Таблиця 2
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 ступеня бакалавра
Державний університет «Житомирська політехніка»
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
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

55

Назва

Код

економіка підприємства
фінанси і кредит
бухгалтерський облік
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050401
5.03050801
5.03050901
5.03050701
5.03050702
5.03050802
5.03051001
5.03051002
5.03050201
051
071
072
073
075
076

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
Код
Назва
назву спеціальності/
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
051
Економіка
Економіка

Фахове
випробування

Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики
Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури

Курс

Термін
навчання

1 Курс

2р

Інші спеціальності

56

економіка підприємства

5.03050401

маркетингова діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
комерційна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050701
5.03050801
5.03050802
5.03050702
5.03050901

Інші спеціальності

051

Економіка

Економіка

071

Облік і оподаткування

Облік і
оподаткування

5.03051001
5.03051002

ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076

071

Облік і оподаткування

Облік і
оподаткування

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)

економіка підприємства
маркетингова діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
комерційна діяльність

5.03050401
5.03050701
5.03050801
5.03050802
5.03050702

бухгалтерський облік

5.03050901

57

товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська
справа та
страхування

5.03051001

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

5.03051002
5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076

Інші спеціальності

організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті

072

ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики

5.03060101
5.03060102

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська
справа та
страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця

58

інформаційна діяльність підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
051
071
072
073
075
076

Інші спеціальності

фінанси і кредит
бухгалтерський облік
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
інформаційна діяльність підприємства

державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики

073

5.03050801
5.03050901
5.03050701
5.03050702
5.03050802
5.03051001
5.03051002
5.03050201

076

Менеджмент

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики

1 Курс

2р

1 Курс

2р

економіка підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050401
051
071
072
073
075

076

Інші спеціальності

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна
справа

59

076

Організація обслуговування
населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування
Туризм
Готельно-ресторанна справа

5.14010101
5.14010102
242
241

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища

5.04010601

Прикладна екологія

5.04010602

Екологія

101

101

Гірничо-екологічний факультет
Екологія
Екологія

Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит

1 Курс

2р

1 Курс

3р

1 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

Інші спеціальності

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища

5.04010601

Прикладна екологія

5.04010602

Технології захисту навколишнього
середовища

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

183

Технології захисту
навколишнього середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

Фаховий іспит

3р

1 Курс

3р

1 Курс

3р

1 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

183

Інші спеціальності

60

1 Курс

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05030103

шахтне і підземне будівництво

5.05030104

маркшейдерська справа
буріння свердловин
механізація та автоматизація
торфового виробництва
збагачення корисних копалин
обробка природного каменю
експлуатація нафтових і газових
свердловин
випробування свердловин на нафту і
газ
експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ
обслуговування та ремонт обладнання
нафтових і газових промислів
відкрита розробка корисних копалин

5.05030105
5.05030106
5.05030201
5.05030301
5.05030302
5.05030401
5.05030402
5.05030403
5.05030404
5.05030101

183

Технології захисту
навколишнього середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

184

Гірництво

Гірництво

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

підземна розробка корисних копалин
Гірництво

Інші спеціальності

61

технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
обслуговування засобів
гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання

5.05030102
184
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
184
Гірництво
гірництво
ЗНО (Українська
мова та
література)
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
5.05050201
5.05050202
5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

1 Курс

2р

62

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та
алмазного інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
Прикладна механіка

5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203
131

Інші спеціальності

обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів

5.05050202

обслуговування засобів
гідромеханізації

5.05050203

63

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

Прикладна механіка

Галузеве
машинобудування

5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

Фаховий іспит

1 Курс

2р

ЗНО (Українська
мова та
література)

64

обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та
алмазного інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
Галузеве машинобудування
Інші спеціальності

5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.05050201
133
133

Галузеве машинобудування

Галузеве
машинобудування

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

1 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

обслуговування комп'ютерних систем
і мереж

5.05010201

65

розробка програмного забезпечення
обслуговування систем управління і
автоматики
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
Експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
Виробництво автоматизованих
електротермічних систем
Обслуговування і ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05010301
5.05020101
5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05070104
5.05030103
5.05070107
5.05070207

