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І

з перших днів існування Національного транспортного університету й донині безперервно триває
інтенсивний процес будівництва, реконструкції та
розширення матеріально-технічної бази зі значними
позитивними зрушеннями в її оснащенні.
Матеріально-технічна база університету сьогодні —
це функціональний, розгалужений комплекс сучасних
споруд: три навчальні корпуси, п’ять гуртожитків, спортивний комплекс, їдальня, спортивно-оздоровчий табір
«Зелений бір», навчальний полігон (с. Плюти), навчальний центр «Тетерів». Загальна площа приміщень складає 63 315 м2, навчально-лабораторних — 39 940 м2.
Відповідно до вимог робочих програм із навчальних дисциплін 78 зручних і просторих університетських аудиторій і 50 навчальних і наукових лабораторій
оснащені сучасним обладнанням і приладами для забезпечення належного рівня підготовки фахівців.
В університеті усвідомлюють велике майбутнє обчислювальної техніки, тому аудиторії, лабораторії,
кабінети оснащені 1450 ПЕОМ, які мають вихід у Інтернет. Функціонують 16 сучасних мультимедійних комп’ютерних класів і 12 спеціалізованих комп’ютерних лабораторій. У 2013 р. у гуртожитку № 5 була відкрита філія
Міжнародного освітянського центру інформаційних
технологій із двома мультимедійними класами. Це дає
змогу студентам, які проживають у гуртожитках, у позаурочний час користуватися послугами центру.
А починався НТУ (КАДІ) в 1944 р. із двоповерхового корпусу колишньої п’ятої Києво-Печерської
чоловічої гімназії, збудованого в 1898 р. на розі вулиць
Микільської та Еспланадної. З 1945 до 1956 р. тривала
реконструкція навчального корпусу, після якої його
загальна площа склала 10 386 м2. У корпусі були розміщені ректорат, два факультети (автомеханічний і
дорожньо-будівельний), вісім кафедр та адміністративно-управлінські підрозділи.
У 1966 р. завершилося будівництво чотириповерхового лабораторного корпусу на вул. Суворова, 1, завдяки цьому значно покращилися умови для проведення навчального процесу й підвищився рівень науково-дослідницької роботи. Зараз у корпусі функціонують факультет економіки, менеджменту і права, три
інститути (заочного і дистанційного навчання, економіки і бізнесу на транспорті, НДІ проблем транспорту і будівельних технологій) та 11 кафедр.
Перший гуртожиток для студентів був обладнаний у
навчальному корпусі інституту в далекому 1945 р. Для
нього були відведені чотири кімнати на 80 осіб: дві на
45 місць для студентів і дві на 35 місць — для студенток.
Значною подією в житті інституту стало завершення
у 1957 р. будівництва першого гуртожитку на 450 місць.
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Цього ж року університету була надана ділянка для
будівництва в одному з наймальовничіших куточків
Київщини — сосновому лісі неподалік від Дніпра, біля с.
Плюти Обухівського району. Завдяки напруженій роботі
господарської частини,кафедр фізичного виховання і спорту та будівельних конструкцій і мостів та за участі громадських організацій і студентів у 1958 р. була введена в експлуатацію перша черга спортивно-оздоровчого табору. За роки,
що минули відтоді,табір перетворився на центр здоров’я,де
відпочили тисячі студентів, співробітників і членів їхніх
сімей. Зараз упродовж кожної зміни тут мають можливість
відпочити й оздоровитися понад 80 осіб. Табір також став
чудовою базою для польових навчальних практик із геодезії, ґрунтознавства, гідрометрії та дорожніх машин.
Наступним, у 1962 р., був побудований п’ятиповерховий гуртожиток № 2 на 340 місць. У 1966 р. радісною
подією в житті студентства університету стало дострокове завершення будівництва п’ятиповерхового
гуртожитку № 3 на 470 місць.
Наприкінці 1970 р. уведений в експлуатацію чудовий двоповерховий спортивний комплекс на
вул. Кіквідзе, 36а. На той час це була одна з небагатьох
спеціально запроектованих і побудованих у вишах України споруд такого типу — подарунок Міністерства
автомобільного транспорту і шосейних шляхів.
У 1976 р. був збудований п’ятиповерховий гуртожиток № 4 на 456 місць, а через три роки — введена в
експлуатацію двоповерхова їдальня загальною площею 1917,3 м2 на 380 посадкових місць. Нині в їдальні
є просторий зал для студентів і зал для викладачів та
співробітників, а також кафе «Кадет».
Проблема житла для студентів і аспірантів була
вирішена повністю після введення в експлуатацію у
1985 р. дев’ятиповерхового гуртожитку № 5 підвищеної комфортності зі спеціальними блоками квартир
для студентських сімей на 654 місця.
Брак навчально-лабораторних приміщень ускладнював проведення навчального процесу, наукової та
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громадської роботи, тому на початку 1988–1989 навчального року був уведений у експлуатацію дев’ятиповерховий навчально-бібліотечний корпус на вул. Кіквідзе, 42 загальною площею 10 400 м2. Це дозволило
вирішити майже всі наболілі проблеми, пов’язані з
розміщенням кафедр, лабораторій та аудиторій.
У 2012 р. шляхом переобладнання приміщень, які
здавали в оренду, було на 50 місць збільшено ємність
гуртожитку № 5. У 2013 р. для розташування адміністрації студмістечка, паспортного столу, ради студентського самоврядування і профкому студентства, а також
юридичної клініки була реконструйована стара будівля.
У межах підготовки університету до проведення
«Євро–2012» був капітально відремонтований гуртожиток № 1. Це дало змогу брати участь у проведенні конкурсу на кращий гуртожиток ВНЗ Печерського району,
де упродовж 2011–2013 рр. гуртожитки НТУ № 1 і № 2
посідали перші місця.
У 2012 р. капітально відремонтовано й оснащено сучасним мультимедійним устаткуванням приміщення зали засідань ученої ради університету, а впродовж
2013–2014 рр. — відремонтовано гуртожиток № 4.
Ректорат повсякчас зосереджує увагу на вирішенні
соціальних питань, зокрема — на покращенні умов
проживання в гуртожитках іногородніх студентів.
Студмістечко НТУ є складним соціальним організмом, що об’єднує чотири студентські гуртожитки,
навчально-бібліотечний корпус, спортивний комплекс, юридичну клініку. В усіх гуртожитках працює
студентська локальна комп’ютерна мережа.
Повноцінний навчальний процес неможливий без
організованого відпочинку й занять спортом. Для
цього в університеті створені всі умови. Нещодавно

