
РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 03 серпня 2022 року  

Протокол № 46 

 

1. Допустити до участі в конкурсі вступників, які подали заяви для вступу для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за денною та заочною формами з 17:00 02 серпня по 

17:00 03 серпня 2022 року 

2. Допустити до участі в конкурсі вступників, які подали заяви для вступу для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра за 

денною та заочною формами з 17:00 02 серпня по 17:00 03 серпня 2022 

року. 

3. Затвердити результати перевірки в ЄДЕБО отриманих обсягів державного 

замовлення для вступу на освітній ступінь бакалавра на основі ПЗСО, МС, 

МБ. 

Отримані обсяги державного замовлення для вступу на освітній ступінь 

бакалавра (на основі ПЗСО, МС, МБ) перевірені на відповідність Додатку 2 

до протоколу № 1 засідання конкурсної комісії з відборувиконавців 

державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів у 2022 роціМіністерства освіти і науки України від 

11 липня 2022 року. 

Розподілені між конкурсними пропозиціями у разі такої необхідності (див. 

Додаток 1 до Правил прийому) обсяги державного замовлення внесено в 

ЄДЕБО. 

4. Взяти до відома та використання інформацію щодо можливості подання 

вступниками з особливо небезпечних (окупованих) територій електронних 

заяв з відображенням передбачених для них пільг. 

5. Взяти до відома та використання інформацію з листа Міністерства освіти і 

науки України № 1/8709-22 від 02.08.2022 «Про деякі особливості 

зарахування вступників» (у разі відсутності військово-облікових документів). 

6. Затвердити розклад проведення творчого конкурсу для вступу для  

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю 022 «Дизайн» за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

7. Затвердити розклад вступних випробувань для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста. 

8. Затвердити Інструкцію щодо проведення вступних випробувань до 

магістратури (зокрема у дистанційному форматі) у 2022 році. 


