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Дорогі друзі, студенти,
колеги, шановні читачі!
Перегортаємо ще одну сторінку історії нашого вищого навчального закладу —
ювілейну сімдесяту. Саме 70 років тому, в буремні часи Другої світової війни,
був заснований Київський автомобільно-дорожній інститут. Війна відкочувалася
на захід, лишаючи по собі знищені транспортні засоби, зруйновану мережу автомобільних шляхів. Транспортна інфраструктура потребувала відновлення та
фахівців, здатних це кваліфіковано зробити.
Стародавні мудреці стверджували: «Дорога — це життя». Тому одним із першочергових кроків для повернення до життя звільнених територій було створення вищого
навчального закладу транспортного профілю.
Першому ректору (тоді директору) Юрію Миколайовичу Даденкову з командою
однодумців вдалося зробити, здавалося б, неможливе: в умовах зруйнованого Києва
протягом двох місяців здійснити підготовку та розпочати навчальний процес
у технічному, складному за профілем, вищому навчальному закладі.
Сьогодні було б кощунством влаштовувати якісь гучні заходи, відзначаючи
ювілейну дату. Проте, повертаючись думкою в ті далекі часи, ми зобов’язані вшанувати пам’ять і гідно оцінити самовіддану працю, часто на рівні подвигу, попередніх
поколінь професорів, доцентів, асистентів, викладачів, інженерів, працівників
допоміжного складу, керівників вишу та структурних підрозділів, для яких становлення й розвиток рідного університету стали справою життя.
Традиційно високий із перших років нашої історії професіоналізм професорськовикладацького складу, належний науково-теоретичний рівень викладання, тісний
зв’язок навчального процесу з практикою виробництва стали міцним підґрунтям
для якісної підготовки фахівців у сучасному вищому навчальному закладі. Паростки перших наукових шкіл КАДІ, заснованих нашими вченими, дали непересічний
урожай комплексу сучасних наукових досліджень.
На сторінках пропонованого видання Ви познайомитеся з багатьма людьми,
членами колективу університету різних років, їхніми складними, часто драматичними долями, їхнім внеском до скарбниці досягнень вишу.
Сьогодні Національний транспортний університет — один із провідних вищих
навчальних закладів транспортного профілю в нашій державі. Він розвивався
кількісно і якісно. Нині до складу університету входять чотири інститути, чотири
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факультети та вісім відокремлених структурних підрозділів: три навчальноконсультаційні центри, чотири коледжі й вище професійно-технічне училище
транспортних технологій та сервісу.
Підготовка фахівців із вищою освітою в університеті здійснюється за
II, III та IV освітньо-кваліфікаційними рівнями, 20 напрямами, 30 спеціальностями, а також 14 спеціальностями за рівнем молодшого спеціаліста у відокремлених
структурних підрозділах університету, ВНЗ І рівня акредитації. Ці напрями та
спеціальності опановують близько 18 тис. студентів, серед яких майже 1000 іноземців із 14 країн світу.
В університеті працювали раніше і працюють зараз багато провідних фахівців,
відомих не тільки в Україні, а й за кордоном. Серед них більше 60 докторів наук,
професорів, понад 250 кандидатів наук, доцентів, 11 лауреатів Державної премії
України, 11 заслужених діячів науки і техніки України, десять заслужених
працівників різних галузей. 25 викладачів є дійсними членами та членами-кореспондентами галузевих академій України й інших держав.
Невід’ємною частиною діяльності університету є міжнародна співпраця.
Пріоритет цієї роботи — плідна співпраця з європейськими вищими навчальними
закладами та участь у міжнародних освітянських проектах TEMPUS. Університет є
національним координатором у трьох міжнародних консорціумах університетів,
що беруть участь у зазначених проектах.
Із роками в університеті склався потужний науковий потенціал, який активно
прискорює науково-технічний прогрес у транспортному комплексі України та
стимулює підвищення якості навчального процесу. За підсумками наукових
досліджень тільки з 2005 р. співробітники НТУ видали 109 монографій, 82 підручники, 398 навчальних посібників, понад 8373 наукові статті.
Університет має потужний комп’ютерний комплекс, який повністю задовольняє
потреби всіх напрямів діяльності, електронну бібліотеку.
Постійні тісні зв’язки університету з виробництвом, понад 200 укладених угод із
підприємствами, концернами, фірмами дозволяють успішно вирішувати питання
оновлення матеріально-технічної бази, практики студентів, працевлаштування
випускників.
Численні нагороди, грамоти, золоті медалі багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок свідчать про наполегливу працю колективу щодо підвищення якості
підготовки фахівців.
Знаменна дата є також нагодою критично оцінити зроблене, визначити шляхи подальшого покращення роботи, вжити заходів для виконання Концепції перспективного розвитку університету в майбутньому та здійснення задуманого.
Нашою гордістю є випускники, близько 80 тисяч яких отримали дипломи
університету. Саме вони своїм професіоналізмом сформували високий імідж і
рейтинг університету серед роботодавців у сфері економіки України та зарубіжних
країн. Наші випускники допомогли видати й цю книгу, за що ми висловлюємо їм
щиру подяку.
Вітаю колектив і випускників Національного транспортного університету з
нашим славним 70-річчям, бажаю міцного здоров’я, творчого натхнення, оптимізму, нових здобутків у благородній справі підготовки фахівців, вихованні
патріотів нашої України!

Ректор,
професор

Микола Дмитриченко

9

