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 освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра
Одеський національний політехнічний університет
(назва вищого навчального закладу)

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

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного (освітня програма)
та ветеринарно-медичного спрямувань), /може повторювати
напрями підготовки ОКР бакалавра
назву спеціальності/

Код

Код

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

Назва
Гуманітарний факультет

видавнича справа та редагування

5.03030301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010102

акторське мистецтво

5.02020101

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

дизайн

5.02020701

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво

5.02020401

образотворче мистецтво

5.02020501

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія

5.02020201

художнє фотографування

5.02021101

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування

5.14010101

Інші спеціальності

соціальна робота

5. 13010101

соціальна педагогіка

5.01010601

протезне виробництво

5. 13010102

Інші спеціальності

034

Культурологія

ВСЬОГО:

034

Культурологія

культурологія

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

034

Культурологія

Культурологія

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

231

Соціальна робота

ВСЬОГО:

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

бібліотечна справа

5.02010201

народна художня творчість

5.02010401

діловодство

5.02010501

аакторське мистецтво

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія*

5.02020201

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво*

5.02020401

образотворче мистецтво*

5.02020501

дизайн

5.02020701

перукарське мистецтво та декоративна
косметика

5.02020702

декоративно-прикладне мистецтво*

5.02020801

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

художнє фотографування

5.02021101

Інші спеціальності

029

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

ВСЬОГО:

Інформаційна, бібліотечна
Фаховий іспит
та архівна справа

2 Курс

2р 10м

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

071

Облік і оподаткування

ВСЬОГО:

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Торговельне
підприємництво

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
Торгівельне підприємництво Фаховий іспит
діяльність

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

075

Маркетинг

ВСЬОГО:

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

075

Маркетинг

073

Менеджмент

073

Менеджмент

073

Менеджмент

Маркетинг

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:

Бізнес адміністрування

Фаховий іспит

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

073

Менеджмент

073

Менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент інноваційної
Фаховий іспит
діяльності

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування

2 Курс

2р 10м

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

051

Економіка

ВСЬОГО:

051

Економіка

Економічна кібернетика

051

Економіка

Інші спеціальності

051

Інші спеціальності

051

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

281
комерційна діяльність

5.03050702

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація обслуговування населення

5.14010202

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
5.07010103

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

організація і технологія ведення
фермерського господарства

5.09010102

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

Туристичне обслуговування

5.14010301

281

Бізнес адміністрування

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Економіка підприємства

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Економіка

Економічна кібернетика

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Публічне управлыння та
адміністрування
Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Менеджмент
зовнішньоекономічної
Фаховий іспит
діяльності
Менеджмент інвестиційної
Фаховий іспит
діяльності

ВСЬОГО:

Інші спеціальності

281

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

2 Курс

2р 10м

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд
експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.05120104

5.06010105

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електричні машини в
мехатронних системах

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд
експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.05120104

5.06010105

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

2 Курс

2р 10м

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

2 Курс

2р 10м

Електричні машини в
мехатронних системах

Інститут енергетики та комп`ютерно-інтегрованих систем управління
прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060101

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

Екологія

ВСЬОГО:

101

Екологія

екологічна безпека

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

101

Екологія

Екологічна безпека

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

144

Теплоенергетика

ВСЬОГО:

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

144

Теплоенергетика

Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

144

Теплоенергетика

Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

5.05060104

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

101

5.05060104

5.05060101

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання

5.05060104

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики

5.05020201

5.05020202

5.05020203

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження
Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології
Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

5.05020201

5.05020202

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

5.05020203

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

104

Фізика та астрономія

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики

104

Фізика та астрономія

104

Фізика та астрономія

Дозиметрія і радіаційна
безпека

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

ВСЬОГО:

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Нетрадиційні та
відновлювальні джерела
енергії

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

прикладна екологія

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Фізика ядра та фізика
високих енергій

