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Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти  
в Національному транспортному університеті в 2022 році (зі змінами) 

 
І. Відповідно до пунктів 6 та 9 розділу V «Строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання» Порядку 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році та наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2022 року № 764 «Про 
внесення змін до Календарного плану організації та проведення у 2022 році 
магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського ком-
плексного тесту» пункт 5.6 Правил прийому викласти у такій редакції: 

 
5.6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого раніше ступеня вищої освіти додаткові етапи прийому заяв 
та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб тривають з 03 жовтня по 17 
жовтня 2022 року та з 19 жовтня по 28 жовтня 2022 року. При цьому у 
передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках 
використовуються результати магістерського тесту навчальної компетент-
ності, отримані під час основних, додаткових та спеціальних сесій; або 
результати магістерського комплексного тесту, отримані під час основних, 
додаткових та спеціальних сесій, та результати фахового іспиту, складеного у 
Національному транспортному університеті; або тільки результати 
розгляду мотиваційних листів. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого раніше ступеня вищої освіти під час першого додаткового етапу: 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 
розпочинається 03 жовтня і закінчується о 18:00 12 жовтня 2022 року для 
осіб, які вступають на основі магістерського комплексного тесту 
(спеціальність 081 «Право») або тільки за мотиваційними листами; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 
розпочинається 03 жовтня і закінчується о 18:00 10 жовтня 2022 року для 
осіб, які вступають на основі магістерського тесту навчальної компетентності 
та фахового іспиту в Національному транспортному університеті 
(спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підпри-
ємництво, торгівля та біржова діяльність»); 

вступні випробування в Національному транспортному університеті 
проводяться з 11 по 12 жовтня 2022 року;  

рекомендації для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб надаються не пізніше 18:00 13 жовтня 2022 року; 

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 13:00 
15 жовтня 2022 року;  

наказ про зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних 



 3 
осіб видається не пізніше 17 жовтня 2022 року; 

Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у спеціально 
організованих сесіях магістерського тесту навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту, але не мали змоги зареєструватися у 
період з 27 червня до 18 липня 2022 року, здійснюється 19 вересня 2022 року 
з 10:00 до 18:00; 

спеціально організовані сесії магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського комплексного тесту проводяться у період з 
29 вересня до 03 жовтня 2022 року за графіком, затвердженим Українським 
центром оцінювання якості освіти; 

результати спеціальних сесій оголошуються (розміщуються на 
інформаційних сторінках вступників) до 06 жовтня 2022 року. 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого раніше ступеня вищої освіти під час другого додаткового етапу: 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 
розпочинається 19 жовтня і закінчується о 18:00 26 жовтня 2022 року для 
осіб, які вступають на основі магістерського комплексного тесту 
(спеціальність 081 «Право») або тільки за мотиваційними листами; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Правил прийому, 
розпочинається 19 жовтня і закінчується о 18:00 24 жовтня 2022 року для 
осіб, які вступають на основі магістерського тесту навчальної компетентності 
та фахового іспиту в Національному транспортному університеті 
(спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підпри-
ємництво, торгівля та біржова діяльність»); 

вступні випробування в Національному транспортному університеті 
проводяться з 25 по 26 жовтня 2022 року;  

рекомендації для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб надаються не пізніше 18:00 26 жовтня 2022 року; 

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 12:00 
28 жовтня 2022 року;  

наказ про зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб видається не пізніше 28 жовтня 2022 року. 

 
 



IІ. Перелік спеціальностей і акредитованих* та неакредитованих освітніх програм у рамках небюджетних 
конкурсних пропозицій, за якими оголошується додатковий прийом на навчання у 2022 році. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Галузь знань 
Спеціальність / 

спеціалізація  
ОС магістра 

Освітня програма Ліцензовані 
обсяги 

Розмір плати за навчання за перший 
рік (курс) навчання, грн, для 

вступників 2022 р. 

Факультет, який 
здійснює 

підготовку 1 

Шифр Найменування Код Найменування Найменування 
форма здобуття 

освіти  форма здобуття освіти форма здобуття 
освіти 

денна заочна денна заочна денна заочна 

На основі здобутого раніше ступеня вищої освіти 
01 Освіта 015.38 Професійна освіта 

(транспорт) 
Професійна освіта 
(транспорт)* 5 0 17 000 - ФЕП - 

02 Культура і 
мистецтво 

022.04 Дизайн (промисловий 
дизайн) Дизайн* 1 0 33 500 - АМФ  

029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа 

Консолідована інформація* 3 4 16 300 8 700 ФТІТ ФЗДН 

03 Гуманітарні науки 035.041 

Філологія 
(германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – 
англійська) 

