
Додаток 5 до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в  

Національному транспортному університеті в 2023 році 

Перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 

2020–2021 років для вступу на основі ПЗСО*  

Спеціальність / спеціалізація,  

вид конкурсної пропозиції (пропозицій), освітні програми Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти 

Код Найменування 

015.38 
Професійна освіта (транспорт) (відкрита)** 

Професійна освіта (транспорт) 

Українська мова  0,2 

Математика  0,45 

Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

0,2 

029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (відкрита, небюджетна) 

Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад 
Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю 

Українська мова і література 0,2 

Історія України 0,5 

Математика або іноземна мова, або 
біологія, або географія, або фізика, 
або хімія 

0,2 

035.041 
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – 
англійська) (небюджетна) 

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

Українська мова і література  0,2 

Іноземна мова  0,5 

Історія України або математика, або 
біологія, або географія, або фізика, 
або хімія 

0,2 

051 

Економіка (відкрита та небюджетні) 
Економіка підприємства 
Міжнародна економіка 
Економіко-правове забезпечення бізнесу 

Українська мова і література 0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

0,2 
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071 
Облік і оподаткування (небюджетні) 

Облік і оподаткування 
Цифрові технології обліку 

Українська мова і література 0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

072 
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (відкрита та 
небюджетні) 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Українська мова і література 0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

0,2 

073 

Менеджмент (відкриті та небюджетні) 
Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний менеджмент) 
Логістика  
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
Менеджмент природоохоронної діяльності 
Менеджмент проєктів 

Українська мова і література 0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

0,2 

075 
Маркетинг (відкрита та небюджетні) 

Маркетинг послуг 

Українська мова і література 0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

0,2 

076 
Підприємництво та торгівля (відкрита та небюджетні) 

Підприємництво в сфері управління нерухомим майном 

Українська мова і література 0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 
або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 

0,2 

081 
Право (відкрита та небюджетні) 

Правознавство 

Українська мова і література  0,2 

Історія України  0,5 

Математика або іноземна мова  0,2 
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101 
Екологія (відкрита та небюджетні) 

Екологія  

Українська мова  0,2 

Біологія 0,45 

Історія України або математика, або 
іноземна мова, або географія, або 
фізика, або хімія 

0,2 

121 
Інженерія програмного забезпечення (відкриті та небюджетні) 

Інженерія програмного забезпечення 

Українська мова  0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

122 
Комп’ютерні науки (відкриті та небюджетні) 

Інформаційні управляючі системи та технології 
Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах 

Українська мова  0,2 

Математика 0,5 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

124 
Системний аналіз (відкрита та небюджетна) 

Системний аналіз в транспортній інфраструктурі 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

131 
Прикладна механіка (відкрита)** 

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 
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132 
Матеріалознавство (відкрита)** 

Матеріалознавство 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

133 

Галузеве машинобудування (відкрита)** 
Автомобільні транспортні засоби 
Будівельні та дорожні машини і устаткування 
Експлуатація, випробування та сервіс машин 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

142 

Енергетичне машинобудування (відкриті)** 
Автомобільні двигуни 
Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів  
Гібридні та електричні автомобільні енергетичні установки 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

175 
Інформаційно-вимірювальні технології (відкрита)** 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

183 

Технології захисту навколишнього середовища (відкриті)** 
Екологічна інженерія автотранспортної діяльності  
Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та 
підприємствах будівельної індустрії 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 
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192 

Будівництво та цивільна інженерія (відкриті)** 
Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 
Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів 
Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди 
Мости і транспортні тунелі 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

193 
Геодезія та землеустрій (відкрита) 

Геодезія 
Оцінка землі та нерухомого майна 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

194 
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (відкрита)** 

Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Історія України або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія 

0,2 

242 
Туризм і рекреація (відкрита та небюджетні) 

Туризм 

Міжнародний туризм 

Українська мова і література 0,2 

Іноземна мова 0,5 

Історія України або математика, або 

біологія, або географія, або фізика, 

або хімія 

0,2 

274 
Автомобільний транспорт (відкриті)** 

Автомобільний транспорт 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Фізика або іноземна мова 0,2 
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275.03 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (відкриті)** 
Транспортні технології та управління на автомобільному транспорті 

Організація міжнародних перевезень 

Митна справа у транспортній галузі 

Транспортно-логістичні системи вантажних автомобільних перевезень 

Транспортна логістика міста 

Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом 

Українська мова  0,2 

Математика 0,45 

Фізика або іноземна мова 0,2 

 
*Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020–2021 років для вступу на основі НРК5, наведений у 

підпункті 3 пункту 7.5 Правил прийому: перший предмет – українська мова / українська мова і література, другий – математика, або історія України, або 

іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія.   

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 

для кожної спеціальності (спеціалізації) визначені в додатку 7 до Порядку прийому і наведені у додатку 4 до Правил прийому. Ваговий 

коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України. 

 

**Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені 

Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Правил прийому), використовуються тільки результати 

розгляду мотиваційних листів. 

 

Для конкурсного відбору для вступу за спеціальністю 022 «Дизайн» (спеціалізації 022.01 «Графічний дизайн» та 022.04 

«Промисловий дизайн») на фіксовані конкурсні пропозиції використовуються результати творчого конкурсу та розгляду мотиваційних 

листів. 

 


