
РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 07 вересня 2022 року  

Протокол № 82 

 

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 17:00 

06 вересня по 17:00 07 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 17:00 06 вересня по 17:00 07 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 17:00 06 вересня по 17:00 07 вересня 2022 року. 

4. Затвердити списки вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті конкурсні 

пропозиції за денною формою, які були рекомендовані до зарахування за 

державним замовленням 02 вересня 2022 року і згідно з Правилами 

прийому виконали вимоги для зарахування станом на 18:00 07 вересня 

2022 року.  

5. Надати рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб згідно з рейтинговими списками вступникам на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра на 

відкриті конкурсні пропозиції за денною формою. 

6. Допустити до участі у вступному іспиті зі спеціальності вступників до 

аспірантури для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, які 

успішно склали вступний іспит з іноземної мови 07 вересня 2022 року. 

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

науки України № 1/10286-22 від 06.09.2022 «Про участь у публічному 

онлайн заході за результатами вступної кампанії 2022 року», 

організованому Національним агентством з питань запобігання корупції, на 

тему: «Вступна кампанія 2022: ефективність роботи уповноважених ЗВО», 

який відбудеться 12 вересня 2022 року. 

 

 