151

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

2р

66

Обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
Електропостачання
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Монтаж, обслуговування і ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
Експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Інформаційні системи і технології
Агроінженерія

5.06010105
5.05070103
5.05010301
5.05020101
5.05020203
5.05020204
5.05050213
151
141
152
121
122
123
126
208

Інші спеціальності

Радіотехнічні вимірювання

5.05100101

Електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

Механічні вимірювання

5.05100103

151

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні
системи

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

Фаховий іспит

1 Курс

2р

ЗНО (Українська
мова та
література)

67

Виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання
Виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів
Обслуговування програмних систем і
комплексів
Обслуговування систем баз даних і
знань
Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
Монтаж та обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
Обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
Обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Інші спеціальності

5.05100301
5.05100401
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
152
151
121
122
123
152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні
системи

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

1 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

5.05050204

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010102

68

технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами
Технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого
складу
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів
і двигунів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів
Автомобільний транспорт
Транспортні технології

Автомобільний транспорт

Автомобільний
транспорт

Фаховий іспит

1 Курс

2р

1 Курс

3р

1 Курс

2р

ЗНО (Українська
мова та
література)

5.07010303

5.07010501
5.07010601
5.07010602
5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.06010109
274
275

Інші спеціальності

Організація та регулювання
дорожнього руху

274

274

5.07010101

275

Автомобільний транспорт

Автомобільний
транспорт

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

Транспортні технології

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

Фаховий іспит

Транспортні технології

275

Автомобільний транспорт

274

ЗНО (Українська
мова та
література)

Інші спеціальності

275

обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Інженерія програмного
121
забезпечення

обслуговування систем баз даних і
знань

5.05010102

69

обслуговування комп'ютерних систем
і мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

Фаховий іспит

1 Курс

3р

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

4р

Фаховий іспит

1 Курс

2р

ЗНО (Українська
мова та
література)

5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205
121
122
123
125
126

Інші спеціальності

Правознавство

Транспортні технології

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

121

5.03040101

081

Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія
програмного
забезпечення

Факультет публічного управління та права
Право
Право

Право

081

Інші спеціальності

081

Право

Право

ЗНО (Українська
мова та
література)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

2р

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

70

Назва

Код

економіка підприємства
маркетингова діяльність
фінанси і кредит
бухгалтерський облік
комерційна діяльність
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050401
5.03050701
5.03050801
5.03050901
5.03050702
5.03050802

Інші спеціальності

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
Спеціалізація
медичного та ветеринарно-медичного
(освітня програма)
спрямувань), напрями підготовки ОКР
/може повторювати
бакалавра
назву спеціальності/
Код
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
051
Економіка
Економіка

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

2 Курс

3р

2 Курс

3р

Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

5.03051001
5.03051002
5.03050201
051
071
072
073
075
076
051

Економіка

Економіка

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)

ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

71

маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
економіка підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

071

Облік і оподаткування

2 Курс

3р

2 Курс

3р

2 Курс

3р

5.03051001
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

5.03051002
5.03050201
5.03060101
5.03060102
5.03050401
071
072
073
075
076

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

маркетингова діяльність
комерційна діяльність

5.03050701
5.03050702

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа
та страхування

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури

фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

ЗНО з Математики
або історії
України

5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076

72

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

Інші спеціальності

організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
оціночна діяльність
фінанси і кредит
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність

5.03060101

072

Фінанси, банківська справа
та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050802
5.03050801
5.03050901
5.03051001

Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

2 Курс

3р

2 Курс

3р

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03051002
051
071
072
073
075
076

Інші спеціальності

73

економіка підприємства
фінанси і кредит
бухгалтерський облік
маркетингова діяльність
комерційна діяльність

5.03050401
5.03050801
5.03050901
5.03050701
5.03050702

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03051001
5.03051002
5.03050201
051
071
072
073
075
076