прикладна екологія

2 Курс

Фізика ядра та фізика
високих енергій
Дозиметрія і радіаційна
безпека

монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

Нетрадиційні та
відновлювані джерела
енергії

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

143

Атомна енергетика

ВСЬОГО:

5.05060301

143

Атомна енергетика

5.05060301

143

5.05060301

143

Інші спеціальності

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Атомна енергетика

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

5.05060301

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
125

Кібербезпека

ВСЬОГО:

125

Кібербезпека

Кібербезпека

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

2 Курс

2р 10м

125

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

2 Курс

2р 10м

171

Електроніка

171

Електроніка

2 Курс

2р 10м

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

5.05080201

5.05080202

Кібербезпека

ВСЬОГО:
Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

виробництво і експлуатація
відеоаудіотехніки та кіноустановок
виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05080301
5.05100401

Інші спеціальності

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні та
Фаховий іспит
телекомунікаційні системи

2 Курс

2р 10м

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж

5.05010101

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Радіоелектронні та
Фаховий іспит
телекомунікаційні системи

2 Курс

2р 10м

Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

2 Курс

2р 10м

Інформаційні технології
глобальних та локальних
комп'ютерних мереж

2 Курс

2р 10м

Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

5.05010102
5.05010201

Фаховий іспит

розробка програмного забезпечення

5.05010301

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Інформаційні технології
глобальних та локальних
комп'ютерних мереж

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

Інститут комп`ютерних систем
123
обслуговування програмних систем і
комплексів

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

113

Прикладна математика

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

Комп’ютерна інженерія

ВСЬОГО:
Комп’ютерні системи та
мережі

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

Програмовані мобільні
системи

Фаховий іспит

5.05010102
5.05010201
5.05010301
Комп’ютерні системи та
Фаховий іспит
мережі
Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи
Програмовані мобільні
Фаховий іспит
системи
ВСЬОГО:

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

2 Курс

2р 10м

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

2 Курс

2р 10м

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

2 Курс

2р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

2 Курс

2р 10м

121

Інженерія програмного
забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

122

Комп’ютерні науки

ВСЬОГО:

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

126

Інформаційні системи та технології

ВСЬОГО:

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та
технології цифрового
бізнесу

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

151

ВСЬОГО:

5.05020203

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

5.05020201

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

151

5.05010101

Фаховий іспит

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем i
мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301

обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем i
мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301

Інші спеціальності

126

Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні системи та технології

Інші спеціальності

Інформаційні системи та технології

Інтелектуальний аналіз
даних

Інформаційні системи та
технології цифрового
бізнесу
Інтелектуальний аналіз
даних

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інститут Машинобудування
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

Прикладна механіка

ВСЬОГО:

131

Прикладна механіка

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці

2 Курс

2р 10м

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи

2 Курс

2р 10м

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

5.05050201

5.05050202

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

обслуговування машин i технологічних
ліній пакування

5.05050211

обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

Інженерія логістичних
систем

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

Інженерія логістичних
Фаховий іспит
систем
Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи
ВСЬОГО:
Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050204

5.05050205

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

2 Курс

2р 10м

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050204

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

2 Курс

2р 10м

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )

5.05050308
5.05050309
5.05050310

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

2 Курс

2р 10м

хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)

5.05050311
5.05050312

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

2 Курс

2р 10м

274

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів i
двигунів

5.07010303

ВСЬОГО:

5.07010601
5.07010602

Інші спеціальності

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

ВСЬОГО:
Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

2 Курс

2р 10м

136

Металургія

136

Металургія

Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

136

Металургія

Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

2 Курс

2р 10м

обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

агломераційне виробництво

5.05040101

доменне виробництво

5.05040102

виробництво сталі і феросплавів

5.05040103

виробництво кольорових металів i
сплавів
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

ВСЬОГО:

