
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ПОРАДИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА  

ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ МТНК або/та МКТ. 

 
ДАНІ, ЗАЗНАЧЕНІ ВСТУПНИКОМ У ЗАЯВІ-АНКЕТІ, ДУЖЕ ВАЖЛИВІ! 

Вони використовуються відповідальним працівником Приймальної комісії закладу вищої 
освіти під час реєстрації за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують 
Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти. 

Інформація, згенерована за допомогою першого сервісу, перевіряється на відповідність 
даним, зазначеними вступником у Заяві-анкеті, після чого до другого сервісу вноситься 
інформація про вступника згідно з даними, зазначеними у Заяві-анкеті (номер(и) 
контактного(их) телефону(ів) вступника; назва(и) вступного(их) випробування(нь), яке(і) 
вступник бажає пройти (МКТ та/або МТНК); іноземна мова, завдання з якої має містити тест 
МКТ (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова); 
інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата 
медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної 
облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з особливими 
освітніми потребами); інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти МКТ 
та/або МТНК (з переліку населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові 
екзаменаційні центри для проведення вступних випробувань, що затверджується 
Міністерством освіти і науки України)). 

ПІДІЙДІТЬ УВАЖНО ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ! 

Заява-анкета має бути заповнена чітко, розбірливо, якість сканкопії або фотокопії має 
забезпечити вільне прочитання її відповідальним працівником Приймальної комісії. 

Ви можете заповнити заяву-анкету у різні способи, зокрема: 
1) роздрукувати, заповнити від руки, зробити сканкопію чи фотокопію; 

2) заповнити в електронному вигляді, зберегти у форматі pdf; 

3) написати повністю від руки на аркуші паперу А4, зробити сканкопію чи фотокопію. 
 

ОБОВ’ЯЗКОВО РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРТЕ  
ЗАЗНАЧЕНІ ВАМИ У ЗАЯВІ-АНКЕТІ ДАНІ! 

 
УВАГА! Вступник, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі 

для вступу для здобуття ступеня магістра за різними спеціальностями,  
за різними формами здобуття освіти та у різних закладах вищої освіти,  

має пройти реєстрацію для складання МТНК один раз! 
Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі  

на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»  
та за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,  
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент»,  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  
він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти,  

який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра  
за спеціальністю 081 «Право». 

ПРОПОНУЄМО ВАМ ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ 


