
РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 20 вересня 2022 року  

Протокол № 96 

 

1. Затвердити рейтинговий список вступників для здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 081 «Право» за денною формою на основі 

освітнього ступеня бакалавра на відкриту конкурсну пропозицію та надати 

рекомендації до зарахування на місця державного замовлення згідно з 

затвердженим рейтинговим списком. 

2. Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 081 «Право» за денною та заочною формами на 

основі освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції та 

надати рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб згідно з затвердженими рейтинговими списками. 

3. Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття освітнього ступеня 

магістра за денною та заочною формами на фіксовані конкурсні пропозиції 

та надати рекомендації до зарахування на місця державного замовлення 

згідно з затвердженими рейтинговими списками. 

4. Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття освітнього ступеня 

магістра за денною та заочною формами на небюджетні конкурсні 

пропозиції та надати рекомендації до зарахування за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб згідно з затвердженими рейтинговими списками. 

5. Зарахувати студентом першого курсу за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на небюджетну 

конкурсну пропозицію за денною формою вступника, який був 

рекомендований до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб і 

згідно з Правилами прийому виконав вимоги для зарахування станом на 

18:00 19 вересня 2022 року.   

6. Допустити до участі в конкурсі, рекомендувати до зарахування та 

зарахувати студенткою першого курсу за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на відкриту конкурсну пропозицію вступницю, яка подала заяву для 

вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою за 

результатами спеціально організованої сесії НМТ. 

7. Зарахувати 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 

заочною формою, 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 19 вересня 2022 року.   

8. Зарахувати на навчання вступників до аспірантури для здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою) 

формою здобуття освіти за державним замовленням. 



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

науки України № 1/10941-22 від 19 вересня 2022 року «Про обсяги 

державного замовлення у 2022 році за освітнім ступенем магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра». 

  



РІШЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

від 20 вересня 2022 року  

Протокол № 97 

 

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

здобуття освітнього ступеня бакалавра під час додаткового набору на 

основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами 

станом на 17:00 20 вересня 2022 року. 

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

здобуття освітнього ступеня бакалавра під час додаткового набору на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра за денною та заочною формами станом на 

17:00 20 вересня 2022 року. 

3. Взяти до відома та виконання інформацію з наради проректорів 

(заступників директорів), відповідальних за організацію освітнього процесу 

в закладах, що здійснюють підготовку за освітніми ступенями фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, магістра усіх 

форм власності та сфер управління, яка була проведена Міністерством 

освіти і науки України 20 вересня 2022 року о 13.00 в онлайн режимі.  

4. Затвердити підсумки проведеної з 10:00 до 18:00 19 вересня 2022 року 

реєстрації вступників, які бажають взяти участь у спеціально організованих 

сесіях МТНК та/або МКТ, але не мали змоги зареєструватися у період з 

27.06.2022 до 18.07.2022. 

 