були капітально відремонтовані й укомплектовані сучасним обладнанням тренажерний зал і зал боротьби,
впроваджена система підготовки води для басейну із
застосуванням озонування. На території спортивного
комплексу облаштовані сучасні ігрові майданчики для
волейболу та баскетболу.
В університеті триває виконання програми «Енергозбереження та енергоефективність в університеті на
період 2011–2015 рр.», яка передбачає облаштування
теплових пунктів гуртожитків новітнім обладнанням.
Упровадження вказаних заходів дало змогу підвищити середню температуру в житлових кімнатах гуртожитків на 5–60 С зі значною економією коштів за споживання теплової енергії (близько 1 млн грн щорічно). Також у межах цієї програми проводиться заміна
вікон на металопластикові.
У НТУ працює міжкафедральна лабораторія
транспорного забезпечення, яку очолює С. Б. Шубін.
Вона надає транспортні послуги підрозділам
університету. На сьогодні в рухомому складі лабораторії налічується 30 одиниць легкових і вантажних автомобілів.
Історію університету творять люди. Першим заступником директора інституту з адміністративногосподарської роботи був Я. Л. Гальп. Згодом посаду
проректора з адміністративно-господарської роботи
обіймали: А. І. Яцина, Ю. І. Грачов, В. І. Свірчевський,
В. Г. Олещенко, Б. О. Семибратський, В. І. Льовочкін.
Сьогодні адміністративно-господарська частина
університету — це понад 480 співробітників. Цей професійний і злагоджений колектив із серпня 1995 р.
очолює проректор з навчальної роботи та соціальноекономічного розвитку Олександр Іванович Булах.

Колектив адміністративно-господарської частини. Зліва направо: перший ряд: комендант навч. корпусу Г. А. Рябоштан,
інж. Л. В. Бабич, майстер виконробської дільниці С. О. Ковальчук, проректор з навчальної роботи та соціально-економічного
розвитку О. І. Булах, кер. юр. служби Н. В. Щербатюк, інж. Л. В. Чуваєва, нач. госп. відділу В. С. Пономарьова;
другий ряд: дир. готелю Л. Г .Бова, нач. відділу матер.-техн. забезпечення С. О. Жуков, нач. експлуатаційно-технічного
відділу А. С. Вишневський, зав. госп. спорткомплексу Н. А. Романова, зав. складом А. В. Малицька;
третій ряд: гол. механік В. В. Лебедь, гол. енергетик О. М. Пручинський, гол. інженер А. В. Петренко,
директор ФОЦ О. В. Дементєєв, інж. В. М. Погребний; четвертий ряд: заст. директора студмістечка А. Л. Правдюк,
директор студмістечка С. В. Черній, зав. МЛТЗ С. Б. Шубін, нач. відділу охорони А. І. Хейловський
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