


Додаток 12 до Правил прийому до ЖДТУ в 2015 році 
 

Внести до Правил прийому до Житомирського державного 
технологічного університету в 2015 р. наступні зміни:  

 
1. Абзац перший Правил прийому викласти в новій редакції такого 

змісту: 
 
“Провадження освітньої діяльності у Житомирському державному 

технологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії 
Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 527480 від 14.11.2014 р., 
термін дії ліцензії до 01.07.2015-01.07.2020 рр.).” 

 
2. Додаток 1 до Правил прийому до ЖДТУ в 2015 році викласти в новій 

редакції (додаток додається). 
 

3. Додаток 4 до Правил прийому до ЖДТУ в 2015 році викласти в новій 
редакції (додаток додається). 

 
4. Додаток 8 до Правил прийому до ЖДТУ в 2015 році викласти в новій 

редакції (додаток додається). 
 

 



     
 

Додаток 1 до Правил прийому до ЖДТУ  в 2015 році 
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
     

Житомирський державний технологічний університет 
Громадяни України 

Бакалавр    

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги  

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Гірничо-екологічний      

0401 Природничі науки 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування  

75  75 

0503 Розробка корисних копалин 6.050301 гірництво  125  75 

Економіки та менеджменту      
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 економіка підприємства  100  100 

0305 Економіка та підприємництво 6.030505 управління персоналом та економіка праці  50  50 

0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 менеджмент  45  50 

1401 Сфера обслуговування 6.140103 туризм  30  30 

Інженерної механіки      
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050502 інженерна механіка  45  45 

0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 машинобудування  75  75 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 6.070101 транспортні технології  30  30 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 6.070106 автомобільний транспорт  70  70 

Інформаційно-комп’ютерних технологій      
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050103 програмна інженерія  90  90 



0502 Автоматика та управління 6.050201 системна інженерія  50  40 
0502 Автоматика та управління 6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології  
55  55 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 6.050901 радіотехніка  25  0 
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 6.050902 радіоелектронні апарати  30  0 
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 6.050903 телекомунікації  30  0 

Обліку і фінансів      
0305 Економіка та підприємництво 6.030508 фінанси і кредит  50  50 

0305 Економіка та підприємництво 6.030509 облік і аудит  100  100 

Магістр     
     

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги  

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Гірничо-екологічний      

0401 Природничі науки 8.04010601 екологія та охорона навколишнього 
середовища  

15  15 

0401 Природничі науки 8.04010605 радіоекологія  15  15 
0503 Розробка корисних копалин 8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 

копалин  
10  10 

0503 Розробка корисних копалин 8.05030104 маркшейдерська справа  25  25 
Економіки та менеджменту      

0305 Економіка та підприємництво 8.03050401 економіка підприємства  25  25 

0305 Економіка та підприємництво 8.03050501 управління персоналом та економіка праці  25  25 

0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  15  15 

0306 Менеджмент і адміністрування 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  15  15 

Інженерної механіки      
0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050201 технології машинобудування  15  15 

0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050301 металорізальні верстати та системи  15  15 



0505 Машинобудування та матеріалообробка 8.05050315 обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів  

15  0 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  20  20 

Інформаційно-комп’ютерних технологій      
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010301 програмне забезпечення систем  15  15 

0502 Автоматика та управління 8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та 
автоматика  

10  10 

0502 Автоматика та управління 8.05020201 автоматизоване управління технологічними 
процесами  

10  10 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 8.05090101 радіотехніка  5  0 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи  10  0 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 8.05090303 технології та засоби телекомунікацій  10  0 

Обліку і фінансів      
0305 Економіка та підприємництво 8.03050801 фінанси і кредит  25  25 

0305 Економіка та підприємництво 8.03050901 облік і аудит  75  75 

Спеціаліст 
     

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги  

Код Назва Код Назва Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Гірничо-екологічний      

0401 Природничі науки 7.04010601 екологія та охорона навколишнього 
середовища  

45  35 

0503 Розробка корисних копалин 7.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 
копалин  

75  55 

0503 Розробка корисних копалин 7.05030104 маркшейдерська справа  50  20 
Економіки та менеджменту      