073

Менеджмент

Менеджмент

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

2 Курс

3р

2 Курс

3р

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

74

туристичне обслуговування

5.14010301

готельне обслуговування

5.14010101

ресторанне обслуговування
готельно-ресторанна справа
туризм

5.14010102
241
242
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
Автоматизація та
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
комп'ютерно-інтегро5.05010101
151
Фаховий іспит
технології
вані технології

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування комп’ютерних систем
і мереж
обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.05010201
5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020205
5.05070104
5.10010102

242

Туризм

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

2 Курс

3р

2 Курс

3р

75

Експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
Виробництво автоматизованих
електротермічних систем
Обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
Електропостачання
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Монтаж, обслуговування і ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
Обслуговування і ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
Експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантужувальних
робіт
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Електроенергетика, електротехніка, та
електромеханіка
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Комп’ютерна інженерія
Інформаційні системи і технології
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Агроінженерія

Інші спеціальності

5.05030103
5.05070107
5.06010105
5.05070103
5.05010301
5.05020101
5.05020203
5.05020204
5.05070205
5.05050213
151
141
152
123
126
121
122
208

151

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані технології

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

76

Радіотехнічні вимірювання

5.05100101

Електротеплотехнічні вимірювання
Механічні вимірювання
Виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання
Виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів
Обслуговування програмних систем і
комплексів
Обслуговування систем баз даних і
знань
Обслуговування комп’ютерних систем
і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
Монтаж та обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
Обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
Обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки

5.05100102
5.05100103
5.05100301
5.05100401
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
152
151
121
122

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні системи

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Комп’ютерна інженерія

123

Інші спеціальності

будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010109

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010102

77

технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами
Технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів
і двигунів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
автомобільний транспорт
транспортні технології

Інші спеціальності

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та
інформаційновимірювальна техніка

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний
транспорт

Фаховий іспит

2 Курс

3р

2 Курс

3р

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

5.07010303
5.07010501
5.07010601
5.07010602
5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.05050204
274
275

274

Автомобільний транспорт
Автомобільний
транспорт

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

Організація та регулювання
дорожнього руху

5.07010101

Транспортні технології

275

Автомобільний транспорт

274

Інші спеціальності

78

технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
обслуговування засобів
гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050201
5.05050202
5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210

275

Транспортні технології

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті

Фаховий іспит

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

275

Транспортні технології

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

79

Обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203

Прикладна механіка

131

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка
Прикладна механіка

обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів

5.05050202

обслуговування засобів
гідромеханізації

5.05050203

80

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості

5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214

133

Галузеве машинобудування

Галузеве
машинобудування

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

81

обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
Галузеве машинобудування
Інші спеціальності

5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.05050201
133
133

Галузеве машинобудування

Галузеве
машинобудування

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(додатковий)

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

обслуговування систем баз даних і
знань

5.05010102

82

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Інженерія
Інженерія програмного
121
програмного
забезпечення
забезпечення

Фаховий іспит

2 Курс

3р

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205
121
122
123
125
126
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна графіка
та розробка ігор

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

конструювання, виробництво та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології

5.05080201
5.05080202
121
122
123
125
126

Інші спеціальності

83

обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

обслуговування систем баз даних і
знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
конструювання, виробництво та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології

5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205
5.05080201
5.05080202
121
122
123
125
126

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна графіка
та розробка ігор

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

обслуговування систем баз даних і
знань

5.05010102

84

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
конструювання, виробництво та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології

123

Комп’ютерна інженерія

125

Кібербезпека

Кібербезпека

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

2 Курс

3р

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205
5.05080201
5.05080202
121
122
123
125
126

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Інші спеціальності

163

Біомедична інженерія

Кібербезпека

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації та
радіотехніка

ЗНО (Українська
мова та
література)
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

2 Курс

3р

Факультет публічного управління та права

Інші спеціальності

281

Публічне управління і
адміністрування

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

85

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Організація та регулювання
дорожнього руху
Транспортні технології

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
Спеціалізація
спрямувань), напрями підготовки ОКР
(освітня програма)
Фахове
бакалавра
/може повторювати
випробування
Код
Код
Назва
назву спеціальності/
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
275
Транспортні технології
5.07010101

