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

державного бюджету 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.  

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 освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра на 

небюджетні конкурсні пропозиції за денною та заочною формами, які були 

рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

02 вересня 2022 року і згідно з Правилами прийому виконали вимоги для 

зарахування станом на 18:00 08 вересня 2022 року. 

3. 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 відкриті конкурсні пропозиції за денною та заочною формами, які були 

рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

05 вересня 2022 року і згідно з Правилами прийому виконали вимоги для 

зарахування станом на 18:00 08 вересня 2022 року. 

4. 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 і згідно з Правилами прийому виконали вимоги для зарахування 

станом на 18:00 08 вересня 2022 року. 

5. Рекомендувати до зарахування та зарахувати для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб зі зміною форми здобуття освіти (з денної 

на заочну) вступника Ющенка Вадима Івановича (спеціалізація 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньо-

професійна програма «Транспортні технології та управління на 

автомобільному транспорті»). 

6. 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 відкриті та небюджетні конкурсні 

пропозиції за денною та заочною формами та надати за необхідності згідно 



з рейтинговими списками додаткові рекомендації до зарахування на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

7. Оновити рейтингові списки вступників на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції за денною та 

заочною формами та надати за необхідності згідно з рейтинговими 

списками додаткові рекомендації до зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

 



РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 09 вересня 2022 року  

Протокол № 85 

 

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 

08 вересня по 17:00 09 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 08 вересня по 17:00 09 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 08 вересня по 17:00 09 вересня 2022 року. 
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