трохим Іванович Грінченко.
Неодноразово зазнавала змін назва кафедри. З 1993 по 2008
рік вона називалася «Транспортні системи та маркетинг».
У червні 2008 р. на базі кафедри «Транспортні системи
та маркетинг» були створені кафедра транспортних систем
та безпеки дорожнього руху та кафедра транспортних
технологій.
Зараз на кафедрі транспортних систем та безпеки
дорожнього руху працюють:
професори: В.П. Поліщук, О.Я. Коцюк, О.Т. Лановий,
В.І. Єресов;
доценти: О.П.. Дзюба, С.В. Янішевський, Л.М. Гурч,
О.Д. Гульчак, О.М. Куницька, О.М. Кошарний, Л.В. Савченко,
С.Д. Радкевич, Є.М. Шапенко;

старші викладачі: О.О. Коляда, С.О. Котова, О.В. Семенченко, О.В. Христенко;
асистенти: Ю.В. Артемчук, Ю.М. Солоденко, Л.В. Сауляк, І.Ю. Осадчук, А.А. Корчевська, І.А. Виговська;
навчально-допоміжний персонал: завідувач навчальною лабораторією І.А. Виговська.

Викладачі проводять навчальний процес на факультеті транспортних та інформаційних технологій,
автомеханічному факультеті, факультеті менеджменту, логістики та туризму; факультеті економіки та права;
факультеті транспортного будівництва; у Центрі заочного та дистанційного навчання; Центр підвищення
кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, Центр міжнародної освіти.
Станом на 2020 рік за кафедрою закріплено 54 навчальні дисципліни.

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Колектив кафедри проводить плідну науково-дослідну роботу.

Свого часу
на кафедрі сформувалися наукові школи професорів А.І. Воркута, Б.М. Четверухіна, В.П. Поліщука.
Розроблені основи теорії транспортних процесів та систем стали базою курсів «Теорія транспортних
процесів і систем» і «Технологія організації і управління вантажними автомобільними перевезеннями»,
основи дослідження операцій – базою курсу «Дослідження операцій в транспортних системах», основи
теорії і організації дорожнього руху – курсів «Управління дорожнім рухом», «Технологія проектування
організації дорожнього руху».

Основні сучасні напрями наукової роботи кафедри:

- розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень;
- розробка методологічних принципів управління рухом на
автомобільних дорогах;
- удосконалення методів управління дорожнім рухом;
- проектування автоматизованих систем управління рухом;
Анатолій Іванович
- формування високоефективної контейнерної транспортної
ВОРКУТ
системи міжміських автомобільних та змішаних перевезень;
- розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
- розробка методології удосконалення транспортних систем міст;
- формування раціональних маршрутних систем;
Володимир Петрович
- підвищення рівня екологічних характеристик схем організації руху;
ПОЛІЩУК
- дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв.
Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі, що забезпечує
підготовку спеціалістів вищої кваліфікації для потреб кафедри і виробництва.
Зараз в аспірантурі кафедри навчаються, Л.П. Нагрибельна, І.М. Савченко,
О.В. Гуменюк, В.А. Джигир, Г.О. Щаслива, А.А. Войцехівський, М.В. Горго,
Борис Михайлович
Д.Р. Даценко (Приходько), Л.П. Біланівська, А.С. Козак, О.О. Майборода, Д.А.Жежерун
ЧЕТВЕРУХІН

:

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Основні результати досліджень з напряму «Транспортні
технології» викладено у п'яти книгах підручника «Системологія на
транспорті» (автори проф. Е.В. Гаврилов, проф. М.Ф. Дмитриченко,
проф. B.П. Поліщук, проф. О.Т. Лановий, проф. В.К. Доля, доц. І.Е. Линник)
та багатьох навчальних посібниках авторів B.П. Поліщука, В.І. Єресова,
О.Т. Ланового, О.О. Бакуліч, О.Я. Коцюка, Л.В. Савченко., О.М. Кошарного,
В.Б. Кисельова, О.В. Григор’євої, О.М. Куницької, О.В. Красильнікової,
О.П. Дзюби.

За період існування кафедри від 2008 року викладачами
кафедри було отримано двадцять вісім свідоцтв на право
інтелектуальної власності.

