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ВІДГУКИ ВИПУСКНИКІВ  

КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

1. Сердюк Владислав,  "КП Київпастранс" "Служба енергетичного 

забезпечення та зв'язку", випуск 2019 

Обирати університет я почав ще в 10 класі, я знав що буду подавати 

документи саме до цього університету. Про Національний Транспортний 

Університет чув, та був приємно вражений ним.  

Після першого курсу я зрозумів, що не помилився з університетом та 

кафедрою. В університеті були приємні викладачі які завжди готові 

допомогти в будь-який складний момент.  

Навчання було дуже цікаве, у викладачів був кожен особливий підхід до 

студентів і той матеріал який вони підносили, легко засвоювався 

 

 

2. Волошин Павло, магістр кафедра «Інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки», випуск 2019.  

Однією із причин вибору магістратури було те, що я вже отримав 

ступінь бакалавра в Національному Транспортному Університету.  

За час свого навчання в бакалавраті я добре ознайомився з 

університетом, його викладачами та можу з упевненістю сказати що отримав 

позитивний досвід. 

Мене цілком задовольняють як дисципліни що викладаються, так і 

атмосфера що царить в навчальному закладі.  

Я обрав магістратуру в Національному Транспортному Університеті та 

задоволений своїм вибором.  

 

3. Бабенко Наталія, магістр кафедра «Інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки», випуск 2020. 

За роки навчання в Національному Транспортному Університеті  я 

здобула  навички, які в майбутньому знадобляться для здобуття професії 

документознавця.  

Мені дуже подобаються наші викладачі, які навчають нас дисциплін, що 

знадобляться як у роботі, так і в повсякденному житті. 

За ці роки було безліч позитивних моментів, які запам’ятаються мені на 

все життя. Для навчання в нашому університеті створені комфортні умови 

для кожного. 

 

4. Марчук Діана, ТЦ «Ocean Plaza» мерчендайзер магазину 

«Reserved»,         випуск 2019. 

В 2019 році я стала випускницею НТУ і отримала диплом  бакалавра  

за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність". Рівнем 
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викладання залишилась задоволена, досвідчені доброзичливі викладачі, які 

спонукають до навчання. 

Згадуючи роки навчання в Національному транспортному університеті 

та, зокрема, викладацький склад кафедри інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки не можу не відмітити те, що викладачі, 

які тут працюють мають окрім ґрунтовних професійних знань, 

здібностей, навичок та багажу набутого досвіду безмежне терпіння і 

напрочуд гарне почуття гумору. Вони допомагали з будь-якими питаннями, 

які могли у нас виникнути, і знаходили час, щоб переконатися, що ми добре 

засвоїли матеріал. 

Завдяки доброзичливості колективу процес навчання легкий та 

невимушений для всіх студентів однаково, а для тих, хто дійсно хоче вчитися 

кафедра завжди піде назустріч та допоможе розвинути внутрішній потенціал 

і спрямувати зусилля студента в правильному руслі для досягнення цілей в 

майбутньому. 

 

 

5. Тимошенко Дарина, графічний дизайнер, випуск 2019 року 

Навчаючись на кафедрі інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки я здобула основні навички, що допомогли з 

визначенням подальшої галузі праці.  

Викладачі кафедри завжди були доброзичливими та допомагали з 

роз’ясненням складних тем. 

Профільні дисципліни викладались цікаво та ґрунтовно, кожна тема 

розбиралася як у групі, так і індивідуально на основі практичних завдань. 

Завдяки вивченню основних дисциплін я здобула безцінний досвід - як 

професійний, так і життєвий. 

 

6. Савюк Аліна Поліцейський РКС. відділення номер 2 взводу номер 1 

ГУНП у Волинський області, випуск 2019 р. 

Я закінчила Національний Транспортний університет у червні 2019 

року за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». 

Основне, що запам’яталося – це простота у відносинах з викладачами та 

керівництвом кафедри.  

Відкрите та щире ставлення викладачів до нас, студентів, сприяло 

формуванню дружньої атмосфери у колективі, спрощувало проблемні 

ситуації та заохочувало до здобуття знань. 

Здобуттю цих знань я завдячую саме навчанню за обраною 

спеціальністю.  

 

 

 

7. Коломієць Юлія, діловод департаменту патрульної поліції, 

випуск 2019.  
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Після зарахування до університету, я ні разу не шкодувала про свій 

вибір. Навчалась на кафедрі інформаційно - аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки, яка залишила після себе гарні враження та теплі 

спогади. Викладачі завжди йшли на зустріч. Тому можна було розраховувати 

на допомогу, підтримку, якусь пораду. Навчальна програма була досить 

цікавою і насиченою. Навчатись не складно, якщо робити все вчасно, 

звичайно. Зараз працюю діловодом в департаменті патрульної поліції і можу 

сказати, що всі необхідні мені знання по своїй спеціальності я отримала.  

