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НАВЧАЛЬНОКОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
у м. Кривий Ріг

Н

авчально-консультаційний центр Національного транспортного університету в м. Кривий
Ріг є структурним підрозділом НТУ і працює
згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки. Форма
навчання — заочна.
Кривий Ріг є одним із розвинених промислових
регіонів України, діяльність промислової структури
міста органічно пов’язана із розвиненою структурою
транспортних, транспортно-експедиційних підприємств, митних установ.
Нині в НКЦ НТУ на факультеті «Організація перевезень і управління на транспорті» за спеціалізаціями
«Організація міжнародних перевезень» і «Організація
митного контролю на транспорті» навчається 750 студентів. Загалом за роки існування підрозділу професію уже здобули 384 спеціалісти та 574 бакалаври.
Серед основних напрямів діяльності НКЦ:
– забезпечення потреби місцевого ринку праці у
фахівцях транспортної сфери;
– організація та проведення освітньої діяльності,
яка включає навчальну, наукову-методичну, видавничу;
– організація баз практики та її проведення.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам часу. Студенти навчаються в сучасних аудиторіях,
кабінетах, обладнаних лабораторіях і комп’ютерних
класах із програмним забезпеченням, необхідним для
виконання навчального плану. Студенти мають можливість доступу до мережі Інтернет.

Керівник НКЦ НТУ М. Г. Босняк вручає дипломи
спеціалістів, 2013 р.

Практичні заняття в комп’ютерному класі з дисципліни
«Інженерна та комп’ютерна графіка», 2012 р.

До послуг студентів бібліотека з читальним залом,
актова зала, їдальня, буфет.
Книжковий фонд бібліотеки постійно поповнюється навчальною, науковою літературою, періодичними виданнями (насамперед галузевими). Регулярно надходять каталоги різних видавництв і книжково-торговельних фірм. Сформована електронна
бібліотека.
Навчально-консультаційний центр у організації
навчально-методичної роботи керується законом України та іншими законодавчими та нормативними документами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, наказами ректора НТУ.
НКЦ працює в тісному контакті з навчально-методичним управлінням НТУ, викладачами та студентами
навчально-консультаційного центру.
Основні напрями навчально-методичної роботи:
– організація розробки й контролю за виконанням
навчальних планів, графіків навчального процесу,
розкладів занять, іспитів, консультацій на заочній
формі навчання;
– методична допомога викладачам центру щодо
написання методичної документації (навчальних,
робочих навчальних програм, методичних вказівок
із різних видів занять);
– комплектація папок навчально-методичного
комплексу спеціальності;
– контроль за наявністю методичного забезпечення дисциплін;
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Н

ародився у 1950 р. в с. Піддубне
У 1997 р. М. Г. Босняк захистив
Софіївського району Дніпропетдисертацію з напряму «Транспортні
ровської області.
технології» в Українському трансУ 1978 р. закінчив Київський автопортному університеті (колишній
мобільно-дорожній інститут за спеціКАДІ).
альністю «Автомобілі та автомобільне
У 2000 р. отримав учене звання догосподарство».
цента.
Після закінчення навчання почав
Із 2005 р. працює керівником Навпрацювати на Криворізькому автотрачально-консультаційного центу Націонспортному підприємстві начальником
нального транспортного університету
виробничо-технічного відділу.
у м. Кривий Ріг.
Із 1980 р. — головний інженер, диОсновні положення науково-меБОСНЯК
ректор Криворізького автотранспорттодичного доробку Микола ГригороМикола Григорович вича Босняка дістали відображення в
ного підприємства.
Із 1985 до 1989 р. працював головодноособових та сумісних працях. За
Керівник центру.
ним інженером Дніпропетровського Кандидат технічних наук, період викладацької діяльності надобласного управління пасажирського
руковано 68 статей у провідних наудоцент, академік
транспорту.
кових фахових виданнях, 15 — у
Транспортної академії
У 1989 р. був призначений на посазбірниках матеріалів наукових конфеУкраїни (ТАУ)
ду генерального директора Криворізьренцій, чотири — у брошурах наукокого територіально-виробничого об’єднання автотра- во-методичних матеріалів. У 2009–2010 рр. світ побанспорту, де пропрацював до 2000 р.
чили навчальні посібники Миколи Григоровича БосІз 1989 до 1999 р. був завідувачем кафедри «Авто- няка: «Міські транспортні засоби», «Пасажирські авмобілі і автомобільне господарство» Криворізького томобільні перевезення», «Вантажні автомобільні
технічного університету за сумісництвом.
перевезення».

– участь у роботі науково-практичних конференцій університету та м. Кривого Рогу.
Керівництво й навчально-методичний відділ
НКЦ встановили постійні зв’язки та ділові контакти з вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації м. Кривого Рогу — автотранспортним
технікумом, політехнічним коледжем, індустріальним технікумом — із метою залучення студентів
для продовження навчання та одержання
кваліфікації «бакалавра» і «спеціаліста», координації наукових досліджень транспортного спряму-

вання та розробки і впровадження сучасних прогресивних технологій.
Викладачі НКЦ НТУ — ерудовані фахівці, талановиті педагоги, мають почесні звання заслужених працівників за профілем роботи та державні нагороди. Крім
викладацької діяльності вони займаються плідною науковою роботою, беруть участь у наукових конференціях
університету й інших ВНЗ країни.
У навчально-консультаційному центрі сформувався стабільний колектив кваліфікованих працівників,
який має повагу серед студентів та авторитет у місті.

Лекційні заняття з дисципліни «Загальний курс транспорту», 2010 р.
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