5.05040104
5.05040105

обробка металів тиском

5.05040106

ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040201

Інші спеціальності

радіотехнічні вимірювання

5.05100101

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

механічні вимірювання

5.05100103

виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

ВСЬОГО:
Метрологія та інформаційноФаховий іспит
вимірювальні системи

виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05100401

радіотехнічні вимірювання

5.05100101

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

механічні вимірювання

5.05100103

виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05100401

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та інформаційноФаховий іспит
вимірювальні системи

2 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

2 Курс

2р 10м

122

Комп’ютерні науки

ВСЬОГО:

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

132

Матеріалознавство

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

2 Курс

2р 10м

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

термічна обробка металів

5.05040301

виробництво порошкових,
композиційних виробів і напилення
покриттів

5.05040302

Інші спеціальності

ВСЬОГО:

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство та
інженерія поверхні

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство та
інженерія поверхні

Хіміко-технологічний факультет

лікувальна справа

5.12010101

сестринська справа

5.12010102

медико-профілактична справа

5.12010103

стоматологія

5.12010104

акушерська справа

5.12010105

стоматологія ортопедична

5.12010106

стоматологічна справа

5.12010107

лабораторна діагностика

5.12010108

фармація

5.12020101

226

Фармація

226

Фармація

ВСЬОГО:

аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020102

виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

Інші спеціальності

прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

Фармація

101

Екологія

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Охорона навколишнього
середовища
Охорона навколишнього
середовища

101

Екологія

101

Екологія

161

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології
неорганічних речовин

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології
органічних речовин

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

226

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології
органічних речовин
Хімічні технології
неорганічних речовин

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Інститут медичної інженерії

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

161

Хімічні технології та інженерія

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

2 Курс

2р 10м

161

Хімічні технології та інженерія

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

2 Курс

2р 10м

163

Біомедична інженерія

ВСЬОГО:

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

5.05130108

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

183
Інші спеціальності

ВСЬОГО:

5.05130107

5.05130109

Інші спеціальності

Хімічні технології та інженерія

5.05130106

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

Інші спеціальності

161

183

Технологія захисту навколишнього
середовища
Технологія захисту навколишнього
середовища

ВСЬОГО:
Охорона навколишнього
середовища

Українсько-іспанський інститут

122
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

122

5.05010101

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

2р 10м

Фаховий іспи

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

5.05010301

5.05010101

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
Комп’ютерна інженерія

ВСЬОГО:

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та
мережі

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та
мережі

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем

2р 10м

5.05010201

123

експлуатація суднових енергетичних
установок

2 Курс

5.05010102

122

розробка програмного забезпечення

Фаховий іспит

5.05010301

Інші спеціальності

обслуговування комп'ютерних систем i
мереж

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

5.05010201

122

обслуговування систем баз даних і знань

ВСЬОГО:

5.05010102

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101

ВСЬОГО:
Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

Інші спеціальності

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання
інструментальне виробництво

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212
5.05050301

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

2 Курс

2р 10м

2 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

2 Курс

2р 10м

Курс

Термін
навчання

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

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
Спеціалізація
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного (освітня програма)
та ветеринарно-медичного спрямувань), /може повторювати
напрями підготовки ОКР бакалавра
назву спеціальності/

Код

Код

Фахове
випробування

Назва
Гуманітарний факультет

видавнича справа та редагування

5.03030301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010102

акторське мистецтво

5.02020101

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

дизайн

5.02020701

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво

5.02020401

образотворче мистецтво

5.02020501

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія

5.02020201

художнє фотографування

5.02021101

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування

5.14010101

Інші спеціальності

соціальна робота

5. 13010101

соціальна педагогіка

5.01010601

034

Культурологія

ВСЬОГО:

034

Культурологія

культурологія

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

034

Культурологія

культурологія

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

231

Соціальна робота

ВСЬОГО:

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

протезне виробництво

5. 13010102

Інші спеціальності

231
029

бібліотечна справа

5.02010201

народна художня творчість

5.02010401

діловодство

5.02010501

аакторське мистецтво

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія*

5.02020201

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво*

5.02020401

образотворче мистецтво*

5.02020501

дизайн

5.02020701

перукарське мистецтво

029

Соціальна робота
Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа
Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

