
ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,  
вступні випробування, конкурсний відбір  

та зарахування на навчання  
вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 

Етапи вступної кампанії Денна форма  
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Початок прийому заяв та документів 
у паперовій або електронній формі 11 липня 2016 року 14 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які складають вступні іспити, а 
також проходять співбесіду у 
Національному транспортному 
університеті 

о 18.00 годині  
20 липня 2016 року 

о 18.00 годині  
05 серпня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які для вступу на 
навчання мають проходити творчий 
конкурс у Національному 
транспортному університеті 

о 18.00 годині  
20 липня 2016 року - 

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які не складають 
вступних іспитів і не проходять 
співбесіди або творчого конкурсу 

о 18.00 годині  
27 липня 2016 року 

о 18.00 годині  
12 серпня 2016 року 

Проведення Національним 
транспортним університетом вступних 
іспитів та співбесід 

21 липня – 27 липня 
2016 року 

06 – 12 серпня  
2016 року 

Проведення Національним 
транспортним університетом творчого 
конкурсу 

18 липня – 27 липня 
2016 року - 

Оприлюднення рейтингових списків 
вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування, з 
повідомленням про отримання чи 
неотримання вступниками права 
здобувати вищу освіту за кошти 
державного бюджету 

не пізніше 12.00 години 
01 серпня 2016 року 

не пізніше 12.00 години 
13 серпня 2016 року 

Виконання вступниками вимог до 
зарахування: 
на місця за кошти державного 

бюджету 
 
на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 
 

до 18.00 години  
05 серпня 2016 року; 

 
не пізніше  

10 серпня 2016 року 

 
 

до 18.00 години  
16 серпня 2016 року; 

 
не пізніше  

25 серпня 2016 року 

Зарахування вступників: 
за кошти державного бюджету 
 
за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів, за кошти фізичних 
та юридичних осіб (за умови виконання 
набору за кошти державного бюджету 
за відповідною спеціальністю 
(спеціалізацією)) 

 
не пізніше 12.00 години 

06 серпня 2016 року; 
 

не пізніше  
12 серпня 2016 року  

 
не пізніше 12.00 години 

19 серпня 2016 року; 
 

не пізніше  
26 серпня 2016 року 



 
ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,  

вступні випробування, конкурсний відбір  
та зарахування на навчання вступників на основі ОКР 
молодшого спеціаліста (скорочений термін підготовки 
бакалаврів – для випускників технікумів та коледжів) 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма  
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 14 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів 

о 18.00 годині  
20 липня 2016 року 

о 18.00 годині 
08 серпня 2016 року 

Проведення Національним 
транспортним університетом фахових 
вступних випробувань  

21 липня – 27 липня  
2016 року 

09 – 11 серпня  
2016 року 

Оприлюднення рейтингових списків 
вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування, з 
повідомленням про отримання чи 
неотримання вступниками права 
здобувати вищу освіту за кошти 
державного бюджету 

не пізніше 12.00 години 
28 липня 2016 року 

не пізніше 12.00 години 
12 серпня 2016 року 

Виконання вступниками вимог до 
зарахування: 
на місця за кошти державного 

бюджету 
 
на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 
 

до 18.00 години  
02 серпня 2016 року; 

 
не пізніше  

10 серпня 2016 року 

 
 

до 18.00 години  
15 серпня 2016 року; 

 
не пізніше  

22 серпня 2016 року 

Зарахування вступників: 
за кошти державного бюджету 
 
 
за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів, за кошти фізичних 
та юридичних осіб (за умови виконання 
набору за кошти державного бюджету 
за відповідною спеціальністю 
(спеціалізацією)) 

 
не пізніше 12.00 години 

06 серпня 2016 року; 
 
 

не пізніше  
12 серпня 2016 року 

 
не пізніше 12.00 години 

16 серпня 2016 року; 
 
 

не пізніше  
23 серпня 2016 року 

 



ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,  
вступні випробування, конкурсний відбір  

та зарахування на навчання  
вступників для здобуття ступеня магістра та  
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста  

на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 
ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, у тому числі на основі ступеня (освітньо-
кваліфікаційного рівня) бакалавра, здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки, який не відповідає 
обраній спеціальності), освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма  
навчання 

Заочна форма  
навчання  

Початок прийому заяв та документів 04 липня 2016 року 04 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів  

о 14.00 годині  
09 липня 2016 року 

о 18.00 годині  
16 липня 2016 року 

Проведення Національним 
транспортним університетом вступних 
випробувань  

11 – 18 липня  
2016 року 

18 – 25 липня  
2016 року 

Оприлюднення рейтингових списків 
вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування, з 
повідомленням про отримання чи 
неотримання вступниками права 
здобувати вищу освіту за кошти 
державного бюджету 

не пізніше 12.00 години 
19 липня 2016 року 

не пізніше 12.00 години 
26 липня 2016 року 

Виконання вступниками вимог до 
зарахування: 
на місця за кошти державного 

бюджету 
 
на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 
 

до 18.00 години  
21 липня 2016 року; 

 
до 18.00 години  

28 липня 2016 року 

 
 

до 18.00 години  
28 липня 2016 року; 

 
до 18.00 години  

25 серпня 2016 року 

Зарахування вступників: 
за кошти державного бюджету 
 
 
 
за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів, за кошти фізичних 
та юридичних осіб (за умови виконання 
набору за кошти державного бюджету 
за відповідною спеціальністю 
(спеціалізацією)) 

 
не пізніше 12.00 години 

25 липня 2016 року; 
 

не пізніше  
29 липня 2016 року 

 
не пізніше 12.00 години 

01 серпня 2016 року; 
 

не пізніше  
26 серпня 2016 року 

 