 

8. Марцін Аліна, магістр кафедри «Інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки», випуск 2019. 

Отримавши диплом бакалавра за спеціальністю «Документознавство та 

інформаційна діяльність», я чітко знала, що хочу продовжити своє навчання 

саме тут, в Національному транспортному університеті. 

Протягом 4-х років навчання, я отримала не лише професійне знання і 

практичні навички, а й безцінний досвід, який необхідний в житті. Всі 

отримані знання знадобились мені в подальшій роботі.  

Завдяки великій різноманітності предметів, я отримала достатню 

кількість необхідної інформації, проте кількість годин, що були виділені на 

вивчення іноземних мов було замало. Також, я гадаю, що необхідно додати 

предмет з вивчення програми 1С. 

З впевненістю можу сказати, що викладачі є професіоналами своєї 

справи. Особливо хочу відмітити викладачів та завідувача кафедри 

«Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки», яким я 

безмежно вдячна за знання, дружелюбні умови для навчання, допомогу та 

підтримку та їх відданість своїй справі. 

 

9. Кравцов Давид, співробітник ЦБС Благовіщенського р-ну 

Кіровоградської області, магістр кафедра «Інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки», випуск 2019. 

В далекому 2015 році, перед мною став серйозний вибір, до якого ВНЗ 

моєї держави вступати і тут я був спокійний, тому що давно знав , що бажаю 

навчатись в Національному Транспортному Університеті.  

З впевненістю можу сказати, що Я задоволений своїм вибором та 

досвідом, який отримав в цьому університеті, а також за знання, які 

подарували мені викладачі кафедри Інформаційно-аналітичної діяльності та 

інформаційної безпеки.  

Отримавши диплом бакалавра, я не вагаючись пішов вступати на 

магістратуру до свого ж вишу. Скажу Вам, чесно, воно цього варте. Навчання 

в НТУ, спогади та гарні емоції — все це залишиться зі мною на все життя!  

  
 

10. Стукаленко Артем, ТОВ “Travel Professional Group”, 

Департамент туристичних інформаційних систем, випуск 2019. 
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У 2019 році я обрав магістратуру в Національному Транспортному 

Університеті, адже напрям «Консолідована Інформація», на мою думку, має 

великий потенціал для подальшого розвитку. До того ж уже отриманий 

ступінь бакалавра в цій же сфері стимулював мене продовжити навчання в 

тому ж вищому навчальному закладі. Також вагомим внеском у мій вибір 

стали викладачі, а саме їх професійність та високоморальність.  

Вони завжди вміли та могли допомогти своїм студентам у засвоєнні 

освітньої програми та вирішенні особистих складнощів кожного. Отриманим 

вмінням я цілковито зобов'язаний викладацькому складу. По цій же причині 

й на магістратурі залишаюсь задоволеним навчанням на кафедрі 

“Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки”. 

 

11. Козелецька Ілона, керуюча магазином «House» ТРЦ  «Gulliver», 

випуск 2020. 

У 2019 р я закінчила Національний Транспортний Університет за 

спеціальністю «Філологія». Із задоволенням згадую студентські часи. Влітку 

вирішила продовжити навчання в  університеті, але на перехрестній 

спеціальності тому що, на мою думку, матиму більше перспектив в 

майбутньому. Восени я  вступила  в  університет за освітньою програмою 

«Консолідована інформація».  

Завдяки тому, що професори і викладачі кафедри дуже  відкриті і  

доброзичливі я з легкістю освоїлась з новою спеціальністю; якщо вчасно 

виконувати домашні завдання то навчатись не складно. Я дуже задоволена 

своїм вибором, тому що матиму змогу працювати за обраною 

спеціальністю». 

 

12. Бакун Катерина. Адміністратор англійської мови  в академії «Studi 

Academy», випуск 2020 

  

У 2019 р я Закінчивши бакалаврат  Національного Транспортного 

Університету  за спеціальністю «Філологія» я вирішила змінити 

спеціальність та вступила на освітню програму «Консолідована інформація» 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Навчаючись в магістратурі я змогла засвоїти всі базові освітні 

компоненти нової спеціальності, отримала як теоретичні так і практичні 

навички майбутньої професії. Обравши освітню програму спеціальності я 

вивчила  її проблематику та необхідність дотримання відповідних норм та 

вимог чинного законодавства.  

 Я не жалкую, що вибрала освітню програму «Консолідована 

інформація» спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

 

 


