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нститут доуніверситетської підготовки і міжнародно- календарно-тематичних планів, розроблених на основі
го співробітництва (ІДПіМС) є структурним підрозді- державних програм середніх загальноосвітніх шкіл.
лом Національного транспортного університету
Методисти інституту разом із викладачами ведуть
(НТУ). ІДПіМС створено на базі факультету довузівської роботу зі створення комплексу навчально-методичної
підготовки згідно з наказом ректора від 16.02.2004 р., яко- літератури, яка постійно оновлюється. На сьогодні виму передувало відповідне рішення вченої ради універси- дано і впроваджено в навчальний процес більше десяти
тету від 27.11.2003 р. Інститут будує свою діяльність методичних посібників з основних розділів математики
відповідно до Положення про ІДПіМС, затвердженого в й української мови.
установленому порядку, та ліцензії ДАК України.
Навчальні групи довготермінових підготовчих
Основними напрямами діяльності інституту є підго- курсів формуються на основі результатів вступного
товка громадян України та іноземців до вступу в тестування. Це дозволяє диференціювати навчальний
Національний транспортний університет і підготовка процес, враховуючи рівень підготовки слухачів. Навіноземних громадян за базовими напрямами та чальний процес на підготовчих курсах забезпечують
спеціальностями. Роботу в ІДПіМС координують два висококваліфіковані викладачі, серед них є кандидати
структурних підрозділи: відділ з підготовки до ЗНО, наук, штатні викладачі університету, а також кваліфікоякий опікується доуніверситетською підготовкою вані, з великим педагогічним стажем, учителі шкіл і
громадян України, і Центр підготовки іноземних працівники наукових установ.
студентів, який опікується навчанням іноземних громаСуттєвий позитивний вплив на формування кондян у НТУ та іншими питаннями міжнародної тингенту слухачів мало рішення про проведення
співпраці. При ІДПіМС функціонує вчена рада, методич- підсумкових атестаційних випробувань, за результатана рада й відбіркова комісія Приймальної комісії НТУ.
ми яких кращі слухачі довготермінових підготовчих
Доуніверситетська підготовка громадян України ор- курсів мають можливість отримати додаткові 20 балів.
ганізована на підготовчих курсах за вечірньою та Випускники довготермінових підготовчих курсів на
вихідного дня формами навчання. Заняття на довготер- 90% успішно складають ЗНО та вступають до НТУ.
мінових підготовчих курсах
(термін навчання вісім місяців) організовані за вечірньою
формою — у вечірній час тричі
на тиждень по чотири академічні години, й за формою
вихідного дня — з обов’язковим відвідуванням занять, а це
вісім академічних годин, у
вихідні дні. Практикується
також організація середньотермінових підготовчих курсів
(термін навчання чотири–
шість місяців) за вечірньою та
вихідного дня формами навКолектив інституту доуніверситетської підготовки і міжнародного
чання.
співробітництва. Зліва направо: методисти А. Л. Каландій, Г. П. Карпенко,
Навчальний процес у
Л. С. Авраменко, заст. директора, доц. М. І. Гуменчук, директор інституту,
формі практичних занять,
ст. викл. Е. Ю. Махмудов, заст. директора О. О. Дубовик,
контрольних робіт і консульметодисти В. М. Михальчук, А. А. Антонюк
тацій проводиться на основі
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ародився 31 жовтня 1949 р. в
Азербайджані. В 1977 р. закінчив
Київський інститут інженерів цивільної авіації. Працював на кафедрі
авіаційних електричних машин вищезгаданого навчального закладу на посадах інженера, асистента, старшого викладача. Брав активну участь у науковій
та навчально-методичній діяльності кафедри. З 1981 р. брав участь у підготовці
більш як 1500 висококваліфікованих
фахівців для майже 120 зарубіжних
країн на посадах заступника декана,
декана по роботі з іноземними студентами, директора інституту.
