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Управління проектами, або менеджмент проектів, на сьогодні визнано у світі
самостійною сферою професійної діяльності. За оцінками фахівців, у проектах створюється
25 % річного світового валового продукту, до проектної діяльності залучається
понад 15 млн. спеціалістів.

Методологія і засоби управління проектами широко використовуються як в бізнесі, так
і в державному управлінні в економічно розвинутих країнах світу. В останні роки уряди
таких країн як Австралія, Австрія, Велика Британія, Німеччина, США, Франція, Японія та
багатьох інших все частіше застосовують у своїй діяльності методи і засоби управління
проектами. Наприклад, практично кожний чиновник в уряді США має на своєму
персональному комп’ютері програмні засоби управління проектами в складі набору
стандартних пакетів програм. В Японії методологія управління проектами покладена в
основу державної стратегії соціально-економічного розвитку країни.

У сфері управління проектами найбільшою професійною організацією вже багато років
залишається заснований у 1969 р. у США Інститут проектного управління (Project
Management Institute, PMI), який має у своєму складі близько 380 тис. чол. із понад 170
країн. Заснована в 1965 р. Міжнародна асоціація управління проектами (The
International Project Management Association, IPMA) має в своєму складі 45 національних
асоціацій, які об’єднують понад 70 тис. чол.



Військові кампанії Олександра Македонського,
подорожі Христофора Колумба, Конституція
Пилипа Орлика є прикладами проектів, які
справили вагомий вплив на подальший
розвиток суспільства. Проекти заснування
нового бізнесу, вихід на нові ринки збуту,
розроблення нових продуктів є типовими для
підприємств приватного сектора. Будівництво
електростанцій, реконструкція спортивних
комплексів, облаштування медичних клінік –
різновиди проектів, реалізацію яких забезпечує,
повністю або частково, державний сектор.

Зворотній маршрут 

до Європи

Атлантичний 

океан

Початок формування сучасної методології управління проектами як прикладної
наукової дисципліни фахівці пов’язують із початком космічної програми в США в
середині ХХ ст. Водночас інтуїтивний підхід до управління складними видами проектно-
орієнтованої діяльності існував ще в стародавньому світі.

Що ж слід розуміти під проектом, якщо всі ці, дуже різні за змістом, речі можна
визначити, за певних умов, в його якості?
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Проект – це одноразова сукупність дій і задач, яка має такі властивості:

1. Чіткі цілі, які мають бути досягнуті з одночасним виконанням низки
технічних, економічних, фінансових, екологічних та інших вимог.

2. Внутрішні й зовнішні взаємозв'язки операцій, задач і ресурсів,
які вимагають координації в процесі виконання проекту.

3. Чітко визначені терміни початку і закінчення проекту.
4. Обмежені ресурси.
5. Визначена ступінь унікальності умов реалізації.
6. Неминучість різного роду конфліктів.

Група проектів, управління якими для отримання визначених
результатів здійснюється у комплексі, оскільки за індивідуального
управління ці результати отримати неможливо, називається
програмою.

Група проектів, що планується до виконання в організації, яка має
обмежені ресурси, називається портфелем проектів.

Управління проектами – застосування знань, навичок, методів і
засобів до управління виконанням робіт за проектом для
задоволення або перевищення потреб і бажань зацікавлених сторін
при досягненні цілі проекту.
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ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА 
приймаються вступники, які мають ступінь (ОКР) бакалавра 

або ОКР спеціаліста з тієї ж або іншої спеціальності, 
а також вступники, які мають ступінь магістра з іншої спеціальності
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Строк навчання:
за денною формою здобуття освіти – 1 рік 4 місяці,
за заочною формою здобуття освіти на основі освітнього ступеня

бакалавра або магістра, ОКР спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю, – 1 рік 9 місяців.

Випускники отримують диплом з додатком європейського зразка
та здобувають кваліфікацію магістр з управління проектами, керівник
проектів та програм.