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху бере
учать у реалізації міжнародного проекту Master in SMArt transport and
LOGistics for cities / SMALOG action “Capacity Building in higher
education” в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+, що
підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти,
підготовки, молоді і спорту.
Номер проекту 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP.
Учасниками проекту є такі заклади вищої освіти:
1. Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова (м. Харків, Україна).
2. Національний транспортний університет (м. Київ, Україна).
3. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
4. Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир,
Україна).
5. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України (м. Одеса, Україна).
6. Грузинський технічний університет (м. Тбілісі, Грузія)
7. Батумська державна морська академія (м. Батумі, Грузія)
8. Università degli Studi di Roma Tor Vergata (м. Рим, Італія)
9. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (м. Рим, Італія)
10. Hochschule Wismar, University of Applied Science: Technology, Business
and Design (м. Вісмар, Німеччина)
11. Silesian University of Technology (м. Глівіце, Польща)
Сайт проекту: http://smalog-2017.uniroma2.it

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
У рамках реалізації проекту:
- розробляється та готується до впровадження освітня програма підготовки магістрів «Master in Smart Transport and
Logistics for Cities» / «Розумний транспорт і логістика для міст»,
- студенти та викладачі за даною програмою проходитимуть стажування у європейських закладах вищої освіти Італії,
Німеччини та Польщі,
- в університетах – учасниках проекту створюються лабораторії, присвячені розумному міському транспорту,
проводяться семінари, конференції щодо питань проекту.

Задачі Національного транспортного університету за проектом Master in SMArt transport and LOGistics
for cities / SMALOG, що реалізовуються кафедрою транспортних систем та безпеки дорожнього руху
1.

Розробка системи підвищення кваліфікації педагогів університетів – учасників проекту:

•Розробка міжнародної мережі дистанційного навчання.
•Підготовка курсів дистанційного навчання.
•Організація стажування викладачів України та Грузії в університетах Європи.
•Організація проведення трьох щорічних навчальних семінарів.

2. Розробка навчального блоку програми за напрямом «Дорожній рух»

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах
Викладачі кафедри щорічно залучають студентів до
участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах зі
спеціальності.
Студенти-переможці І (внутрішнього) етапу за
рішенням кафедри рекомендуються та беруть участь у
ІІ етапі Олімпіади, який проводиться на базі одного з
профільних закладів вищої освіти України. Представники
університету неодноразово ставали Призерами Олімпіад
в індивідуальному та командному заліку, нагороджувались відповідними дипломами Міністерства освіти і
науки України, грамотами від університетів-організаторів
та цінними подарунками.

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ
Юрій Євгенович Заворицький
Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Організація
дорожнього руху» в 1990 році.
Протягом 1994–2004 років працював у НДЦ БДР МВС України, пройшовши шлях від
молодшого наукового співробітника до головного спеціаліста Центру (займався розробкою
нормативних документів у галузі безпеки дорожнього руху, зокрема був основним автором
чинної від 2002 року редакції Правил дорожнього руху).
Від 2004 по 2009 рік продовжував службу у Департаменті ДАІ
МВС України, закінчивши її у званні підполковника.
Під час служби в МВС України та після звільнення в запас
Ю.Є. Заворицький не полишав свою творчу діяльність у галузі
безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв транспортних засобів.
Він вів авторські колонки в автомобільних журналах «Сигнал» та
«Автоцентр», був співавтором багатьох навчальних посібників з
вивчення Правил дорожнього руху та підготовки водіїв («Ілюстровані
Правила дорожнього руху України», «Правила дорожнього руху з
коментарями та ілюстраціями», «Експрес-курс з вивчення правил
дорожнього руху», «Правила дорожнього руху в цифрах», «Безпека
дорожнього руху. Водіння. 33 уроки», «Небезпечні ситуації на дорозі.
Як їх уникнути» тощо).
На даний час Ю.Є. Заворицький є начальником відділу апарату
центральної ради ГО «Всеукраїнська спілка автомобілістів».

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Руслан Петрович Шкляр
Закінчив Український транспортний університет за спеціальністю «Організація дорожнього руху» в 1997 році.
Протягом 1997–2008 років працював у Київському НДІ судових експертиз
Міністерства юстиції України. За час роботи одноособово та в складі комісій
виконав понад 1000 експертиз та експертних досліджень, одним з перших в
Україні займався впровадженням в експертну практику комп’ютерних методів
дослідження обставин та механізму ДТП. Атестований за експертними
спеціальностями «Дослідження обставин і механізму ДТП» та «Транспортнотрасологічні дослідження».
З 2008 року по теперішній час є директором ДП «Центр
експертних досліджень», що спеціалізується на експертизі ДТП.
У розпорядженні фахівців Центру знаходиться ліцензійне
західноєвропейське програмне забезпечення (програми комп'ютерного
моделювання PC-Crash та PC-Rect, DSD Crash Tests (DSD Linz Austria),
інформаційні бази даних CD-EES (AutoExpert Hungary), DSD Crash
Tests (Linz, Austria)), яке забезпечує можливість проведення реконструкції
механізму
ДТП шляхом
комп’ютерного моделювання, визначення
швидкостей руху транспортних засобів з
урахуванням
відомих
енерговитрат
(деформацій), дослідження траєкторії руху
кожного транспортного засобу тощо.
Є учасником роботи Комітету Верховної Ради України з питань транспорту (підкомітет
з питань безпеки автодорожнього руху). Входить до складу Центральної експертнокваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