275

Транспортні технології

Фаховий іспит

Курс

Термін
навчання

3 Курс

2р

3 Курс

2р

ЗНО (Українська
мова та
література)

275
Факультет економіки та менеджменту

86

економіка підприємства
маркетингова діяльність
фінанси і кредит
бухгалтерський облік
комерційна діяльність
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050401
5.03050701
5.03050801
5.03050901
5.03050702
5.03050802
5.03051001
5.03051002
5.03050201
051
071
072
073
075
076

051

Економіка

Економіка

Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

87

Назва

Код

економіка підприємства
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг

5.03050401
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Інші спеціальності

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
Спеціалізація
медичного та ветеринарно-медичного
(освітня програма)
спрямувань), напрями підготовки ОКР
/може повторювати
бакалавра
назву спеціальності/
Код
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
051
Економіка
Економіка

5.03051001
5.03051002
5.03050201
051
071

Фахове
випробування

Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики

Курс

Термін
навчання

1 Курс

2р

1 Курс

2р

Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

072
073
075

076

051

Економіка

Економіка

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури

88

економіка підприємства

5.03050401

маркетингова діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
комерційна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050701
5.03050801
5.03050802
5.03050702
5.03050901

071

Облік і оподаткування

Облік і
оподаткування

5.03051001

ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

5.03051002
5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

маркетингова діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність

5.03050701
5.03050801
5.03050802

071

Облік і оподаткування

Облік і
оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська
справа та
страхування

Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит

комерційна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050702
5.03050901

ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики

5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076

89
Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська
справа та
страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики
Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів

1 Курс

2р

1 Курс

2р

організація обслуговування на
транспорті
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

5.03060102
051
071
072
073
075
076

Інші спеціальності

90

маркетингова діяльність

5.03050701

фінанси і кредит
бухгалтерський облік
комерційна діяльність
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050801
5.03050901
5.03050702
5.03050802
5.03051001
5.03051002
5.03050201
5.03050401
051
071
072
073
075
076

073

Менеджмент

Менеджмент

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Для вступу на
навчання на місця
державного
замовлення:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики
Для вступу на
навчання на місця
за рахунок коштів
фізичних та/або
юридичних осіб:
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури

1 Курс

2р

1 Курс

2р

Інші спеціальності

91

Організація обслуговування
населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування
Туризм
Готельно-ресторанна справа

5.14010101
5.14010102
242
241

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища

5.04010601

Прикладна екологія

5.04010602

Екологія

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна
справа

101

Гірничо-екологічний факультет
Екологія
Екологія

ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит

1 Курс

2р

1 Курс

3р

1 Курс

3р

1 Курс

3р

1 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

101

Інші спеціальності

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища

5.04010601

Прикладна екологія

5.04010602

101

Екологія

Екологія

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

183

Технології захисту
навколишнього середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

Технології захисту навколишнього
середовища

183

Інші спеціальності

92

підземна розробка корисних копалин
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
шахтне і підземне будівництво
маркшейдерська справа
буріння свердловин
механізація та автоматизація
торфового виробництва
збагачення корисних копалин
обробка природного каменю
експлуатація нафтових і газових
свердловин
випробування свердловин на нафту і
газ
експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ
обслуговування та ремонт обладнання
нафтових і газових промислів
відкрита розробка корисних копалин
Гірництво

Інші спеціальності

технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05030102

183

Технології захисту
навколишнього середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

184

Гірництво

Гірництво

5.05030103

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

1 Курс

3р

1 Курс

3р

1 Курс

2р

5.05030104
5.05030105
5.05030106
5.05030201
5.05030301
5.05030302
5.05030401
5.05030402
5.05030403
5.05030404
5.05030101
184
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
184
Гірництво
Гірництво
ЗНО (Українська
мова та
література)
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
5.05050201

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Фаховий іспит

93

обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
обслуговування засобів
гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050202
5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302

ЗНО (Українська
мова та
література)

94

виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та
алмазного інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
Прикладна механіка

5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203
131

Інші спеціальності

обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів

5.05050202

обслуговування засобів
гідромеханізації

5.05050203

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

133

Галузеве машинобудування

Галузеве
машинобудування

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

1 Курс

2р

95

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та
алмазного інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