СТРОК НАВЧАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ
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НОРМАТИВНІ

ВИБІРКОВІ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ 
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

✓Охорона праці в галузі і цивільний захист
✓Методологія організації наукових досліджень

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ
І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

✓Формування групи керівників проекту
✓Планування проектної діяльності
✓Планування проектних дій
✓Прийняття проектних рішень
✓Виконання проектних дій
✓Соціальна та екологічна безпека діяльності

✓Іноземна мова наукового 
спілкування
✓Корпоративне управління 
проектами
✓Управління логістичними 
процесами і системами в проектах
✓Правове регулювання проектної 
діяльності
✓Управління проектами систем 
логістичного обслуговування
✓Управління проектами систем 
міського пасажирського транспорту
✓Економічний аналіз проектів 
транспортної інфраструктури

ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ:

З робочими навчальними планами студентів, які здобувають ступінь  магістра, 
можна ознайомитися на офіційному вебсайті НТУ.
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Бази практик:

ТОВ «Торговий дім НІКО»

«ФМ Лоджістік
Дніпро»

ТОВ «Епіцентр»

ПАО «КПК «РАПІД» 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ 
ВИРОБНИЧУ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКУ ПРАКТИКУ

Державне 
агентство 
автомобільних 
доріг УкраїниПАТ КБ «ПриватБанк»

ТОВ «Роберт Бош ЛТД»

ПІІ «Тойота-Україна»
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ПЕРШИЙ  ВИПУСК  МАГІСТРІВ  ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ» 
У  НАЦІОНАЛЬНОМУ  ТРАНСПОРТНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ  (2014 р.)

У 2014 році було підготовлено 22 магістри,
з яких чотирнадцять отримали дипломи
з відзнакою.
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ЗАХИСТ  МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 
ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ» (2014 р.)

У 2014 році за спеціальністю “Управління проектами” випускалися студенти, які вступили на
навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за такими напрямами:
“Автомобільний транспорт”, “Геодезія, картографія та землеустрій”, “Менеджмент”,
“Міжнародна економіка”, “Транспортні технології”, “Туризм”, “Фінанси і кредит”.

Овраменко Оксана представляє магістерську 
роботу на тему: “Розробка та впровадження 
проекту утилізації елементів живлення в 
Національному транспортному університеті”

Кошарний Владислав представляє магістерську 
роботу на тему : “Стратегічне управління 
проектами розвитку систем доставки 
вантажів автомобільним транспортом, в яких 
використовуються термінальні технології”
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Бойко Тетяна представляє магістерську 
роботу на тему: “Впровадження методів 
проектного управління в процеси зі 
звернення громадян у сфері державного 
управління”

Ясінська Марина представляє магістерську 
роботу на тему: “Управління ризиками 
проектів будівництва та ремонту доріг”

ЗАХИСТ  МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 
ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ»  (2014 р.)
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Національний транспортний університет отримав ліцензію на підготовку фахівців
освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) магістра за спеціальністю
«Управління проектами» у 2013 р. Від 2014 року випущено 65 магістрів з управління
проектами.

Разом із тим наукові дослідження, навчально-методична і консалтингова
діяльність у сфері власне управління проектами, а також так званого “оточення”
управління проектами, яке включає зокрема: проектний аналіз; стратегічний
менеджмент; інвестиційний менеджмент; маркетинг; логістику; оцінювання бізнесу і
механізми якого використовуються менеджерами проектів на стадіях підготовки та
супроводу проектів, були розпочаті в Національному транспортному університеті ще
в 1990-х рр.

У 1993–1995 рр. теперішній завідувач кафедри транспортного права та логістики,
д-р техн. наук, професор Т.А. Воркут у складі групи науковців, викладачів університетів та
державних службовців нових незалежних держав – колишніх республік СРСР – пройшла
триетапну підготовку за програмою «Проектний аналіз та реалізація проектів» на базі
Інституту економічного розвитку Світового банку (зараз – Інститут Світового банку,
м. Вашингтон, США).

ІСТОРІЯ  КАФЕДРИ  ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА  ЛОГІСТИКИ
ЯК  ВИПУСКОВОЇ  ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
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У співпраці з фахівцями Світового банку, науковцями і викладачами університетів різних країн
світу, представниками бізнесових кіл на базі Національного транспортного університету окремо
або у співпраці з іншими організаціями від 1995 р. проводилися семінари за такою тематикою:
стратегічне управління проектами; управління закупівлями; управління ресурсами проектів;
проектний аналіз; бізнес-планування; оцінювання бізнесу тощо.

Паралельно від 1995–1996 рр. за активного сприяння НТУ до навчальних планів підготовки
бакалаврів за напрямом «Транспортні технології», а в подальшому за іншими напрямами та
спеціальностями, зокрема «Економіка підприємства», в Україні було введено навчальний
курс «Проектний аналіз». У цей же період до навчальних планів починає поступово вводитися
курс «Управління проектами».

У розвиток вищезазначеної програми на базі
Національного транспортного університету Світовий
банк проводив семінар «Транспортний сектор:
проектний аналіз для практиків». Цільова аудиторія –
державні службовці міністерств та відомств України, які,
виходячи зі своїх функціональних обов’язків, опікуються
роботою різних видів транспорту та взаємодією
останніх між собою. Академічний координатор і
проектний менеджер семінару – Т.А. Воркут.