ФАКУЛЬТЕТ
ТРАНСПОРТНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Владислав
Володимирович Усачов
Закінчив Національний транспортний університет за спеціальністю
«Організація і регулювання дорожнього
руху» в 2011 році.
Після навчання працював в КП
«Київдорсервіс» (старший інженер з
підготовки до ЄВРО-2012, старший інженер сектору перспективного планування і вдосконалення дорожнього руху).
Займався питаннями підготовки транспортної інфраструктури м. Києва до ЄВРО-2012 (визначення оптимальної
організації транспортних та пішохідних потоків, розробка та впровадження тимчасових схем з повного перекриття
руху транспорту по периметру фан-зони та 1,5-кілометрової зони, розробка та впровадження схем об’їзду та
заходів з маршрутного орієнтування), а також брав участь у розробці схем організації дорожнього руху, проектів
світлофорного регулювання, тимчасових схем під час проведення ремонтних робіт, схем встановлення пристроїв
примусового зниження швидкості тощо.
Протягом 2013–2017 років працював у КП «Київтранспарксервіс» (спочатку – головним спеціалістом, потім –
начальником відділу розробки схем організації дорожнього руху). У цей період займався формуванням та
впровадженням єдиного паркувального простору міста (визначення перспективних ділянок для облаштування
паркувальних майданчиків (зокрема створення перехоплюючих паркінгів та еко-парковок) та формування їх єдиної
бази; розробка схем організації дорожнього руху на відведені і спеціально обладнані майданчики для паркування;
розробка інтерактивної карти з позначенням всіх паркувальних майданчиків).
Після повернення у квітні 2017 року до КП «Київдорсервіс» обіймає посаду начальника відділу з контролю за
розміщенням технічних засобів регулювання дорожнього руху міста Києва. Серед головних напрямків діяльності –
організація моніторингу транспортної ситуації в м. Києві, координація діяльності з виявлення недоліків в існуючій
організації руху та впровадження заходів з їх усунення; взаємодія з органами місцевого самоврядування та
виконавчої влади з питань вдосконалення організації та підвищення безпеки дорожнього руху.

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 550 000 примірників.

:
На власній web-сторінці бібліотеки (www.library.ntu.edu.ua) розміщено
генеральний електронний каталог. Доступ до електронних ресурсів бібліотеки
здійснюється цілодобово.

ГУРТОЖИТКИ
П’ять гуртожитків студентського містечка
університету
забезпечують житлом всіх іногородніх студентів, які потребують
поселення у гуртожиток під час навчання. У студмістечку є все
необхідне для нормального проживання та навчання, працюють
медпункт, стоматологічний кабінет, у гуртожитках налагоджена
локальна комп’ютерна мережа.

В університеті для студентів працюють Їдальня,
буфети та кафе «Кадет» з помірними цінами.

СПОРТКОМПЛЕКС
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.

Велику популярність має мотоспорт – університетська команда відома
всій Україні та за її межами

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».

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
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.
Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу триває два роки (чотири семестри та літні
військові збори).
Питання щодо набору на навчання вирішуються через деканати факультетів Національного
транспортного університету.
Строки подання документів і проведення конкурсного відбору уточнюються щороку.

:

Контакти
Національний транспортний університет
Адреса: м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 1,
тел. (044) 280-82-03,
e-mail: general@ntu.edu.ua
Сайт: http://www.ntu.edu.ua/
Приймальна комісія:
вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 119 б,
тел. (044) 280-54-09,
е‐mail: pkntu@ntu.edu.ua
Деканат факультету транспортних та
інформаційних технологій:
вул. М.Бойчука, 42, кімн. 203,
тел. (044) 280-66-01
Кафедра транспортних систем та безпеки
дорожнього руху:
вул. М.Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 435,
тел. (044) 280-48-85,
е‐mail: tsbdr@ukr.net
ЧЕКАЄМО НА ВАС!

