
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на
споріднений напрям підготовки

Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

Термін
навчан-

ня
Курс

Фахове
випробування

НазваКодКодНазва

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста

Денна

 Електромеханіки, енергозбереження і систем управління

20101р 10м1 КурсФаховий іспитсистемна інженерія6.0502015.05020101обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням
і робототехнічних комплексів

5.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

2051р 10м1 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

5.05070203
виробництво автоматизованих електротермічних
систем
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5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання міського
електротранспорту

5.05070104
монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних приладів і
установок

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.14010201обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та автоматичних
пристроїв

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних машин і
апаратів

5.05070205
обслуговування та ремонт електроустаткування
автомобілів і тракторів

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та
технологічного керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування електрообладнання
аеропортів

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

30151р 10м1 КурсФаховий іспителектромеханіка6.0507025.05070101
монтаж і експлуатація електроустаткування
електростанцій і енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних приладів і
установок

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування електрообладнання
аеропортів

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.14010201обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та автоматичних
пристроїв

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів
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5.05070201виробництво електричних машин і апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних машин і
апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих електротермічних
систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання міського
електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт електроустаткування
автомобілів і тракторів

5.05070104
монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд

5.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

Економіки і управління

4501р 10м1 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

2501р 10м1 КурсФаховий іспитмаркетинг6.0305075.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

3001р 10м1 КурсФаховий іспитфінанси і кредит6.0305085.03050802оціночна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

5001р 10м1 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03050801фінанси і кредит

7501р 10м1 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

5.03050702комерційна діяльність
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5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.03050901бухгалтерський облік

301р 10м1 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування

Електроніки та комп'ютерної інженерії

502р 10м1 КурсФаховий іспитінформатика6.0403025.01010201початкова освіта

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

801р 10м1 КурсФаховий іспиткомп’ютерні науки6.0501015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

2001р 10м1 КурсФаховий іспиткомп’ютерна інженерія6.0501025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

501р 10м1 КурсФаховий іспит
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології6.0502025.05080202

виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05020202

обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих
систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку
на транспорті

3001р 10м1 КурсФаховий іспитрадіоелектронні апарати6.0509025.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

5.14010201обслуговування та ремонт електропобутової техніки

3002р 10м1 КурсФаховий іспитрадіоелектронні апарати6.0509025.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
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5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

5.14010201обслуговування та ремонт електропобутової техніки

Механіки і транспорту

2551р 10м1 КурсФаховий іспитінженерне матеріалознавство6.0504035.05040101агломераційне виробництво

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104виробництво кольорових металів і сплавів

5.05040105переробка вторинних кольорових та чорних металів

5.05040106обробка металів тиском

5.05040301термічна обробка металів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних виробів і
напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і кольорових металів і
сплавів

40101р 10м1 КурсФаховий іспитінженерна механіка6.0505025.05050201
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням
і робототехнічних комплексів

5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050208
експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях
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5.05050303
виробництво верстатів з програмним управлінням і
роботів

5.05050401зварювальне виробництво

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

50201р 10м1 КурсФаховий іспитмашинобудування6.0505035.05050306виробництво двигунів

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308виробництво сільськогосподарських машин

5.05050309
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання

5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання

5.05050302
технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням
і робототехнічних комплексів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050303
виробництво верстатів з програмним управлінням і
роботів

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

3002р 10м1 КурсФаховий іспитмашинобудування6.0505035.05050401зварювальне виробництво

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

5.05050306виробництво двигунів

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308виробництво сільськогосподарських машин

5.05050309
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання

5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
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5.10010201
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням
і робототехнічних комплексів

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

2052р 10м1 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.07010602обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання,
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами

2001р 10м1 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101організація та регулювання дорожнього руху

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на залізничному
транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень на водному
транспорті

3512р 10м1 КурсФаховий іспитавтомобільний транспорт6.0701065.07010601
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності

5.07010602обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання,
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами

5.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
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30151р 10м1 КурсФаховий іспитавтомобільний транспорт6.0701065.07010601
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності

5.07010602обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

Права, гуманітарних і соціальних наук

1001р 10м1 КурсФаховий іспитдокументознавство та інформаційна діяльність6.0201055.02010501діловодство

