
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання  

для вступу для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим строком 
навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра 
за денною та заочною формами здобуття освіти 

 

Етапи вступної кампанії Строки виконання етапів 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

01 липня 2022 року  

Початок прийому заяв та документів, передбачених 
розділом VІ Правил прийому 

29 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 
вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 

о 18:00  
08 серпня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які 
вступають за результатами національного 
мультипредметного тесту 

о 18:00  
23 серпня 2022 року 

Проведення Національним транспортним 
університетом індивідуальних усних співбесід 

09–16 серпня  
2022 року 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за результатами позитивної оцінки 
індивідуальної усної співбесіди, з повідомленням про 
отримання чи неотримання ними права здобувати 
вищу освіту за кошти державного бюджету (за 
державним замовленням) 

не пізніше 12:00  
17 серпня 2022 року 

Виконання вступниками, які отримали рекомендації 
до зарахування за результатами позитивної оцінки 
індивідуальної усної співбесіди, вимог до зарахування  

на місця державного замовлення, включаючи 
подання письмової заяви про виключення заяв на інші 
місця державного замовлення,  

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
 
 

до 10:00  
20 серпня 2022 року 

 

до 18:00  
29 вересня 2022 року 

Зарахування вступників, які виконали вимоги до 
зарахування за результатами позитивної оцінки 
індивідуальної усної співбесіди 

на місця державного замовлення 
 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

 
 
 

не пізніше 15:00  
22 серпня 2022 року  

не пізніше  
30 вересня 2022 року 

Виключення заяв на інші місця державного 
замовлення осіб, зарахованих за результатами 
позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди  

упродовж  
22 серпня 2022 року 

Формування рейтингових списків вступників, надання 
рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 
рекомендованих з повідомленням про отримання чи 
неотримання ними права здобувати вищу освіту за 
кошти державного бюджету (за державним замов-
ленням) 

не пізніше 
02 вересня 2022 року 



 

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, 
вимог до зарахування на місця державного 
замовлення 

до 18:00  
07 вересня 2022 року 

Зарахування вступників за кошти державного 
бюджету (за державним замовленням)  09 вересня 2022 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для вступників, 
які вступають на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції 

не раніше 18:00 
07 вересня 2022 року 

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, 
вимог до зарахування на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 

до 18:00  
29 вересня 2022 року 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб*  

не пізніше ніж 
30 вересня 2022 року 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб  

не пізніше ніж  
21 вересня 2022 року 

 

*УВАГА! 30 вересня 2022 року є кінцевим терміном зарахування вступників 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Зарахування вступників за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня 
молодшого бакалавра здійснюється поетапно: 

на відкриті конкурсні пропозиції – 14 вересня 2022 року, 20 вересня 
2022 року, 23 вересня 2022 року та 30 вересня 2022 року.  

на небюджетні конкурсні пропозиції – 09 вересня 2022 року, 14 вересня 
2022 року, 20 вересня 2022 року, 23 вересня 2022 року та 30 вересня 2022 року.  

за умови виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 
зарахування у період від першого надання рекомендацій для зарахування за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб або від наступного дня після видання 
попереднього наказу про зарахування відповідно до 18:00 08 вересня 2022 року, 
18:00 13 вересня 2022 року, 18:00 19 вересня 2022 року, 18:00 22 вересня 2022 
року та 18:00 29 вересня 2022 року.  

За необхідності для конкурсних пропозицій, для яких кількість вступників, які 
беруть участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 
перевищує кількість таких місць, не пізніше наступного дня після видання 
попереднього наказу про зарахування додатково надаються рекомендації до 
зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб замість осіб, які не 
виконали вимог до зарахування у відповідний термін або відмовились від участі в 
конкурсі та підтвердили це відповідною заявою. 

 
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту 
за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в 
декілька етапів. Основний етап – не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які 
отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця 
державного замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви 
про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї 
категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 
22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення 
виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап – не пізніше 12:00 
29 вересня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 



 
зарахування на місця державного замовлення до 10:00 30 вересня. Реалізація 
завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця 
державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 
15:00 30 вересня. 