96

виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
Галузеве машинобудування

5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.05050201
133

Інші спеціальності

монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва

5.05020201

обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

5.05020202

133

Галузеве машинобудування

Галузеве
машинобудування

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

151

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

1 Курс

2р

97

обслуговування комп'ютерних систем
і мереж
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
Експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
Виробництво автоматизованих
електротермічних систем
Обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
Електропостачання
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Монтаж, обслуговування і ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Обслуговування і ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
Експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантужувальних
робіт
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

5.05010201
5.05020102
5.05020205
5.05070104
5.10010102
5.05030103
5.05070107
5.06010105
5.05070103
5.05010301
5.05020101
5.05020203
5.05020204
151
5.05070205
5.05050213
151

Електроенергетика, електротехніка, та
електромеханіка
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Комп’ютерна інженерія
Інформаційні системи і технології
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Агроінженерія

141
152
123
126
121
122
208

Інші спеціальності

98

Радіотехнічні вимірювання

5.05100101

Електротеплотехнічні вимірювання
Механічні вимірювання
Виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання
Виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів
Обслуговування програмних систем і
комплексів
Обслуговування систем баз даних і
знань
Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
Монтаж та обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва

5.05100102
5.05100103
5.05100301
5.05100401
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102
5.05020201

151

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні
системи

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

1 Курс

2р

Обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
Обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія

5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
152
151
121
122
123

99

Інші спеціальності

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
Технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого
складу
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів
і двигунів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

5.05050204
5.07010501
5.07010601
5.07010602
5.10010201
5.10010202
5.10010203

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний
транспорт

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

Фаховий іспит

1 Курс

2р

ЗНО (Українська
мова та
література)

будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами
Автомобільний транспорт
Транспортні технології

5.06010109
5.07010102
5.07010303
274
275

Інші спеціальності

274

100

обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

обслуговування систем баз даних і
знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем
і мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
Інші спеціальності

Автомобільний транспорт

Автомобільний
транспорт

Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Інженерія
Інженерія програмного
121
програмного
забезпечення
забезпечення

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

3р

Фаховий іспит

1 Курс

3р

1 Курс

4р

ЗНО (Українська
мова та
література)

5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205
121
122
123
125
126
121

Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія
програмного
забезпечення

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

ЗНО (Українська
мова та
література)
Правознавство
Право

5.03040101

081

Факультет публічного управління та права
Право
Право

081

Інші спеціальності

081

Право

Право

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

1 Курс

2р

1 Курс

2р

3 курс

2р

2 Курс

3р

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

101

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та
радіотехніки

Телекомунікації та
радіотехніки

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
економіка підприємства
фінанси і кредит
бухгалтерський облік
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка
облік і оподаткування

5.03050401
5.03050801
5.03050901
5.03050701
5.03050702
5.03050802
5.03051001
5.03051002
5.03050201
051
071

051

Факультет бізнесу та сфери обслуговування
Економіка
Економіка

Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

072
073
075
076

Інші спеціальності

102

економіка підприємства
маркетингова діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
комерційна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Інші спеціальності

5.03050401
5.03050701
5.03050801
5.03050802
5.03050702
5.03050901

051

Економіка

071

Облік і оподаткування

5.03051001

Економіка

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

2 Курс

3р

2 Курс

3р

2 Курс

3р

Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

5.03051002
5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076
071

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

103

економіка підприємства

5.03050401

маркетингова діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
комерційна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050701
5.03050801
5.03050802
5.03050702
5.03050901

Інші спеціальності

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

5.03051001

2 Курс

3р

2 Курс

3р

Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

5.03051002
5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

організація виробництва
організація обслуговування на
транспорті
інформаційна діяльність підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції

104

економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03060101

073

Менеджмент

Менеджмент

2 Курс

3р

2 Курс

3р

2 Курс

3р

5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

5.03051001
5.03051002
051
071
072
073
075
076

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

фінанси і кредит
бухгалтерський облік
маркетингова діяльність

5.03050801
5.03050901
5.03050701

073

Менеджмент

Менеджмент

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України
Фаховий іспит
ЗНО з
Української мови
та літератури

