
РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 05 вересня 2022 року  

Протокол № 79 

 

1. Зарахувати з 15 вересня 2022 року студентами першого курсу за кошти 

державного бюджету вступників на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на відкриті 

та фіксовану конкурсні пропозиції за денною та заочною формами, які були 

рекомендовані до зарахування за державним замовленням 29 серпня 2022 

року і згідно з Правилами прийому виконали вимоги для зарахування 

станом на 18:00 02 вересня 2022 року.  

2. Зарахувати з 15 вересня 2022 року студентами першого курсу за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб вступників на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

на небюджетні конкурсні пропозиції за денною та заочною формами, які 

були рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 29 серпня 2022 року і згідно з Правилами прийому виконали вимоги 

для зарахування станом на 18:00 02 вересня 2022 року. 

3. Оновити рейтингові списки вступників на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції за 

денною та заочною формами та надати згідно з рейтинговими списками 

додаткові рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб.  

4. Вилучити з наказу про зарахування до Національного транспортного 

університету за власним бажанням вступницю, яка зарахована наказом по 

НТУ № 342 від 22 серпня 2022 р. для здобуття ступеня бакалавра за 

денною формою на основі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю 081 «Право» за державним замовленням, та скасувати наказ 

про зарахування № 324 від 22 серпня 2022 р. в частині, що стосується цієї 

особи. 
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1. Допустити до вступних випробувань (ІІ потік) вступників, які подали заяви 

для вступу для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною 

формами на фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції з 13:00 

03 вересня по 17:00 05 вересня 2022 року. 

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

здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною формами на 

небюджетні конкурсні пропозиції з 13:00 03 вересня по 17:00 05 вересня 

2022 року. 

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

здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за 

денною та заочною формами на відкриту та небюджетні конкурсні 

пропозиції з 13:00 03 вересня по 17:00 05 вересня 2022 року. 

4. Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників, які подали заяви 

та документи для вступу до аспірантури для здобуття освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії з 17:00 02 вересня по 17:00 05 вересня 2022 

року. 

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

науки України № 1/10117-22 від 02 вересня 2022 «Про обсяги державного 

замовлення у 2022 році за освітніми (освітньо-професійними) ступенями 

молодшого бакалавра, бакалавра та магістра». 

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

науки України № 1/10190-22 від 05 вересня 2022 «Про проведення 

спеціальних сесій вступних випробувань». 

7. Затвердити форму «Повідомлення про зарахування студентом/студенткою 

НТУ» та спосіб його видачі зарахованим студентами НТУ. 

 


