
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9кл.) 

Етапи вступної компанії 

Денна форма  
навчання 

вступники на основі 
базової загальної 

середньої освіти (9 кл.) 

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

складають вступні іспити, а також проходять співбесіду у 

Барському коледжі транспорту та будівництва Націо-

нального транспортного університету 

о 18.00 годині  

14 липня 2017 року 

Проведення Барським коледжем транспорту та будівництва 
Національного транспортного університету вступних іспитів 
та співбесід 

15 – 22 липня  
2017 року 

Оприлюднення рейтингових списків вступників із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 
державного замовлення 

не пізніше  
12.00 години  

24 липня 2017 року 

Виконання вступниками вимог до зарахування: 

на місця за кошти державного бюджету 

 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

до 12.00 години  

29 липня 2017 року  

не пізніше  

24 серпня 2017 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 

31 липня 2017 року; 

не пізніше  

30 серпня 2017 року 

Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше  
07 серпня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11кл.) 

Етапи вступної компанії 

Денна форма  
навчання 

Заочна форма  
навчання 

вступники на основі 
повної загальної 

середньої освіти(11 кл.) 

вступники на основі 
повної загальної 

середньої 
освіти(11кл.) 

Початок прийому заяв та документів 12 липня  2017 року 12 липня  2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які складають вступні іспити, а також 

проходять співбесіду у Барському коледжі 

транспорту та будівництва НТУ 

о 18.00 годині  

01 серпня  2017 року 

о 18.00 годині  

07 серпня  2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів, у 

Барському коледжі транспорту та будівництва 

НТУ від осіб які вступають на основі 

сертифікатів  ЗНО 

о 18.00 годині  
08 серпня  2017 року 

о 18.00 годині 
12 серпня  2017 року 

Проведення Барським коледжем транспорту 
та будівництва НТУ 

 вступних іспитів  

співбесід 

 

02 – 07 серпня  
 

02 – 04 серпня 

 

08-11 серпня  
 

- 

Оприлюднення рейтингових списків 
вступників із зазначенням рекомендованих до 
зарахування на місця державного замовлення 

не пізніше  
12.00 години  

09 серпня 2017 року 
- 

Виконання вступниками вимог до зарахування: 

- на місця за кошти державного бюджету 

 

- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

до12.00 години  

12 серпня 2017 року  

не пізніше  

24 серпня  2017 року 

 

- 

не пізніше  

24 серпня 2017 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 

14 серпня  

 

не пізніше 30 вересня         

 

- 

 

не пізніше  

27 серпня 2017 року 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення 

не пізніше  
21 серпня 2017 року 

 

 

 

 



Для вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника 

Етапи вступної компанії 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма 

навчання 

вступники на основі ОКР  

кваліфікованого робітника 

Початок прийому заяв та документів  12 липня 2017 року 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів  
о 18.00 годині  

07 серпня 2017 року 

о 18.00 годині  

07 серпня 2017 року 

Проведення Барським коледжем транспорту та 

будівництва НТУ іспитів та  фахових 

випробувань 

08 – 12 серпня 

2017 року 

08 – 12 серпня  

2017 року 

Оприлюднення рейтингових списків 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення  

не пізніше  

12.00 години  

14 серпня 2017 року 

- 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування: 

на місця за кошти державного бюджету 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

до 18.00 годині  

16 серпня 2017 року 

не пізніше  

24 серпня 2017 року 

 

- 

 

о 18.00 годині  

24 серпня 2017 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  

21 серпня 2017 року; 

не пізніше  

30 вересня 2017 року 

- 

 

не пізніше  

27 серпня 2017 року 

 


