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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Транспортні технології та управління
на автомобільному транспорті»

Нині без автомобільного транспорту неможлива діяльність жодної галузі господарства
країни. Безліч підприємств та організацій тісно пов'язані з автомобільними перевезеннями
у промисловості, будівництві, сільському господарстві, торгівлі. Функціонують великі
транспортні та логістичні термінали для вантажів і пасажирів, транспортні системи міст.
В автотранспортних та транспортно-експедиторських службах або відділах із забезпечення
автомобільних перевезень вантажів та пасажирів потрібні фахівці з організації перевезень
та управління на транспорті.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Транспортні технології та управління
на автомобільному транспорті»
Випускникам, які здобули освітній ступінь бакалавра, присвоюють кваліфікацію
бакалавра з транспортних технологій. Переважна більшість бакалаврів продовжують
навчання для здобуття ступеня магістра. Вони отримують освітню кваліфікацію магістра з
транспортних технологій (на автомобільному транспорті) та професійну кваліфікацію
інженера з транспорту.
Випускники можуть працювати в якості фахівців з транспортних технологій на
автомобільному транспорті, а також у будь-яких інших галузях: торгівля, промисловість,
будівництво, сільське господарство, служби комунального господарства у містах.
Бакалаври і магістри здатні кваліфіковано вирішувати завдання технічного,
організаційного та технологічного забезпечення автомобільних перевезень вантажів і
пасажирів на будь-яких транспортних і нетранспортних підприємствах, де є автомобілі, та
обіймати посади середнього і вищого рівня на цих підприємствах.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Транспортні технології та управління
на автомобільному транспорті»

З Правилами прийому до університету можна ознайомитись за
посиланням http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/pravila-prijomu-universitetu/

Математичні та
природничонаукові
дисципліни

Дисципліни
професійної та
практичної
підготовки

Бакалавр

Для підготовки студентів широко
використовуються сучасні інформаційні
технології. В університеті функціонують
16 мультимедійних комп’ютерних класів,
один з яких закріплений за кафедрою
транспортних технологій.
З робочими навчальними планами
студентів
можна
ознайомитися
на
вебсайті Національного транспортного
університету:
http://www.ntu.edu.ua/navchalni-plani/.

Гуманітарні та
соціальноекономічні
дисципліни

Фундаментальні
і професійноорієнтовані
дисципліни

Магістр

БАКАЛАВРАТ

ІІ курс

• Навчальна практика

ІІІ курс

• Технологічна практика

IV курс

• Виробнича практика

●

МАГІСТРАТУРА

●

Виробнича практика
Науково-дослідницька практика

Під час навчання студенти проходять практику згідно двосторонніх договорів
на підприємствах Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, на
підприємствах
Державної
фіскальної
служби
України,
на
передових
автотранспортних підприємствах та у транспортно-експедиторських організаціях.

ПАТ "АТП 13060"
м.Київ

Більшість випускників університету
попередніх років за спеціальністю
«Транспортні
технології
(на
автомобільному транспорті)» працюють
за фахом на транспортних і транспортноекспедиторських
підприємствах,
в
організаціях
транспортного
комплексу
різних форм власності, у транспортних
терміналах і логістичних комплексах для
вантажів і пасажирів, на вантажних і
пасажирських
станціях,
в
органах
Державної фіскальної служби України
(митниці, митні пункти, пункти пропуску),
місцевих
державних
адміністраціях,
дорожньо-експлуатаційних
підрозділах
Укравтодору,
закладах
судової
автотехнічної
експертизи
та
Служби
безпеки України, підрозділах МВС України,
на
підприємствах,
пов'язаних
з
автомобільними перевезеннями.
Студенти, що виявили здібності до
наукової роботи, продовжують навчання в
аспірантурі.

Транспортно-логістична компанія
ASSTRA:
- транспортно-експедиторські послуги;
- митні послуги;
- складські послуги;
- послуги проектної логістики в галузі
управління ланцюгами постачань;
- організація перевезень вантажів власним автомобільним транспортом тощо.
ЗАТ КПК «РАПІД» –
український та європейський
лідер у галузі міжнародних
перевезень вантажів.
Підприємство має понад
80 одиниць рухомого складу,
здійснює перевезення будь-яких
вантажів до країн Європи.

Групa Raben працює на українському ринку від 2003 р. На даний момент штат
компанії
Рабен
Україна
становить
понад
600
працівників
у
восьми відділеннях, що розташовані поблизу м. Бровари (у 30 км від Києва),
у Львові, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Хмельницькому, Запоріжжі.
Рабен Україна пропонує повний перелік логістичних послуг, серед яких
комплексна
логістика,
складування,
міжнародні
автоперевезення,
митне
оформлення та МЛС (постійна зона митного контролю), внутрішні автоперевезення,
комплексне логістичне обслуговування свіжих продуктів харчування (від +2°С до
+6°С).

