
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

 Електромеханіки, енергозбереження і систем управління

2015ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

10152р 10м1 КурсФаховий іспит
Комп'ютеризовані системи
управління та автоматика

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

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

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації
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5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05100301
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100401
виробництво оптичних і оптико-
електронних приладів

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

Комп'ютеризовані системи
управління та автоматика

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

6060ВСЬОГО:
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060102
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060103
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання

5.05060104
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання

5.05060201
монтаж і експлуатація гідроенергетичних
установок

5.05060301
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

5.05060401
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання

5.05060402
конструювання та виробництво
турбінних установок

5.05060403
монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок
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5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

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

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво 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

5.05110302
експлуатація авіаційних
електрифікованих комплексів

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010407
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.10010101
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
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5.10010201
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

20602р 10м1 КурсФаховий іспит
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

2002р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

Економіки і управління

105ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та
страхування

072

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

551р 10м1 КурсФаховий іспитФінанси і кредит
Фінанси, банківська справа та
страхування

0725.03050201інформаційна діяльність підприємства

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Фінанси і кредит
Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності

155ВСЬОГО:Облік і оподаткування071

551р 10м1 КурсФаховий іспитОблік і аудитОблік і оподаткування0715.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність
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5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Облік і аудитОблік і оподаткування071Інші спеціальності

102ВСЬОГО:Маркетинг075

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

521р 10м1 КурсФаховий іспитМаркетингМаркетинг0755.03050201інформаційна діяльність підприємства

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

МаркетингМаркетинг075Інші спеціальності

105ВСЬОГО:Менеджмент073

551р 10м1 КурсФаховий іспит
Менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент0735.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика
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5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент073Інші спеціальності

80ВСЬОГО:Туризм242

301р 10м1 КурсФаховий іспитТуризмТуризм2425.14010101Готельне обслуговування

5.14010102Ресторанне обслуговування

5.14010202організація обслуговування населення

5.14010301Туристичне обслуговування

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

ТуризмТуризм242Інші спеціальності

105ВСЬОГО:Економіка051

551р 10м1 КурсФаховий іспитЕкономіка підприємстваЕкономіка0515.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
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5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Економіка підприємстваЕкономіка051Інші спеціальності

Електроніки та комп'ютерної інженерії

2010ВСЬОГО:Комп’ютерна інженерія123

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

10102р 10м1 КурсФаховий іспит
Комп’ютерні системи та
мережі

Комп’ютерна інженерія1235.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

Комп’ютерні системи та
мережі

Комп’ютерна інженерія123Інші спеціальності

105ВСЬОГО:Середня освіта014

5.01010301технологічна освіта

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

552р 10м1 КурсФаховий іспитІнформатикаСередня освіта0145.01010201початкова освіта

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

ІнформатикаСередня освіта014Інші спеціальності

1010ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

5102р 10м1 КурсФаховий іспит
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і
виробництва

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
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5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05100301
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100401
виробництво оптичних і оптико-
електронних приладів

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси і
виробництва

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

3020ВСЬОГО:Телекомунікації та радіотехніка172

15152р 10м1 КурсФаховий іспит
Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка1725.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
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5.05090302
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки

5.05090303
монтаж, обслуговування і ремонт
обладнання лінійних споруд
електрозв'язку та абонентських пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090306
монтаж, технічне обслуговування і
ремонт обладнання радіозв`язку,
радіомовлення та телебачення

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05110302
експлуатація авіаційних
електрифікованих комплексів

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка172Інші спеціальності

205ВСЬОГО:
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

1052р 10м1 КурсФаховий іспит
Інформаційні управляючі
системи та технології

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

Інформаційні управляючі
системи та технології

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122Інші спеціальності

Механіки і транспорту

1015ВСЬОГО:Транспортні технології275

5152р 10м1 КурсФаховий іспит
Організація перевезень і
управління на
автомобільному транспорті

Транспортні технології2755.07010101
організація 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

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

Організація перевезень і
управління на
автомобільному транспорті

Транспортні технології275Інші спеціальності

2515ВСЬОГО:Прикладна механіка131

22.07.2016 14:03Роздруковано в ЄДЕБО9/23



15152р 10м1 КурсФаховий іспитПрикладна механікаПрикладна механіка1315.05050201
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
харчового виробництва