У НТУ працює з січня 2007 р. на
посаді старшого викладача кафедри
електроніки та обчислювальної техніки,
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Вибрати майбутню спеціальність слухачам
підготовчих курсів допомагає налагоджена профорієнтаційна робота, до якої, крім викладачів і
співробітників інституту, систематично залучають
керівників приймальної комісії, деканів факультетів,
керівників Інституту заочного і дистанційного навчання, завідувачів кафедр і провідних учених університету. Аналіз результатів зимової екзаменаційної
сесії на першому курсі показав, що рекомендовані до
зарахування за результатами підсумкового атестаційного випробування випускники довготермінових підготовчих курсів були серед кращих студентів.
Одним із головних завдань ІДПіМС є формування
контингенту іноземних студентів. ІДПіМС проводить
інформаційну діяльність, співпрацює з посольствами
зарубіжних країн в Україні, зокрема Азербайджану та
Туркменістану, щодо залучення іноземних громадян
для навчання в університеті.
Сьогодні в університеті за базовими напрямами
(спеціальностями) навчається більше 700 іноземних
студентів із 17 країн світу (у 2009–2010 н. р. — 211 осіб,
у 2010–2011 н. р. — 312 осіб, у 2011–2012 н. р. — 438 осіб,
у 2012–2013 н. р. — 595 осіб).
Інститут тісно співпрацює з Департаментом
міжнародного співробітництва і європейської інтеграції, Українським державним центром міжнародної
освіти Міністерства освіти і науки України, дипломатичними представництвами низки іноземних
держав, акредитованих в Україні. Укладено низку договорів з агентствами щодо направлення іноземців
на навчання в Україну, зокрема з приватним
підприємством «АКІ Інтер» (Азербайджан), Туркменським державним інститутом транспорту і зв’язку (Туркменістан), Азербайджанським технічним
університетом (Азербайджан).

а також директора Інституту доуніверситетської підготовки і міжнародного
співробітництва.
Одним із головних завдань директора ІДПіМС є формування
контингенту іноземних студентів.
В ІДПіМС ведеться інформаційна
діяльність, співпраця з посольствами зарубіжних країн в Україні, зокрема Азербайджану та Туркменістану, щодо залучення іноземних громадян для навчання в університеті.
Сьогодні в університеті за базовими
напрямами (спеціальностями) навчається більше 700 іноземних студентів із 17 країн світу.
Має нагороди від авіакомпаній та
міністерств освіти зарубіжних країн.

На основі цих договорів видаються запрошення
державного зразка на навчання в НТУ.
В ІДПіМС налагоджена паспортно-візова служба,
яка займається питаннями видачі запрошень на навчання іноземним громадянам, оформляє студентаміноземцям посвідки на тимчасове проживання в Україні
та контролює їх термін дії.
Із 2008 р. успішно практикується підготовка іноземних студентів у окремих групах. Таким чином, сьогодні
на кожному курсі є дві–п’ять окремих груп іноземних
студентів. Загалом налічується 19 окремих груп денної
форми навчання й десять — заочної.
Підготовка іноземців здійснюється за навчальними
планами відповідних спеціальностей. Базовими для
навчальних планів іноземних студентів є затверджені у
встановленому порядку навчальні плани для напрямів
та спеціальностей університету. В навчальних планах
для іноземних студентів передбачено вивчення нерідної
студентам мови (українська, російська) упродовж семи
семестрів у обсязі 702 годин зі складанням державного
іспиту в сьомому семестрі.
У 2006–2007 н. р. дипломи бакалавра отримали
десятеро студентів, дипломи магістра — четверо; у
2007–2008 н. р.: дипломи бакалавра — четверо студентів, дипломи магістра — 23; у 2008–2009 н. р.: дипломи бакалавра — 14 студентів, дипломи магістра —
восьмеро. Але стрімке збільшення бажаючих навчатися
в НТУ змінило ситуацію. Відтак у 2013 р. було випущено вже 59 бакалаврів, з них п’ятеро отримали дипломи
з відзнакою, а також 50 магістрів — дев’ять дипломів
із відзнакою.
Починаючи з 2011 р. випуску, проводиться урочисте
вручення дипломів іноземним студентам за участю
керівництва університету, інституту, випускаючих
кафедр, а також посла Туркменістану в Україні.
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