0305 Економіка та підприємництво 7.03050401 економіка підприємства  75  75 
0305 Економіка та підприємництво 7.03050501 управління персоналом та економіка праці  40  40 
0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  35  35 

Інженерної механіки      



0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050201 технології машинобудування  35  35 
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050301 металорізальні верстати та системи  35  35 

0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050315 обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів  

25  0 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 7.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  55  70 

Інформаційно-комп’ютерних технологій      
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 7.05010301 програмне забезпечення систем  75  65 

0502 Автоматика та управління 7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та 
автоматика  

50  50 

0502 Автоматика та управління 7.05020201 автоматизоване управління технологічними 
процесами  

40  30 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 7.05090101 радіотехніка  20  0 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 7.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи  25  0 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок 7.05090303 технології та засоби телекомунікацій  30  0 

Обліку і фінансів      
0305 Економіка та підприємництво 7.03050801 фінанси і кредит  25  40 

0305 Економіка та підприємництво 7.03050901 облік і аудит  50  100 

     

Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими  напрямами (спеціальностями). Ліцензований обсяг становить 
60 осіб на рік. Вартість одного року навчання 1700 дол. США 

 



 

    Додаток 4 до Правил прийому до ЖДТУ в 2015 році 
       
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю 
       

Житомирський державний технологічний університет 
Денна     

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
(магістра) 

Фахове 
випробування 

Назва Код Код Назва  
Гірничо-екологічний     

екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

6.040106 7.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища  Фаховий іспит  

гірництво 6.050301 7.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 
копалин  

Фаховий іспит  

гірництво 6.050301 7.05030104 маркшейдерська справа  Фаховий іспит  

екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

6.040106 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

екологія та охорона навколишнього середовища 7.04010601 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

6.040106 8.04010605 радіоекологія  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

радіоекологія 7.04010605 8.04010605 радіоекологія  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

гірництво 6.050301 8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 
копалин  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

розробка родовищ та видобування корисних копалин 7.05030101 8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 
копалин  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

гірництво 6.050301 8.05030104 маркшейдерська справа  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

маркшейдерська справа 7.05030104 8.05030104 маркшейдерська справа  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Економіки та менеджменту     
економіка підприємства 6.030504 7.03050401 економіка підприємства  Фаховий іспит  

управління персоналом та економіка праці 6.030505 7.03050501 управління персоналом та економіка праці  Фаховий іспит  
менеджмент 6.030601 7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  Фаховий іспит  



економіка підприємства 6.030504 8.03050401 економіка підприємства  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

економіка підприємства 7.03050401 8.03050401 економіка підприємства  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

управління персоналом та економіка праці 6.030505 8.03050501 управління персоналом та економіка праці  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

управління персоналом та економіка праці 7.03050501 8.03050501 управління персоналом та економіка праці  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент 6.030601 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент 6.030601 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Інженерної механіки     
інженерна механіка 6.050502 7.05050201 технології машинобудування  Фаховий іспит  
машинобудування 6.050503 7.05050301 металорізальні верстати та системи  Фаховий іспит  
машинобудування 6.050503 7.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів  
Фаховий іспит  

автомобільний транспорт 6.070106 7.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  Фаховий іспит  

інженерна механіка 6.050502 8.05050201 технології машинобудування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

технології машинобудування 7.05050201 8.05050201 технології машинобудування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

машинобудування 6.050503 8.05050301 металорізальні верстати та системи  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

металорізальні верстати та системи 7.05050301 8.05050301 металорізальні верстати та системи  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

машинобудування 6.050503 8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів 

7.05050315 8.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

автомобільний транспорт 6.070106 8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601 8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Інформаційно-комп’ютерних технологій     
програмна інженерія 6.050103 7.05010301 програмне забезпечення систем  Фаховий іспит  
системна інженерія 6.050201 7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика Фаховий іспит  



автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 7.05020201 автоматизоване управління технологічними 
процесами  

Фаховий іспит  

радіотехніка 6.050901 7.05090101 радіотехніка  Фаховий іспит  

радіоелектронні апарати 6.050902 7.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи  Фаховий іспит  