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050306виробництво двигунів

5.05050401зварювальне виробництво

5.05100103механічні вимірювання

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Прикладна механікаПрикладна механіка131Інші спеціальності

100ВСЬОГО:Дизайн022

502р 10м1 КурсФаховий іспитДизайнДизайн0225.02020701дизайн

5.02020702
перукарське мистецтво та декоративна
косметика

5.02020801декоративно-прикладне мистецтво

5.02021101художнє фотографування

5.05150104дизайн друкованої продукції

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

ДизайнДизайн022Інші спеціальності

4040ВСЬОГО:Галузеве машинобудування133
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20402р 10м1 КурсФаховий іспит
Галузеве
машинобудування

Галузеве машинобудування1335.05050201
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
харчового виробництва

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050306виробництво двигунів

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050401зварювальне виробництво

5.05100103механічні вимірювання

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

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

2002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Галузеве
машинобудування

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

4520ВСЬОГО:Автомобільний транспорт274

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010303

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

5.07010301
технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

35202р 10м1 КурсФаховий іспит
Автомобілі та
автомобільне господарство

Автомобільний транспорт2745.07010601
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Автомобілі та
автомобільне господарство

Автомобільний транспорт274Інші спеціальності
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1510ВСЬОГО:Матеріалознавство132

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040106обробка металів тиском

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5102р 10м1 КурсФаховий іспит
Прикладне
матеріалознавство

Матеріалознавство1325.05040101агломераційне виробництво

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Прикладне
матеріалознавство

Матеріалознавство132Інші спеціальності

Права, гуманітарних і соціальних наук

405ВСЬОГО:Право081

3051р 10м1 КурсФаховий іспитПравознавствоПраво0815.03040101правознавство

5.03040102правоохоронна діяльність

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

ПравознавствоПраво081Інші спеціальності

50ВСЬОГО:Психологія053

302р 10м1 КурсФаховий іспитПсихологіяПсихологія0535.01010201початкова освіта

5.01010401професійна освіта

202р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

ПсихологіяПсихологія053Інші спеціальності

110ВСЬОГО:Журналістика061

601р 10м1 КурсФаховий іспит
Видавнича справа та
редагування

Журналістика0615.03030301видавнича справа та редагування

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Видавнича справа та
редагування

Журналістика061Інші спеціальності

60ВСЬОГО:Філологія035
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302р 10м1 КурсФаховий іспит
Германські мови та
літератури (переклад
включно)

Філологія0355.01010201початкова освіта

5.01010401професійна освіта

302р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Германські мови та
літератури (переклад
включно)

Філологія035Інші спеціальності

100ВСЬОГО:
Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

029

5.02010501діловодство

501р 10м1 КурсФаховий іспит
Документознавство та
інформаційна діяльність

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

0295.02010201бібліотечна справа

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Документознавство та
інформаційна діяльність

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

029Інші спеціальності

Природничих наук

100ВСЬОГО:Екологія101

5.04010602прикладна екологія

502р 10м1 КурсФаховий іспит
Екологія та охорона
навколишнього
середовища

Екологія1015.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Екологія та охорона
навколишнього
середовища

Екологія101Інші спеціальності

105ВСЬОГО:Геодезія та землеустрій193

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

552р 10м1 КурсФаховий іспитЗемлеустрій та кадастрГеодезія та землеустрій1935.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Землеустрій та кадастрГеодезія та землеустрій193Інші спеціальності

70ВСЬОГО:Фізична реабілітація227

502р 10м1 КурсФаховий іспитфізична реабілітаціяФізична реабілітація2275.01020101фізичне виховання

5.01010201початкова освіта

5.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

202р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

фізична реабілітаціяФізична реабілітація227Інші спеціальності
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101ВСЬОГО:
Будівництво та цивільна
інженерія

192

512р 10м1 КурсФаховий іспит
Будівництво та цивільна
інженерія

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

Будівництво та цивільна
інженерія

Будівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

200ВСЬОГО:Біотехнології та біоінженерія162

502р 10м1 КурсФаховий іспит
Біотехнології та
біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія1625.05170101виробництво харчової продукції

5.05170104
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів

5.05170106бродильне виробництво і виноробство

5.05170107виробництво жирів і жирозамінників

5.05170109
зберігання, консервування та переробка
м'яса

5.05170110
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів

5.05170111
зберігання, консервування та переробка
молока

5.05140101біохімічне виробництво

5.12010101лікувальна справа

5.12010102сестринська справа

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Біотехнологія та
біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія162Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

 Електромеханіки, енергозбереження і систем управління

2510ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

15103р 10м1 КурсФаховий іспит
Комп'ютеризовані системи
управління і автоматика

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

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

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації
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5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05100301
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100401
виробництво оптичних і оптико-
електронних приладів

1003р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Комп'ютеризовані системи
управління і автоматика

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

4010ВСЬОГО:
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060102
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060103
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання

5.05060104
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання

5.05060201
монтаж і експлуатація гідроенергетичних
установок

5.05060301
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

5.05060401
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання

5.05060402
конструювання та виробництво
турбінних установок

5.05060403
монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
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Економіки і управління

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

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво 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

5.05110302
експлуатація авіаційних
електрифікованих комплексів

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010407
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.10010101
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

30103р 10м1 КурсФаховий іспит
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

1003р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності
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Економіки і управління

200ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та
страхування

072

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

1501р 10м1 КурсФаховий іспитФінанси і кредит
Фінанси, банківська справа та
страхування

0725.03050201інформаційна діяльність підприємства

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Фінанси і кредит
Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності

150ВСЬОГО:Облік і оподаткування071

1001р 10м1 КурсФаховий іспитОблік і аудитОблік і оподаткування0715.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення
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502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Облік і аудитОблік і оподаткування071Інші спеціальності

100ВСЬОГО:Маркетинг075

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

501р 10м1 КурсФаховий іспитМаркетингМаркетинг0755.03050201інформаційна діяльність підприємства

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий)

МаркетингМаркетинг075Інші спеціальності

200ВСЬОГО:Менеджмент073

1501р 10м1 КурсФаховий іспит
Менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент0735.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва
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5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Менеджмент організацій і
адміністрування

Менеджмент073Інші спеціальності

150ВСЬОГО:Економіка051

1001р 10м1 КурсФаховий іспитЕкономіка підприємстваЕкономіка0515.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

5.14010202організація обслуговування населення

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Економіка підприємстваЕкономіка051Інші спеціальності

Механіки і транспорту

250ВСЬОГО:Транспортні технології275

1502р 10м1 КурсФаховий іспит
Організація перевезень і
управління на
автомобільному транспорті

Транспортні технології2755.07010101
організація 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

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Організація перевезень і
управління на
автомобільному транспорті

Транспортні технології275Інші спеціальності
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255ВСЬОГО:Прикладна механіка131

1553р 10м1 КурсФаховий іспитПрикладна механікаПрикладна механіка1315.05050201
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
харчового виробництва

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050306виробництво двигунів

5.05050401зварювальне виробництво

5.05100103механічні вимірювання

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

1003р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Прикладна механікаПрикладна механіка131Інші спеціальності

255ВСЬОГО:Галузеве машинобудування133

1053р 10м1 КурсФаховий іспит
Галузеве
машинобудування

Галузеве машинобудування1335.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

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

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
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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
харчового виробництва

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050306виробництво двигунів

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050401зварювальне виробництво

5.05100103механічні вимірювання

1003р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Галузеве
машинобудування

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

505ВСЬОГО:Автомобільний транспорт274

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010301
технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010303

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

3053р 10м1 КурсФаховий іспит
Автомобілі та
автомобільне господарство

Автомобільний транспорт2745.07010601
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності

2003р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Автомобілі та
автомобільне господарство

Автомобільний транспорт274Інші спеціальності

Права, гуманітарних і соціальних наук

350ВСЬОГО:Право081

2501р 10м1 КурсФаховий іспитПравознавствоПраво0815.03040101правознавство

5.03040102правоохоронна діяльність

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

ПравознавствоПраво081Інші спеціальності
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100ВСЬОГО:
Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

029

5.02010501діловодство

501р 10м1 КурсФаховий іспит
Документознавство та
інформаційна діяльність

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

0295.02010201бібліотечна справа

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Документознавство та
інформаційна діяльність

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

029Інші спеціальності

Природничих наук

202ВСЬОГО:Геодезія та землеустрій193

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

1522р 10м1 КурсФаховий іспитЗемлеустрій та кадастрГеодезія та землеустрій1935.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий);
Фаховий іспит

Землеустрій та кадастрГеодезія та землеустрій193Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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