комерційна діяльність
оціночна діяльність
товарознавство та комерційна
діяльність
організація заготівель і
товарознавство сільськогосподарської
продукції
інформаційна діяльність підприємства
економіка
облік і оподаткування
фінанси, банківська справа та
страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

5.03050702
5.03050802

ЗНО з
Математики або
історії України

5.03051001
5.03051002
5.03050201
051
071
072
073
075
076

105
Інші спеціальності

Радіотехнічні вимірювання
Електротеплотехнічні вимірювання
Механічні вимірювання
Виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання
Виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів
Обслуговування програмних систем і
комплексів

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
Комп’ютеризовані
Фаховий іспит
Метрологія та інформаційно- інформаційноЗНО (Українська
5.05100101
152
вимірювальна техніка
вимірювальні
мова та
системи
література)
5.05100102
5.05100103
5.05100301
5.05100401
5.05010101

2 Курс

3р

2 Курс

3р

106

Обслуговування систем баз даних і
знань
Обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
Монтаж та обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
Обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
Обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
152
151
121
122
123

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

151

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

107

обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
обслуговування комп'ютерних систем
і мереж
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
Експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
Виробництво автоматизованих
електротермічних систем
Обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
Електропостачання
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Монтаж, обслуговування і ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Обслуговування і ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05020202
5.05010201
5.05020102
5.05020205
5.05070104
5.10010102
5.05020201
5.05030103
5.05070107
5.06010105
5.05070103
5.05010301
5.05020101
5.05020203
5.05020204
151
5.05070205

ЗНО (Українська
мова та
література)

Експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантужувальних
робіт
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Електроенергетика, електротехніка, та
електромеханіка
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Комп’ютерна інженерія
Інформаційні системи і технології
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Агроінженерія

5.05050213
151
141
152
123
126
121
122
208

Інші спеціальності

108

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
Технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого
складу
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів
і двигунів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів
Автомобільний транспорт
Транспортні технології

5.05050204
5.07010501
5.07010601
5.07010602
5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.06010109
274
275

151

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та
комп'ютерноінтегровані
технології

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний
транспорт

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

Інші спеціальності

обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів

5.05050202

обслуговування засобів
гідромеханізації

5.05050203

109

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості

5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний
транспорт

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

2 Курс

3р

110

обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та
алмазного інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
Прикладна механіка
Інші спеціальності

5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.05050201
131
131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

2 Курс

3р

ЗНО (Українська
мова та
література)

111

технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з
програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
обслуговування засобів
гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт
устаткування підприємств торгівлі і
громадського харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і
технологічних ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних
робіт
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050201
5.05050202
5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215

133

Галузеве машинобудування

Галузеве
машинобудування

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

112

експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та
алмазного інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обробка деревини
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу
Галузеве машинобудування

5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05180102
5.05040201
5.10010201
5.10010202
5.10010203
133

133

обслуговування програмних систем і
комплексів

Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Інженерія програмного
121
забезпечення

5.05010101

Галузеве машинобудування

Галузеве
машинобудування

Інші спеціальності

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

Фаховий іспит

2 Курс

3р

обслуговування систем баз даних і
знань

113

обслуговування комп'ютерних систем
і мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп'ютерних систем
і мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
конструювання, виробництво та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія

ЗНО (Українська
мова та
література)

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205
121
122
123
125
126
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020204
5.05070104
5.05020205
5.05080201
5.05080202
121
122
123

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна графіка
та розробка ігор

Фаховий іспит
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

кібербезпека
інформаційні системи та технології

125
126

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерна графіка
та розробка ігор

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації та
радіотехніка

Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО (Українська
мова та
література)

2 Курс

3р

2 Курс

3р

2 Курс

3р

Факультет публічного управління та права

114

Інші спеціальності

281

Публічне управління і
адміністрування

Фаховий іспит
Фаховий іспит
(Додатковий)
ЗНО з
Української мови
та літератури
ЗНО з
Математики або
історії України