Соціальна робота

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інформаційна, бібліотечна
Фаховий іспит
та архівна справа

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
документознавство та
інформаційна діяльність

та де 5.02020702

декоративно-прикладне мистецтво*

5.02020801

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

художнє фотографування

5.02021101

Інші спеціальності

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

071

Облік і оподаткування

ВСЬОГО:

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Торговельне
підприємництво

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
Торгівельне підприємництво Фаховий іспит
діяльність

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

075

Маркетинг

ВСЬОГО:

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

075

Маркетинг

073

Менеджмент

Маркетинг

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент інноваційної
Фаховий іспит
діяльності

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

051

Економіка

ВСЬОГО:

051

Економіка

Економічна кібернетика

051

Економіка

Інші спеціальності

051

Інші спеціальності

051

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Економіка підприємства

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Економіка

Економічна кібернетика

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування
Менеджмент
зовнішньоекономічної
Фаховий іспит
діяльності
Менеджмент інвестиційної
Фаховий іспит
діяльності

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.05120104

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:
Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

3 Курс

1р 10м

обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.06010105

експлуатація суднових енергетичних
установок

5.07010403

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.05120104

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електричні машини в
мехатронних системах

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.06010105

експлуатація суднових енергетичних
установок

5.07010403

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.05120104

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

3 Курс

1р 10м

обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.06010105

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

3 Курс

1р 10м

Електричні машини в
мехатронних системах

Інститут енергетики та комп`ютерно-інтегрованих систем управління
прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

Екологія

ВСЬОГО:

101

Екологія

Екологічна безпека

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

101

Екологія

Екологічна безпека

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

144

Теплоенергетика

ВСЬОГО:

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

144

Теплоенергетика

Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

144

Теплоенергетика

Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

5.05060104

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

101

5.05060104

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання

5.05060104

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження
Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології
Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики

5.05020201

5.05020203

5.05020201

5.05020202

5.05020203

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

104

Фізика та астрономія

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики

104

Фізика та астрономія

104

Фізика та астрономія

Дозиметрія і радіаційна
безпека

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

ВСЬОГО:

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Нетрадиційні та
відновлювальні джерела
енергії

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

прикладна екологія

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Фізика ядра та фізика
високих енергій

прикладна екологія

3 Курс

Фізика ядра та фізика
високих енергій
Дозиметрія і радіаційна
безпека

будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

Інші спеціальності

Нетрадиційні та
відновлювані джерела
енергії

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

143

Атомна енергетика

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

5.05060301

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

5.05060301

143

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

5.05060301

143

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

5.05060301

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
125

Кібербезпека

ВСЬОГО:

125

Кібербезпека

Кібербезпека

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

3 Курс

1р 10м

125

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

3 Курс

1р 10м

171

Електроніка

171

Електроніка

3 Курс

1р 10м

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації
виробництво і експлуатація
відеоаудіотехніки та кіноустановок
виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

5.05080201

5.05080202
5.05080301
5.05100401

Кібербезпека

ВСЬОГО:
Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

Інші спеціальності

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку

5.05090302

171

Електроніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

і оргтехніки
монтаж, обслуговування і ремонт
обладнання лінійних споруд
електрозв'язку та абонентських пристроїв
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090303

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

505 090 304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікаційні
технології корпоративних Фаховий іспит
мереж

3 Курс

1р 10м

монтаж, обслуговування і ремонт
обладнання лінійних споруд
електрозв'язку та абонентських пристроїв
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090303

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Телекомунікаційні
технології корпоративних Фаховий іспит
мереж

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

Системи комп’ютерного
проектування

Фаховий іспит

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

113

Прикладна математика

Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

Системи комп’ютерного
проектування

Інститут комп`ютерних систем
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

ВСