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Про підсумки прийому до університету та його структурних підрозділів у 2015 році та
завдання на 2016 рік

Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи Грищука O.K., Вчена 
рада відмічає, що у 2015 році робота з прийому до університету проводилась у відповідності до 
Закону України «Про вищу освіту», «Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 
2015 році», «Правил прийому до НТУ в 2015 році» та інших нормативних документів, що 
дозволило провести прийом студентів на належному рівні.

Кількість абітурієнтів, які бажали вступити на І курс денної форми навчання, становила 
9925 осіб. Це дало змогу на конкурсній основі відбирати кращих з них для навчання як за 
денною, так і за заочною формами.

Конкурс на навчання становив у середньому по університету 14,6 особи на місце за 
денною формою навчання.

Державне замовлення на підготовку фахівців за денною формою навчання у 2015 р. 
склало 682 місця в тому числі 159 -  на базі ОКР молодшого спеціаліста, за заочною формою 
навчання -  14 місць.

На перший курс денної форми навчання зараховано 1331 особа: 682 студенти на місця 
державного замовлення та 649 -  на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних 
осіб. Слід відмітити високий рівень підготовки першокурсників та те, що близько 40 % 
вступників віддали перший пріоритет нашому університету.

На денну форму навчання зі скороченим терміном підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зараховано більше 300 випускник технікумів та 
коледжів, у тому числі за кошти фізичних, юридичних осіб -  173.

Для навчання за програмами підготовки спеціалістів та магістрів за денною формою 
навчання було зараховано відповідно 452 та 382 особи.

На навчання в ІЗДН на 1 курс прийнято понад 60 студентів із яких 14 за державним 
замовленням. Також прийнято на програми підготовки спеціалістів 192 особи та на програми 
підготовки магістрів 172 особи.

До Інституту економіки і бізнесу на транспорті зараховано близько 300 осіб з числа 
випускників технікумів і коледжів відповідних споріднених спеціальностей для продовження 
навчання за скороченим терміном, на перепідготовку -  115 осіб.

Значна робота проведена Інститутом доуніверситетської підготовки і міжнародного 
співробітництва - зараховано на даний час 100 іноземних громадян за різними ОКР, вступна 
кампанія завершується 15 листопада 2015 року.

До Навчально-консультаційних центрів університету (за кошти фізичних і юридичних 
осіб) зараховано 200 осіб для навчання за ОКР бакалавра та 150 осіб за ОКР спеціаліста.

Успішно пройшла вступна кампанія у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які входять в структуру 
університету. Державне замовлення виконано, прийнято значну кількість студентів -  
контрактників

Загалом, до університету та його структурних підрозділів тільки на початковий цикл 
навчання у цьому році зараховано близько 4000 осіб.

Таким чином, державне замовлення з прийому як по університету, так і по відокремлених 
структурних підрозділах виконано повністю.
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Про результати роботи Центру підготовки водіїв НТУ 
та перспективи його розвитку

Заслухавши та обговоривши доповідь керівника Центру підготовки водіїв 
Національного транспортного університету (далі - Центр) доцента Бубели A.B., Вчена рада 
відзначає, що в центрі проводиться систематична робота щодо забезпечення належної якості 
підготовки водіїв. Професійна діяльність Центру здійснюється у відповідності з вимогами 
Закону України «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, за 
навчальним розкладом, затвердженими ректором університету. За п’ятнадцять років роботи 
Центром успішно підготовлено та випущено близько 3000 кандидатів у водії. Навчальний 
процес забезпечують 21 викладач, серед них 8 % професорів та 43 % доцентів.

Навчання в Центрі проводиться згідно сертифікату про державну акредитацію закладу 
з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, виданого Міністерством 
внутрішніх справ та Департаментом ДАІ МВС України. Проводиться підготовка водіїв 
транспортних засобів за категоріями «А1», «В», «СІ», «С» та перепідготовка водіїв 
транспортних засобів за категорією «D».

За 2015 рік Центром підготовлено 179 кандидатів у водії, 17 % з яких сторонні особи. 
Успішність слухачів Центру склала 98%, а якість навчання - 84%.

Навчально-методична робота Центру ґрунтується на розробці контрольних завдань, 
розкладу занять та проведення екзаменів, методичного матеріалу щодо професійної 
підготовки слухачів. В навчальному процесі активно використовуються сучасні 
інформаційно-комунікативні технології.

У серпні 2015 року до Міністерства освіти і науки України була подана ліцензійна 
справа на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв.

В Центрі постійно зміцнюється матеріально-технічна база, працює два комп'ютерних 
класи на 25 робочих місць, мультимедійна техніка, використовуються дидактичні засоби, 
навчальні відеофільми, зовнішні та внутрішні комп'ютерні мережі, програмні продукти, у 
тому числі власних розробок.

Значну увагу при вирішенні проблеми підготовки слухачів Центр приділяє проведенню 
профорієнтаційної роботи, яка спрямована на залучення до навчання співробітників та




