
ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ ВСТУПНИКІВ  
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА  
за денною та заочною формами здобуття освіти  

на основі повної загальної середньої освіти 
 

Якщо Ви: 
– плануєте вступати до Національного транспортного університету для здобуття ступеня 

бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн»; 
– належите до категорій осіб, які згідно з Умовами прийому для здобуття вищої освіти в 

2020 році та Правилами прийому до Національного транспортного університету в 2020 році 
(пункти 8.3–8.6 Правил прийому) проходять вступні випробування у формі вступних іспитів 
в університеті (замість зовнішнього незалежного оцінювання) 

та маєте намір вступати на місця державного та регіонального замовлень, 
Вам необхідно скласти вступні іспити, творчий конкурс у період з 01 по 12 серпня 

2020 року.  
 

Реєстрація (прийом заяв та документів) для складання у цей період вступних іспитів, 
творчого конкурсу починається 24 липня і завершується о 18:00 06 серпня 2020 року.  

 

Особи, які вступають за результатами вступних іспитів, творчого конкурсу за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, також можуть подати з 24 липня по 06 серпня 2020 року заяви та 
документи для складання вступних іспитів, творчого конкурсу і скласти вступні іспити, творчий 
конкурс у період з 01 по 12 серпня 2020 року.  

Заяви та документи, подані з 24 липня по 06 серпня 2020 року, дають тільки 
можливість бути допущеними до складання вступних іспитів, творчого конкурсу. 

Для участі в конкурсному відборі вступники, які успішно склали у період з 01 по 12 серпня 
2020 року вступні іспити, творчий конкурс, мають подати заяви та документи, передбачені 
розділом VІ Правил прийому, з 13 по 22 серпня 2020 року. 

 

Реєстрацію вступників (прийом заяв та документів) здійснює Приймальна комісія 
університету. 

 

У терміни, відведені для реєстрації для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі 
на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої 
освіти, вступники подають: 

заяву на участь у вступних іспитах, творчому конкурсі (в електронному або 
паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією Національного 
транспортного університету), 

копію документа, що посвідчує особу;  
фотокартку розміром 3×4 см;  
копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти 

про завершення її здобуття до 10 серпня;  
копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. 
 

Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому 
конкурсі не є обов’язковим.  

 
Заяву в паперовому вигляді вступник подає особисто до Приймальної комісії 

Національного транспортного університету. 
Під час подання заяви в паперовому вигляді вступник особисто пред’являє 

оригінали: 
документа, що посвідчує особу;  
документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про 

завершення її здобуття до 10 серпня; 
документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. 
 

Прийом заяв у паперовому вигляді відбувається у головному корпусі університету  
(вул. Омеляновича-Павленка, 1) з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00. 



Заяву в електронному вигляді вступник подає: 
надіславши на офіційну електронну адресу Приймальної комісії pkntu@ntu.edu.ua  

або завантаживши у гуглформу за посиланням, що відповідає виду вступного 
випробування: 

творчий конкурс https://forms.gle/VkHTwtNSCRCWbs9o9,  
вступні іспити https://forms.gle/sscDTazsiyTUQ1EV8.  

скановані копії (фотокопії): 
заповненої заяви на участь у вступних іспитах, творчому конкурсі з інформацією, 

необхідною для оформлення екзаменаційного листка; 
документа, що посвідчує особу;  
фотокартки для документів;  
документа про повну загальну середню освіту або довідки закладу освіти про 

завершення її здобуття до 10 серпня;  
документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. 
 

Надсилаючи скановані копії (фотокопії) на офіційну електронну адресу 
Приймальної комісії, у темі листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, ім’я, 
по батькові, а також код спеціальності/спеціалізації, вид конкурсної пропозиції 
(відкрита або фіксована / небюджетна) та форму здобуття освіти (денна/заочна), 
наприклад: 

Петренко Микола Іванович 192 відкрита денна 
 

Найменування та коди спеціальностей, види конкурсних пропозицій та форми 
здобуття освіти за кожною спеціальністю Ви знайдете у Додатку 1 до Правил прийому до 
Національного транспортного університету в 2020 році, розміщеному на офіційному вебсайті 
університету за посиланням http://vstup.ntu.edu.ua/d1_PP.pdf. 

 

У тексті листа вступник обов’язково наводить ті ж дані, що і у темі листа.  
 

У назві файлу зі сканованою копією (фотокопією) вступник обов’язково 
зазначає назву документа та своє прізвище, ім’я, по батькові (повністю), наприклад:  

Заява Петренко Микола Іванович 
Паспорт Петренко Микола Іванович 
Свідоцтво Петренко Микола Іванович 
Фотокартка Петренко Микола Іванович 
 

Працівник Приймальної комісії зв’язується з вступником не пізніше ніж через 
72 години після відправлення заяви та документів електронною поштою або завантаження їх 
у гуглформу (але не пізніше 10:00 07 серпня 2020 року). Якщо цього не відбулось, вступник 
має негайно зателефонувати до Приймальної комісії та повідомити про відправлення / 
завантаження заяви та документів. 

 

Заяви та документи, відправлені електронною поштою після 18:00 06 серпня 
2020 року або завантажені у гуглформу після 18:00 06 серпня 2020 року, не 
розглядаються. 

 

Вступник вважається зареєстрованим після отримання ним повідомлення про 
допуск до участі у творчому конкурсі / вступних іспитах. 

Вступник, який подає заяву у паперовому вигляді, отримує таке повідомлення 
особисто під час подання заяви. 

Вступник, який подає заяву в електронному вигляді, отримує таке повідомлення 
електронною поштою за вказаною ним адресою для листування.  

 

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до 
участі в них за наявності: 

оригіналу документа, що посвідчує особу,  
оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті,  
екзаменаційного листка з фотокарткою. 
 

Екзаменаційний листок оформлюється і зберігається в Приймальній комісії та 
видається вступнику особисто безпосередньо перед проведенням творчого 
конкурсу / вступного іспиту.  

 

ТЕЛЕФОН  ПРИЙМАЛЬНОЇ  КОМІСІЇ  +380 (44) 280-54-09 
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