НАЦІОНА ЛЬНИЙ
ТРАНСПОР ТНИЙ УНІВЕР СИТЕТ

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ

Ц

ентр підготовки водіїв Національного транспортного університету був заснований на
початку 90-х років минулого сторіччя на базі
Військової кафедри при Київському автомобільнодорожньому інституті. За останні 15 років було підготовлено близько три тис. водіїв транспортних засобів.
Щорічно центр готує біля 250 водіїв. На сьогодні
центр підготовки водіїв працює згідно із сертифікатом про державну акредитацію закладу з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв,
виданим Міністерством внутрішніх справ та Департаментом ДАІ МВС України м. Києва, за яким проводиться підготовка водіїв транспортних засобів за категоріями «В» і «С», а також перепідготовка водіїв за
категоріями «D» та «СЕ».
Професійна діяльність центру здійснюється
відповідно до Статуту Національного транспортного
університету та наказів ректора університету від
10.12.1998 р. № 279 та від 28.10.2006 р. № 392. Із 1 вересня 2011 р. керівником центру призначений канд. техн.
наук А. В. Бубела.
Підготовка водіїв транспортних засобів здійснюється на базі Національного транспортного університету,
який має сучасне матеріально-технічне забезпечення,
висококваліфікованих педагогічних працівників,
відповідну ліцензію та сертифікат, зареєстровані в
реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції МВС України в м. Києві.
Навчання проводиться у групах кандидатів у водії
транспортних засобів, яким виповнилося 18 років, що
відповідають медичним вимогам за станом здоров’я,
раніше не мали професії водія або у кого вже є певна
категорія водія транспортного засобу.
Навчальний процес складається з теоретичних та
лабораторно-практичних занять, навчання практич-
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ародився 1984 р. Здобув вищу освіту в
Національному транспортному університеті
за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті». Був зарахований до аспірантури, а після її закінчення захистив дисертаційну
роботу на тему «Вдосконалення логістичного
сервісу в проектах перевезень вантажів». Трудовий
шлях Андрій Володимирович розпочав із посади
лаборанта лабораторії автосервісу, згодом був
призначений на посаду асистента кафедри «Транспортне право та логістика». З 2012 р. А. В. Бубела —
доцент цієї кафедри.

ного водіння транспортного засобу та його технічного обслуговування.
Організація навчального процесу здійснюється з
урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних документів Міністерства освіти і науки України,
а також програмно-методичного забезпечення, розробленого Департаментом Державтоінспекції МВС України
в м. Києві.
Для підготовки водіїв та якісного проведення всіх
видів занять залучаються викладачі з вищою освітою,
які мають вчені ступені, високу професійну кваліфікацію та досвід роботи. Майстрами із навчання практичного водіння транспортного засобу є водії певної
категорії з вищою освітою та стажем педагогічного
навчання практичного водіння транспортного засобу
за програмами, затвердженими Міністерством освіти і
науки України.
На сьогодні проводиться робота щодо забезпечення відповідних вимог для отримання сертифікату на
підготовку водіїв категорії «А».
Постійно вдосконалюється, розширюється та
оновлюється матеріально-технічна база центру
підготовки водіїв Національного транспортного
університету.
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