5.02010201бібліотечна справа

501р 10м1 КурсФаховий іспитвидавнича справа та редагування6.0303035.03030301видавнича справа та редагування

4501р 10м1 КурсФаховий іспитправознавство6.0304015.03040101правознавство

Природничих наук

501р 10м1 КурсФаховий іспитздоров’я людини6.0102035.01020101фізичне виховання

5.01010201початкова освіта

502р 10м1 КурсФаховий іспитздоров’я людини6.0102035.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

4001р 10м1 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування6.0401065.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища

5.04010602прикладна екологія

502р 10м1 КурсФаховий іспитбіотехнологія6.0514015.05140101біохімічне виробництво

1002р 10м1 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010107виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-
технічних систем і вентиляції

5.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

1501р 10м1 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи
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За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

Термін
навчан-

ня
Курс

Фахове
випробування

НазваКодКодНазва

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста

Заочна

 Електромеханіки, енергозбереження і систем управління

3002р 10м3 КурсФаховий іспитсистемна інженерія6.0502015.05020101обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням
і робототехнічних комплексів

5.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

5.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5002р 10м3 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

5.05070203
виробництво автоматизованих електротермічних
систем

5.05070104
монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних приладів і
установок

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.14010201обслуговування та ремонт електропобутової техніки
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5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та автоматичних
пристроїв

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070201виробництво електричних машин і апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних машин і
апаратів

5.05070205
обслуговування та ремонт електроустаткування
автомобілів і тракторів

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та
технологічного керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування електрообладнання
аеропортів

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5002р 10м3 КурсФаховий іспителектромеханіка6.0507025.05070101
монтаж і експлуатація електроустаткування
електростанцій і енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних приладів і
установок

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування електрообладнання
аеропортів

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.14010201обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.05030103

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та автоматичних
пристроїв

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів

5.05070201виробництво електричних машин і апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних машин і
апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих електротермічних
систем
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5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання міського
електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт електроустаткування
автомобілів і тракторів

5.05070104
монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд

5.10010102

монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

Економіки і управління

4501р 10м3 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

2501р 10м3 КурсФаховий іспитмаркетинг6.0305075.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5001р 10м3 КурсФаховий іспитфінанси і кредит6.0305085.03050802оціночна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

4001р 10м3 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03050801фінанси і кредит

5001р 10м3 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03050401економіка підприємства

5.03050801фінанси і кредит

5.03050702комерційна діяльність

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.03050901бухгалтерський облік
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Механіки і транспорту

5002р 10м3 КурсФаховий іспитінженерна механіка6.0505025.05040201
ливарне виробництво чорних і кольорових металів і
сплавів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням
і робототехнічних комплексів

5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050208
експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях

5.05050303
виробництво верстатів з програмним управлінням і
роботів

5.05050401зварювальне виробництво

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

5002р 10м3 КурсФаховий іспитмашинобудування6.0505035.05050306виробництво двигунів

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308виробництво сільськогосподарських машин

5.05050309
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання

5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання

5.05050302
технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним управлінням
і робототехнічних комплексів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
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5.05050303
виробництво верстатів з програмним управлінням і
роботів

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

2502р 10м2 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних будівельних
машин і обладнання

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.07010602обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання,
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами

2001р 10м3 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101організація та регулювання дорожнього руху

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на залізничному
транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень на водному
транспорті

5003р 10м2 КурсФаховий іспитавтомобільний транспорт6.0701065.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об'єктів колійного господарства

5.07010303

технічне обслуговування засобів зберігання,
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами

5.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

4002р 10м3 КурсФаховий іспитавтомобільний транспорт6.0701065.07010601
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності

5.07010602обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
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5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

Права, гуманітарних і соціальних наук

1001р 10м3 КурсФаховий іспитдокументознавство та інформаційна діяльність6.0201055.02010201бібліотечна справа

5.02010501діловодство

1501р 10м3 КурсФаховий іспитправознавство6.0304015.03040101правознавство

3502р 10м2 КурсФаховий іспитправознавство6.0304015.03040101правознавство

Природничих наук

4502р 10м3 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування6.0401065.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища

5.04010602прикладна екологія

4002р 10м3 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Примітки:
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