ІСТОРІЯ  КАФЕДРИ  ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА  ЛОГІСТИКИ
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Відкриття семінару «Транспортний 
сектор: проектний аналіз для практиків”

Світового банку в НТУ
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Серед викладачів, які сьогодні працюють на кафедрі транспортного права та логістики, за
спеціальністю «Управління проектами та програмами» захистили дисертації завідувач кафедри,
д-р техн. наук, професор Т.А. Воркут; кандидати технічних наук, доценти І.І. Галак, О.Є. Білоног,
Н.М. Цимбал, кандидат технічних наук В.С. Харута.

На сьогодні основним напрямом науково-дослідної роботи кафедри в сфері управління
проектами є розроблення моделей і методів стратегічно орієнтованого управління проектами
(програмами, портфелями) розвитку логістичних систем.

П.Р. Левковець, 

д-р техн. наук, професор 

(1949–2009)

Становлення та розвиток наукової роботи та підготовка науково-педагогічних
кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 05.13.22 –
«Управління проектами та програмами» в НТУ пов’язується з ім’ям д-ра техн.
наук, професора П.Р. Левковця – лауреата Державної премії України в галузі
науки і техніки, Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка
Транспортної академії України. Тривалий час П.Р. Левковець був
проректором з навчально-виховної роботи НТУ.

У 2000-2009 рр. П.Р. Левковець очолював кафедру транспортного права
та логістики.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ 
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

ІСТОРІЯ  КАФЕДРИ  ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА  ЛОГІСТИКИ
ЯК  ВИПУСКОВОЇ  ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Під керівництвом П.Р. Левковця підготовлено та захищено три докторські, а також під його
безпосереднім керівництвом та керівництвом його учнів понад 20 кандидатських дисертацій за
спеціальністю «Управління проектами та розвиток виробництва», яка в подальшому
трансформувалась у власне спеціальність «Управління проектами та програмами».



У 2005 р. багаторічна плідна праця творчого
колективу, очолюваного ректором НТУ, д-ром техн.
наук, професором М.Ф. Дмитриченком, у сфері
розроблення і застосування новітніх технологій в
системах логістичного управління та
інформаційно-навігаційного забезпечення рухомих
транспортних об’єктів, оптимізації транспортних
потоків місцевого та міжнародного призначення з
урахуванням комплексної взаємодії різних видів
транспорту, була відзначена Державною премією
України в галузі науки і техніки. До складу вище
згаданого колективу ввійшли перший проректор –
проректор з наукової роботи НТУ, д-р техн. наук,
професор М.М. Дмитрієв, а також співробітники
кафедри транспортного права та логістики – д-ри
техн. наук, професори П.Р. Левковець, Г.Л. Баранов
та Л.С. Беляєвський, які, на той період часу працюючи
на кафедрі, доклали значних зусиль щодо її
розбудови.

На врученні Державної премії. 

Зліва направо: М.М. Дмитрієв, 

М.Ф. Дмитриченко, П.Р. Левковець

ІСТОРІЯ  КАФЕДРИ  ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА  ЛОГІСТИКИ
ЯК ВИПУСКОВОЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
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КОМАНДА ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗА

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”
(В КОМАНДНОМУ ЗАЛІКУ), 2012 Р.

Соломенко Анна, ЛГ-4-1
Каращук Леся, ЛГ-4-1
Акіменко Юлія, ЛГ-4-1

ПРИЗЕРИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗА

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ” ,
2014 Р.

Давиденко Катерина, ЛГ-4-1 
(3-е місце за інтелектуальне завдання)

Коргун Юлія, ЛГ-4-1
(3-е місце за інтелектуальне завдання)
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ІІ ЕТАП  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ», м. КИЇВ, 23-25 КВІТНЯ 2014 р.
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
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ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»,  м. КИЇВ,  23-25 КВІТНЯ 2014 р.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ 
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ



УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОЛІМПІАДАХ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ 
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

ДИПЛОМИ ПРИЗЕРІВ ОЛІМПІАДИ

ІІ ЕТАП  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  СТУДЕНТСЬКОЇ  ОЛІМПІАДИ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»,  м. КИЇВ,  22-23 КВІТНЯ 2015 р.



транспортного права та логістики – Воркут Тетяна Анатоліївна, доктор
технічних наук, професор. Нагороджена нагрудними знаками
Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2004 р.),
«За наукові та освітні досягнення» (2013 р.).

