
РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 07 жовтня 2022 року  

Протокол № 110 

 

1. Зарахувати на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі 

здобутого раніше ступеня вищої освіти на фіксовані та небюджетні 

конкурсні пропозиції за денною та заочною формами вступників, які були 

рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних і згідно 

з Правилами прийому виконали вимоги для зарахування станом на 18:00 

06 жовтня 2022 року. 

2. Взяти до виконання вказівки Міністерства освіти і науки України (лист від 

06 жовтня 2022 року № 1/11761-22 «Про надання інформації»). 

  



РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 07 жовтня 2022 року  

Протокол № 111 

 

1. Допустити до вступних випробувань вступників, які подали заяви для вступу 

для здобуття освітнього ступеня магістра за денною та заочною формами 

на небюджетні конкурсні пропозиції (додатковий етап) з 17:00 05 жовтня по 

17:00 07 жовтня 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 (додатковий етап) з 17:00 05 жовтня по 

17:00 07 жовтня 2022 року. 

3. Скасувати згідно з п. 15.6 розділу ХV Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в Національному транспортному університеті в 2022 

році наказ по НТУ № 417 від 25 вересня 2022 р. про зарахування для 

здобуття ступеня магістра за денною формою за державним замовленням 

у частині, що стосується вступника, включеного до наказу про зарахування 

помилково на основі поданих ним недостовірних відомостей про здобуту 

раніше освіту. 

4. Затвердити результати перевірки, проведеної  згідно з листом Міністерства 

освіти і науки України від 06 жовтня 2022 року № 1/11761-22 «Про надання 

інформації», підстав допуску до участі в конкурсі для здобуття ступеня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

за державним замовленням двох вступників, у яких спеціальність, 

зазначена в документі про освіту, на підставі якого відбувався вступ, не 

відповідає нормам Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році. 

 

 

 