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Випусковою для бакалаврів та магістрів за освітньою програмою «Транспортні
технології та управління на автомобільному транспорті» спеціальності «Транспортні
технології (на автомобільному транспорті)» є кафедра транспортних технологій.

Завідувач випускової кафедри – Хабутдінов
Рамазан Абдуллайович, доктор технічних наук, професор;
член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських
та докторських дисертацій за спеціальностями «Транспортні
системи» та «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
при
Національному
транспортному
університеті;
нагороджений знаком «За наукові досягнення». Автор понад
100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі
монографії та навчального посібника. Сфера наукових
інтересів – наукові основи формування енергозберігаючих
технологій автомобільних перевезень.

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедру створено у 1966 році.
На кафедрі працюють чотирнадцять викладачів:
два професори, два доценти, сім старших
викладачів та три асистенти.
Кафедра здійснює освітній процес на чотирьох
факультетах: транспортних та інформаційних
технологій; менеджменту, логістики та туризму;
економіки та права; автомеханічному; а також у
центрах заочного та дистанційного навчання;
підвищення
кваліфікації,
перепідготовки,
удосконалення керівних працівників і спеціалістів;
міжнародної освіти. Викладачі кафедри беруть
участь
у
підготовці
фахівців
з
п’яти
спеціальностей.
Напрями наукової роботи кафедри ґрунтуються
на дослідженнях А.І. Воркута (теорія транспортних
процесів і систем), М.М. Маяка (проблеми
паливної економічності автомобільних перевезень), Б.М. Четверухіна (автоматика та інформаційні вимірювання в транспортних системах),
Л.В. Федотова (інформаційні системи транспортних систем міст), В.П. Поліщука (розробка

теоретичних основ і практичних методів
автоматизації
управління
рухом
на
автомобільних дорогах), Р.А. Хабутдінова
(теорія
енергоресурсної
ефективності
автомобіля і транспортного процесу).
На кафедрі ведеться підготовка науковопедагогічних
кадрів
через
аспірантуру
університету за спеціальністю 275 Транспортні
технології (за видами).
За останні десять років на кафедрі
захищено чотирнадцять кандидатських та дві
докторські дисертації.

➢ розробка теорії технологій та транспортного процесу автомобільних перевезень;
➢ формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських
автомобільних та змішаних перевезень;
➢ розробка наукових основ формування логістичних систем мультимодальних
перевезень вантажів;
➢ розробка наукових основ управління пасажиропотоками;
➢ розробка та впровадження у виробництво ресурсозберігаючих технологій;
➢ математичне моделювання транспортних процесів і систем;
➢ підвищення безпеки транспортних послуг;
➢ наукові основи формування енергозберігаючих технологій автомобільних
перевезень.

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ
Басейн (5 доріжок по 25 метрів)

Тренажерний зал

У спорткомплексі НТУ студенти можуть
безкоштовно займатися у спортивних секціях з:
•
волейболу;
•
баскетболу;
•
бадмінтону;
•
плавання;
•
легкої атлетики;
•
гирьового спорту;
•
настільного тенісу;
•
боротьби;
•
шахів.
Велику популярність має мотоспорт –
університетська команда відома по всій Україні
та за її межами.

ВІДПОЧИНОК ТА ДОЗВІЛЛЯ

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».

СТУДМІСТЕЧКО УНІВЕРСИТЕТУ
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.
На території студмістечка
знаходиться
відкритий
спортивний
майданчик для занять
студентів міні-футболом,
волейболом, баскетболом,
тенісом, фітнесом.

БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ
У
бібліотеці
Національного
транспортного
університету
студенти
можуть отримати необхідні для навчання
підручники, навчальні посібники, методичні
розробки.
Фонд
наукової,
навчальної,
довідникової літератури та періодичних
видань становить понад 550 000 примірників.
На
власній
вебсторінці
бібліотеки
(http://library.ntu.edu.ua) розміщено генеральний
електронний
каталог.
Доступ
до
електронних ресурсів бібліотеки здійснюється
цілодобово.

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).
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
Головний корпус
01010, Україна, м. Київ,
Навчально-бібліотечний
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1
корпус
тел. (044) 280-82-03
м. Київ, вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 42
e-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua/
Деканат факультету транспортних та
Приймальна комісія: кімн. 119б,
інформаційних технологій: кімн. 203,
тел. (044) 280-54-09
тел. (044) 284-66-01
Кафедра транспортних технологій: кімн. 432,
тел. (044) 280-38-19
e-mail: ttkafedra@ntu.edu.ua