телекомунікації 6.050903 7.05090303 технології та засоби телекомунікацій  Фаховий іспит  
програмна інженерія 6.050103 8.05010301 програмне забезпечення систем  Фаховий іспит ; 

Іноземна мова  
програмне забезпечення систем 7.05010301 8.05010301 програмне забезпечення систем  Фаховий іспит ; 

Іноземна мова  
системна інженерія 6.050201 8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика Фаховий іспит ; 

Іноземна мова  
комп’ютеризовані системи управління та автоматика 7.05020101 8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика Фаховий іспит ; 

Іноземна мова  
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 8.05020201 автоматизоване управління технологічними 

процесами  
Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201 8.05020201 автоматизоване управління технологічними 
процесами  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

радіотехніка 6.050901 8.05090101 радіотехніка  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

радіотехніка 7.05090101 8.05090101 радіотехніка  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

радіоелектронні апарати 6.050902 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи  Фаховий іспит ; 
Історія України  

Біотехнічні та медичні апарати і системи 7.05090204 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи  Фаховий іспит ; 
Історія України  

телекомунікації 6.050903 8.05090303 технології та засоби телекомунікацій  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

технології та засоби телекомунікацій 7.05090303 8.05090303 технології та засоби телекомунікацій  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Обліку і фінансів     
фінанси і кредит 6.030508 7.03050801 фінанси і кредит  Фаховий іспит  

облік і аудит 6.030509 7.03050901 облік і аудит  Фаховий іспит  

фінанси і кредит 6.030508 8.03050801 фінанси і кредит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

фінанси і кредит 7.03050801 8.03050801 фінанси і кредит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

облік і аудит 6.030509 8.03050901 облік і аудит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

облік і аудит 7.03050901 8.03050901 облік і аудит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  



Заочна     
       
Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

 
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

(магістра) 
Фахове 

випробування 
Назва Код Код Назва  

Гірничо-екологічний     
екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

6.040106 7.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища  Фаховий іспит  

гірництво 6.050301 7.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 
копалин  

Фаховий іспит  

гірництво 6.050301 7.05030104 маркшейдерська справа  Фаховий іспит  
екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

6.040106 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

екологія та охорона навколишнього середовища 7.04010601 8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування 

6.040106 8.04010605 радіоекологія  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

радіоекологія 7.04010605 8.04010605 радіоекологія  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

гірництво 6.050301 8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 
копалин  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

розробка родовищ та видобування корисних копалин 7.05030101 8.05030101 розробка родовищ та видобування корисних 
копалин  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

гірництво 6.050301 8.05030104 маркшейдерська справа  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

маркшейдерська справа 7.05030104 8.05030104 маркшейдерська справа  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Економіки та менеджменту     
економіка підприємства 6.030504 7.03050401 економіка підприємства  Фаховий іспит  

управління персоналом та економіка праці 6.030505 7.03050501 управління персоналом та економіка праці  Фаховий іспит  

менеджмент 6.030601 7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  Фаховий іспит  
економіка підприємства 6.030504 8.03050401 економіка підприємства  Фаховий іспит ; 

Іноземна мова  
економіка підприємства 7.03050401 8.03050401 економіка підприємства  Фаховий іспит ; 

Іноземна мова  
управління персоналом та економіка праці 6.030505 8.03050501 управління персоналом та економіка праці  Фаховий іспит ; 

Іноземна мова  



управління персоналом та економіка праці 7.03050501 8.03050501 управління персоналом та економіка праці  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент 6.030601 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент 6.030601 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Інженерної механіки     
інженерна механіка 6.050502 7.05050201 технології машинобудування  Фаховий іспит  
машинобудування 6.050503 7.05050301 металорізальні верстати та системи  Фаховий іспит  
автомобільний транспорт 6.070106 7.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  Фаховий іспит  

інженерна механіка 6.050502 8.05050201 технології машинобудування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

технології машинобудування 7.05050201 8.05050201 технології машинобудування  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

машинобудування 6.050503 8.05050301 металорізальні верстати та системи  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

металорізальні верстати та системи 7.05050301 8.05050301 металорізальні верстати та системи  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