Філологія (германські мови 
та літератури (переклад 
включно), перша – 
англійська)* 

5 0 33 500 - ФЕП - 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка 

Економіка підприємства* 4 2 33 500 16 000 ФЕП ФЗДН 

Міжнародна економіка*  4 2 33 500 16 000 ФЕП ФЗДН 

Бізнес-аналітика* 4 2 33 500 16 000 ФЕП ФЗДН 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і 
оподаткування Облік і оподаткування* 0 2 - 16 000 - ФЗДН 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 
та страхування* 0 2 - 16 000 - ФЗДН 

073 Менеджмент 
Менеджмент організацій 
та адміністрування (транс-
портний менеджмент)* 

5 2 33 500 16 000 ФМЛТ ФЗДН 
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Менеджмент зовнішньо-
економічної діяльності* 5 2 33 500 16 000 ФМЛТ ФЗДН 

Логістика* 10 2 33 500 16 000 ФМЛТ ФЗДН 
Управління проектами* 0 2 - 16 000 - ФЗДН 

076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво в сфері 
управління нерухомим 
майном* 

2 0 33 500 - ФТБ - 

08 Право 081 Право Правознавство* 5 4 33 500 16 000 ФЕП ФЗДН 

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія* 1 6 16 000 11 200 АМФ ФЗДН 

12 Інформаційні 
технології 

121  
Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного 
забезпечення 3 5 33 500 16 000 ФТІТ ФЗДН 

122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки* 3 4 33 500 16 000 ФТІТ ФЗДН 

13 Механічна інженерія 

131 Прикладна механіка 
Відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей і 
конструкцій* 

2 2 15 000 10 500 АМФ ФЗДН 

132 Матеріалознавство Матеріалознавство* 2 0 15 000 - АМФ - 

133 
Галузеве 
машинобудування 

Автомобільні транспортні 
засоби 1 0 15 000 - АМФ - 

Будівельні та дорожні 
машини і устаткування* 1 2 15 000 10 500 АМФ ФЗДН 

Експлуатація, випробування 
та сервіс машин* 1 2 15 000 10 500 АМФ ФЗДН 

14 Електрична 
інженерія 142 Енергетичне 

машинобудування 

Автомобільні двигуни* 1 0 15 000 - АМФ - 

Технічне обслуговування та 
діагностика автомобільних 
двигунів 

1 0 15 000 - АМФ - 

18 Виробництво та 
технології 183 

Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

Екологічна інженерія авто-
транспортної діяльності 1 0 16 000 - АМФ - 

19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів* 

2 2 14 700 10 800 ФТБ ФЗДН 

Автомобільні дороги, вулиці 
та дороги населених 
пунктів* 

3 5 14 700 10 800 ФТБ ФЗДН 
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Аеропорти, аеродромні 
конструкції та споруди* 2 0 14 700 - ФТБ - 

Мости і транспортні 
тунелі* 3 2 14 700 10 800 ФТБ ФЗДН 

Автомобільні дороги, вулиці 
та дороги населених пунктів 
(освітньо-наукова)* 

2 0 14 700 - ФТБ - 

Мости і транспортні 
тунелі (освітньо-наукова)* 2 0 14 700 - ФТБ - 

193 Геодезія та 
землеустрій 

Геодезія 2 0 14 700 - ФТБ - 
Оцінка землі та нерухомого 
майна 3 5 14 700 10 800 ФТБ ФЗДН 

24 Сфера 
обслуговування 242 Туризм Туризм* 15 6 33 500 16 000 - ФЗДН 

27 Транспорт 

274 Автомобільний 
транспорт 

Автомобільний транспорт* 1 11 18 000 12 600 - ФЗДН 

Автомобільний транспорт 
(освітньо-наукова)* 1 0 18 000 - АМФ - 

275.03 

Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті) 

Транспортні технології та 
управління на автомобіль-
ному транспорті* 

1 10 31 000 16 000 ФТІТ ФЗДН 

Організація міжнародних 
перевезень* 0 6 - 16 000 - ФЗДН 

Митна справа у 
транспортній галузі* 6 5 31 000 16 000 ФТІТ ФЗДН 

Інтелектуальні системи 
управління дорожнім рухом* 3 5 31 000 16 000 ФТІТ ФЗДН 

Розумний транспорт і 
логістика для міст 
(освітньо-наукова)* 

4 0 31 000 - ФТІТ - 

 
 

1 Факультети університету, які здійснюють підготовку фахівців: АМФ – автомеханічний факультет, ФТБ – факультет транспортного 
будівництва, ФТІТ – факультет транспортних та інформаційних технологій, ФМЛТ – факультет менеджменту, логістики та туризму, ФЕП 
– факультет економіки та права, ФЗДН – факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян. 
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