
РОЗКЛАД ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

у 2021 році 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за денною 

                   та заочною формами на основі здобутого ступеня вищої освіти 
                  або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

 

Спеціальність (спеціалізація) /  
освітня програма 

Дата та час початку 
вступного випробування 

Автомобільний транспорт / Автомобільний 
транспорт (освітньо-наукова програма) 

26.07.2021   10:00 

Автомобільний транспорт / Автомобільний 
транспорт  

27.07.2021   10:00 

Галузеве машинобудування / Автомобільні 
транспортні засоби 

27.07.2021   13:00 

Галузеве машинобудування / Будівельні та дорожні 
машини і устаткування 

27.07.2021   11:00 

Галузеве машинобудування / Експлуатація, 
випробування та сервіс машин 

27.07.2021   11:00 

Енергетичне машинобудування / Автомобільні 
двигуни 

27.07.2021   11:00 

Енергетичне машинобудування / Технічне 
обслуговування та діагностика автомобільних 
двигунів 

27.07.2021   11:00 

Прикладна механіка / Відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей і конструкцій 

27.07.2021   11:00 

Матеріалознавство / Матеріалознавство 27.07.2021   14:00 

Екологія / Екологія 27.07.2021   11:00 

Дизайн (промисловий дизайн) / Дизайн 27.07.2021   10:00 

Будівництво та цивільна інженерія / Автомобільні 
дороги, вулиці та дороги населених пунктів 
(освітньо-наукова програма) 

26.07.2021   10:00 

Будівництво та цивільна інженерія / Автомобільні 
дороги, вулиці та дороги населених пунктів  

27.07.2021   11:00 

Будівництво та цивільна інженерія / Аеропорти, 
аеродромні конструкції та споруди (освітньо-
наукова програма) 

26.07.2021   13:00 
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Будівництво та цивільна інженерія / Аеропорти, 
аеродромні конструкції та споруди  

27.07.2021   13:00 

Будівництво та цивільна інженерія / Мости і 
транспортні тунелі (освітньо-наукова програма) 

26.07.2021   13:00 

Будівництво та цивільна інженерія / Мости і 
транспортні тунелі  

27.07.2021   13:00 

Будівництво та цивільна інженерія / Технології 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 
(освітньо-наукова програма) 

26.07.2021   13:00 

Будівництво та цивільна інженерія / Технології 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів  

27.07.2021   13:00 

Геодезія та землеустрій / Геодезія  27.07.2021   13:00 

Геодезія та землеустрій / Оцінка землі та 
нерухомого майна  

27.07.2021   13:00 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 
Підприємництво у сфері управління нерухомим 
майном 

26.07.2021   10:00 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) / Транспортні технології та управління 
на автомобільному транспорті 

26.07.2021   09:00 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) / Організація міжнародних перевезень 

26.07.2021   09:00 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) / Митна справа у транспортній галузі 

26.07.2021   09:00 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) / Інтелектуальні системи управління 
дорожнім рухом 

26.07.2021   09:00 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) / Транспортна логістика міста 

26.07.2021   09:00 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) / Транспортно-логістичні системи 
вантажних автомобільних перевезень 

26.07.2021   09:00 

Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) / Розумний транспорт і логістика для 
міст (освітньо-наукова програма) 

27.07.2021   10:00 

Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки 26.07.2021   11:00 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / 
Консолідована інформація 

26.07.2021   11:00 

http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#19
http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#201
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Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси, 
банківська справа та страхування 

27.07.2021   10:00 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 27.07.2021   13:00 

Менеджмент / Менеджмент організацій та 
адміністрування (транспортний менеджмент) 
(освітньо-наукова програма) 

27.07.2021   10:00 

Менеджмент / Менеджмент організацій та 
адміністрування (транспортний менеджмент)  

26.07.2021   10:00 

Менеджмент / Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності  

26.07.2021   10:00 

Менеджмент / Менеджмент природоохоронної 
діяльності  

26.07.2021   10:00 

Менеджмент / Логістика (освітньо-наукова 
програма) 

27.07.2021   10:00 

Менеджмент / Логістика  26.07.2021   10:00 

Менеджмент / Управління проектами   26.07.2021   10:00 

Туризм / Туризм 27.07.2021   10:00 

Економіка / Економіка підприємства 27.07.2021   11:00 

Економіка / Міжнародна економіка 27.07.2021   11:00 

Економіка / Управління персоналом та економіка 
праці 

27.07.2021   11:00 

Економіка / Економіко-правове забезпечення бізнесу 27.07.2021   11:00 

Економіка / Бізнес-аналітика 27.07.2021   11:00 

Професійна освіта (транспорт) / Професійна освіта 
(транспорт) 

27.07.2021   10:00 

Філологія (германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – англійська) / Філологія (германські 
мови та літератури (переклад включно), перша – 
англійська) 

27.07.2021   10:00 

 

http://www.ntu.edu.ua/vstupnikam/specialnosti/#29
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