Відповіді на питання, які найчастіше задають абітурієнти при вступі до ВНТУ
Навчання.
1. Навчання студентів здійснюється на найсучаснішому обладнанні, яке надається ВНТУ
провідними закордонними компаніями - Siemens, Texas Instruments, Schneider Electric,
Imagination Technologies, Analog Devices, Festo, Altera, Microchip, Atmel, Autodesk,
Microsoft, Cisco та іншими.
2. Всі студенти забезпечуються підручниками, навчальними посібниками та іншими
допоміжними методичними матеріалами.
3. Лабораторії ВНТУ оснащені сучасними комп’ютерами, але для підвищення мобільності
бажано, щоб кожен студент мав свій переносний комп’ютер.
4. За бажанням кожен студент може пройти курс військового навчання та отримати
звання офіцера запасу.
5. Паралельно з основним навчанням студент може пройти курс навчання та отримати
диплом технічного перекладача.
6. Кожен студент, який здобуває ступінь магістра у ВНТУ, має можливість також
навчатись за програмою «Подвійний диплом» в закордонному університеті –
партнерові. Навчання проводиться за такою схемою: один семестр студент навчається у
ВНТУ, другий семестр – в закордонному університеті. Після цього студент
повертається до ВНТУ, захищає магістерську роботу, потім знову продовжує навчання
в закордонному університеті та захищає в ньому магістерську роботу. По завершенню
навчання студент отримує диплом магістра ВНТУ та диплом магістра закордонного
університету. ВНТУ має двосторонні угоди для реалізації програми «Подвійний
диплом» з багатьма університетами Європи: Республіки Польщі (Люблінська
політехніка, Свєнтокшиська політехніка та інших), університетами Португалії,
Голландії, Німеччини тощо.
7. За бажанням студенти мають можливість в період навчання в магістратурі паралельно
отримати другу вищу освіту за технічною або економічною спеціальністю.
Дозвілля.
1. У ВНТУ студент може реалізувати свої різноманітні інтереси та здібності. Діє понад 40
спортивних секцій за різними видами спорту. В клубі діють гуртки художньої
самодіяльності (більше 10 напрямків).
2. В центрі культурології та виховання студентів працюють гуртки культурно-художнього
спрямування (поезії, прози та інші).
3. На кафедрах Університету функціонують гуртки технічної творчості, в яких студенти
поглиблюють свої знання з обраної спеціальності.
4. Студентське самоуправління (Студентська республіка) ВНТУ організовує та підтримує
діяльність студентських товариств – BEST, ENACTUS, AIESEC, що сприяє мобільності
студентів, вивченню ними іноземних мов (в основному - англійської), організації
форумів сумісно зі студентами європейських країн як на території ВНТУ, так і в
університетах Європейського Союзу.
5. Наукова частина ВНТУ опікується роботою наукового товариства студентів та
аспірантів, в якому молоді науковці долучаються до наукової роботи, стають
співавторами наукових розробок та ідей, отримують патенти на винаходи, виступають
на конференціях і, як наслідок, часто пов’язують своє життя з науковою діяльністю в
університеті.
6. За бажання студент на території ВНТУ може пройти навчання та отримати права водія.
Побут.
1. Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Найбільшу відстань між
навчальними корпусами та самими віддаленими гуртожитками студенти долають за 10
- 15 хвилин. В гуртожитках студенти проживають по 2 – 3 чоловіки в кімнаті. В кожну
кімнату підведений Інтернет. Кімнати об’єднуються в секції. В кожну секцію входить
дві кімнати, санвузол, невеликий коридор та душова кімната.
2. Університет має свою їдальню. Вартість обіду складає від 20 грн. В кожному
навчальному корпусі працює буфет.

Для тих, хто навчається в школі та планує поступати до нашого Університету, є
можливість не тільки підвищити свої знання з базових дисциплін (математики, української
мови та фізики) для успішного складання тестів ЗНО, але й отримати додатковий бал при
вступі до ВНТУ.
Вступники. які закінчили коледж або технікум, вступний фаховий іспит складають у
вигляді тестів. Для цієї категорії вступників проводяться додаткові консультації щодо
складання тестів.