автомобільний транспорт 6.070106 8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601 8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Інформаційно-комп’ютерних технологій     
програмна інженерія 6.050103 7.05010301 програмне забезпечення систем  Фаховий іспит  
системна інженерія 6.050201 7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика Фаховий іспит  
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 7.05020201 автоматизоване управління технологічними 

процесами  
Фаховий іспит  

програмна інженерія 6.050103 8.05010301 програмне забезпечення систем  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

програмне забезпечення систем 7.05010301 8.05010301 програмне забезпечення систем  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

системна інженерія 6.050201 8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

комп’ютеризовані системи управління та автоматика 7.05020101 8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 8.05020201 автоматизоване управління технологічними 
процесами  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  



автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201 8.05020201 автоматизоване управління технологічними 
процесами  

Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

Обліку і фінансів     
фінанси і кредит 6.030508 7.03050801 фінанси і кредит  Фаховий іспит  

облік і аудит 6.030509 7.03050901 облік і аудит  Фаховий іспит  

фінанси і кредит 6.030508 8.03050801 фінанси і кредит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

фінанси і кредит 7.03050801 8.03050801 фінанси і кредит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

облік і аудит 6.030509 8.03050901 облік і аудит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

облік і аудит 7.03050901 8.03050901 облік і аудит  Фаховий іспит ; 
Іноземна мова  

       

Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями). Ліцензований обсяг становить 
60 осіб на рік. Вартість одного року навчання 1700 дол. США 

 



 
Додаток 8 до Правил прийому до ЖДТУ в 2015 році 

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за іншим напрямом 
підготовки, для здобуття ступеня магістра  

Житомирський державний технологічний університет 
Денна форма навчання 

Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Спеціальності ступеня магістра Вступні 
випробування 

Назва Код Код Назва 

Гірничо-екологічний 

хімія 6.040101 8.04010601 
екологія та охорона навколишнього 
середовища  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

біологія 6.040102     

геологія 6.040103     

географія 6.040104     

гідрометеорологія 6.040105     

  

хімія 6.040101 8.04010605 радіоекологія  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

біологія 6.040102     

геологія 6.040103     

географія 6.040104     

гідрометеорологія 6.040105     

торфова справа  6.050302 8.05030101 

розробка родовищ та видобування корисних 
копалин 

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

переробка корисних копалин  6.050303   

нафогазова справа  6.050304     

торфова справа  6.050302 8.05030104 
маркшейдерська справа 

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

переробка корисних копалин  6.050303   

нафогазова справа  6.050304     

геодезія, картографія та землеустрій 6.080101     



Економіки та менеджменту 

економічна теорія 6.030501 8.03050401 економіка підприємства  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

менеджмент 6.030601     

економічна теорія 6.030501 8.03050501 управління персоналом та економіка праці  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

менеджмент 6.030601     

економічна теорія 6.030501 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     
фінанси і кредит 6.030508     
облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     



економічна теорія 6.030501 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     
Інженерної механіки 

прикладна механіка 6.050501 8.05050201 технології машинобудування  Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови машинобудування 6.050503     

зварювання 6.050504     

прикладна механіка 6.050501 8.05050301 металорізальні верстати та системи  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

інженерна механіка 6.050502     

зварювання 6.050504     

прикладна механіка 6.050501 8.05050315 
обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів 

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

інженерна механіка 6.050502     

зварювання 6.050504     
транспортні технології 6.070101 8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  

Фаховий іспит, Додаткове 
вступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 



Інформаційно-комп'ютерних технологій 

комп’ютерні науки 6.050101 8.05010301 програмне забезпечення систем  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

комп’ютерна інженерія 6.050102     

системна інженерія 6.050201     

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202     

комп’ютерні науки 6.050101 

8.05020201 
автоматизоване управління технологічними 
процесами  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

комп’ютерна інженерія 6.050102 

програмна інженерія 6.050103     

системна інженерія 6.050201     

комп’ютерні науки 6.050101 

8.05020101 
комп’ютеризовані системи управління та 
автоматика 

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

комп’ютерна інженерія 6.050102 

програмна інженерія 6.050103     

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202     

радіоелектронні апарати 6.050902 8.05090101 радіотехніка  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