Працює в НТУ понад 20 років. У 2007 р. захистила докторську
дисертацію на тему: «Наукові основи управління логістичними
системами в проектах розвитку ланцюгів постачань». У 2008 р.
отримала вчене звання професора, а з 2009 р. очолює кафедру
транспортного права та логістика в НТУ.

Брала участь у програмі Світового банку «Проектний аналіз та реалізація проектів: підготовка
викладачів» (1993–1995 рр.). Була академічним і проектним координатором за проектом «Бізнес-
менеджмент освіта в Україні» (Канадська агенція міжнародного розвитку, 1998–2000 рр.). Брала активну
участь, у співпраці з фахівцями Світового банку, коледжу ім. Г. МакЮена (Канада), Лондонської школи бізнесу та
інших організацій, у розробці та викладанні короткострокових навчальних курсів за такою тематикою:
проектний аналіз, управління проектами, корпоративні фінанси, оцінювання бізнесу, логістичне управління,
управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань (1995–2010 рр.).

Сфера наукових інтересів – теорія транспортних процесів і систем, логістика, управління ланцюгами
постачань, оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Є головою спеціалізованої вченої ради по захисту
докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Управління проектами та програмами» та
«Інформаційні технології», а також членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій
за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних робіт, двох навчальних посібників, двох
монографій, одного патенту, чотирьох свідоцтв про реєстрацію авторського права.

ЗАВІДУВАЧ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ 
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ



Воркут Тетяна Анатоліївна –
завідувач кафедри, доктор технічних
наук, професор. Викладає дисципліни
«Корпоративне управління проек-
тами», «Планування проектної
діяльності».

ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ ЗА  ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ»

Марунич Валерій Степанович –
доцент кафедри, кандидат технічних
наук, доцент. Викладає дисципліну
«Управління проектами систем
міського пасажирського транспорту».

Грисюк Юрій Сергійович –
доцент кафедри, кандидат
економічних наук, доцент.
Викладає дисципліни
«Планування проектних дій»,
«Інформаційні системи і
технології в управлінні
проектами»

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ 
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ

Галак Ірина Іванівна – доцент
кафедри, кандидат технічних наук,
доцент. Викладає дисципліну
«Правове регулювання проектної
діяльності».



Білоног Оксана Євгенівна –
доцент кафедри, кандидат
технічних наук, доцент. Викладає
дисципліну «Управління
логістичними процесами і
системами в проектах».

Харута Віталій Сергійович –
доцент кафедри, кандидат
технічних наук. Викладає
дисципліну «Управління
проектами систем міського
пасажирського транспорту».

Петунін Андрій Володимирович –
старший викладач кафедри.
Викладає дисципліну «Управління
проектами систем логістичного
обслуговування».

ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ ЗА  ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ»

Шпильовий Іван Федорович –
доцент кафедри, кандидат технічних
наук. Викладає дисципліну
«Економічний аналіз проектів
транспортної інфраструктури».

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра є відповідальною за підготовку
до друку наукового журналу «Управління
проектами, системний аналіз і логістика»,
який видається в НТУ від 2004 р.

Монографії, підручники, навчальні
посібники, навчально-методичні розробки
кафедри транспортного права та
логістики з управління проектами

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА ТУРИЗМУ 
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БІБЛІОТЕКА НТУ
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.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

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


СТУДМІСТЕЧКО НТУ

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

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

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



ЇДАЛЬНЯ НТУ

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

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



СПОРТКОМПЛЕКС НТУ
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,

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

• легкої атлетики,
• гирьового спорту,
• настільного тенісу,
• боротьби,
• шахів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



Біля спорткомплексу розташоване спортивне містечко
з футбольним та баскетбольним майданчиками, 

тенісним кортом та тренажерами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



ТВОРЧІСТЬ НТУ

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».

У Центрі студентської творчості
та дозвілля (ЦСТД) НТУ працюють
творчі колективи:
➢ вокальна студія,
➢ хореографічна студія,
➢ Клуб веселих та найкмітливіших
(КВН).

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ



ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

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.

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.



Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,                              

вул. М. Омеляновича-Павленка 
(Суворова), 1,

тел. (044) 280-82-03
e-mail: general@ntu.edu.ua

сайт університету: http://ntu.edu.ua/

Приймальна комісія:
кімн. 119б, тел. (044) 280-54-09

Деканат факультету 
менеджменту, логістики та туризму:

кімн. 245, тел. (044) 280-38-76

Кафедра 
транспортного права та логістики:

кімн. 439, тел. (044) 254-43-26

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

mailto:general@ntu.edu.ua
http://ntu.edu.ua/

