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РІШЕННЯ 
 

Вченої ради Національного транспортного університету 
 

Протокол № б 16 червня 2016 року 

Про готовність університету до проведення вступної кампанії 2016 року  

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчальної роботи Грищука O.K., Вчена рада 
констатує, що в університеті ведеться робота з підготовки до прийому на навчання в 2016 р. у відповідності 
з «Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році», «Правилами прийому до 
Національного транспортного університету в 2016 році». 

Відповідно до плану роботи приймальної комісії університету, в терміни, визначені чинним 
законодавством, сформовані відбіркові, предметні та фахові екзаменаційні комісії, апеляційна комісія. 
Затверджено список технічних працівників для роботи в приймальній комісії. Значну увагу приділено 
організації роботи відбіркових комісій у відокремлених структурних підрозділах університету. Відповідно 
до змін Умов прийому були розроблені зміни до Правил прийому до Національного транспортного 
університету в 2016 році. В зв’язку з започаткуванням підготовки докторів філософії проведена значна 
робота з ліцензування наукових спеціальностей та отримана відповідна ліцензія. 

Згідно вимог нормативних документів розроблені, затверджені та оприлюднені програми вступних 
випробувань, затверджені відповідні екзаменаційні білети. Проводяться навчання та інструктивні наради з 
технічними працівниками приймальної комісії. Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України здійснені заходи щодо організації прийняття та розгляду електронних заяв і внесення відомостей та 
даних до ЄДЕБО в університеті та його відокремлених структурних підрозділах. 

Вжиті заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення приймальної комісії. 
Підготовлені та обладнані приміщення для прийому та обробки документів від вступників за факультетами і 
формами навчання. 

Проведена значна профорієнтаційна робота: дні відкритих дверей в університеті, презентація 
університету в районних центрах занятості, співпраця з технікумами, коледжами, підприємствами та 
організаціями, реклама на радіо, телебаченні, в друкованих виданнях тощо. 

Вчена рада постановила: 
1. Роботу з підготовки університету до проведення вступної кампанії 2016 року схвалити. 
2. Запланувати участь викладачів НТУ в роботі випускних Екзаменаційних комісій коледжів. 
3. Забезпечити належні умови для роботи співробітників університету, які працюють у приймальній 

комісії. 
Відповідальні: проректор Булах О.І., проректор Грищук O.K. 

4. Приймальній комісії університету організувати злагоджену роботу відбіркових комісій всіх 
відокремлених структурних підрозділів. 
Відповідальні: проректор Грищук O.K., заступник відповідального секретаря Приймальної комісії 
Філіпова Г.А. 

5. Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого проректора Біляковича М.О.

 

Заступник голови Вченої ради      М.О. Білякович 

 

Секретар Вченої ради       О.І. Мельниченко 
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