телекомунікації 6.050903     

мережі та системи поштового зв’язку 6.050904     

радіотехніка 6.050901 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

телекомунікації 6.050903     

мережі та системи поштового зв’язку 6.050904     

радіотехніка 6.050901 8.05090303 технології та засоби телекомунікацій  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

радіоелектронні апарати 6.050902     

мережі та системи поштового зв’язку 6.050904     



Обліку і фінансів 

економічна теорія 6.030501 8.03050801 фінанси і кредит  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

менеджмент 6.030601     

економічна теорія 6.030501 8.03050901 облік і аудит 
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

менеджмент 6.030601     

Заочна форма навчання 
Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Спеціальності ступеня магістра Вступні 

випробування Назва Код Код Назва 

Гірничо-екологічний 

хімія 6.040101 8.04010601 
екологія та охорона навколишнього 
середовища  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

біологія 6.040102     

геологія 6.040103     

географія 6.040104     

гідрометеорологія 6.040105     



хімія 6.040101 8.04010605 радіоекологія  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

біологія 6.040102     

геологія 6.040103     
географія 6.040104     
гідрометеорологія 6.040105     

торфова справа  6.050302 8.05030101 
Розробка родовищ та видобування корисних 
копалин Фаховий іспит, Додаткове 

ступне випробування,  
Вступний іспит з іноземної 

мови 

переробка корисних копалин  6.050303   

нафогазова справа  6.050304     

торфова справа  6.050302 8.05030104 
маркшейдерська справа 

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

переробка корисних копалин  6.050303   

нафогазова справа  6.050304     

геодезія, картографія та землеустрій 6.080101     
Економіки та менеджменту 

економічна теорія 6.030501 8.03050401 економіка підприємства  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

облік і аудит 6.030509     
товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     
менеджмент 6.030601     

економічна теорія 6.030501 8.03050501 управління персоналом та економіка праці  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

менеджмент 6.030601     



економічна теорія 6.030501 8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     
міжнародна економіка 6.030503     
економіка підприємства 6.030504     
управління персоналом та економіка праці 6.030505     
прикладна статистика 6.030506     
маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

економічна теорія 6.030501 8.03060104 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

Інженерної механіки 

прикладна механіка 6.050501 8.05050201 технології машинобудування  
Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

машинобудування 6.050503     

зварювання 6.050504     

прикладна механіка 6.050501 8.05050301 металорізальні верстати та системи  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

інженерна механіка 6.050502     

зварювання 6.050504     



прикладна механіка 6.050501 8.05050315 
обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів 

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

інженерна механіка 6.050502     

зварювання 6.050504     
транспортні технології 6.070101 8.07010601 автомобілі та автомобільне господарство  

Фаховий іспит, Додаткове 
вступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

Інформаційно-комп'ютерних технологій 

комп’ютерні науки 6.050101 8.05010301 програмне забезпечення систем  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

комп’ютерна інженерія 6.050102     

системна інженерія 6.050201     

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202     

комп’ютерні науки 6.050101 

8.05020201 
автоматизоване управління технологічними 
процесами  Фаховий іспит, Додаткове 

ступне випробування,  
Вступний іспит з іноземної 

мови 

комп’ютерна інженерія 6.050102 

програмна інженерія 6.050103     

системна інженерія 6.050201     

комп’ютерні науки 6.050101 

8.05020101 
комп’ютеризовані системи управління та 
автоматика 

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

комп’ютерна інженерія 6.050102 

програмна інженерія 6.050103     

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202     

Обліку і фінансів 

економічна теорія 6.030501 8.03050801 фінанси і кредит  

Фаховий іспит, Додаткове 
ступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

облік і аудит 6.030509     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

менеджмент 6.030601     



економічна теорія 6.030501 8.03050901 облік і аудит 

Фаховий іспит, Додаткове 
вступне випробування,  

Вступний іспит з іноземної 
мови 

економічна кібернетика 6.030502     

міжнародна економіка 6.030503     

економіка підприємства 6.030504     

управління персоналом та економіка праці 6.030505     

прикладна статистика 6.030506     

маркетинг 6.030507     

фінанси і кредит 6.030508     

товарознавство і торговельне підприємництво 6.030510     

менеджмент 6.030601     

 


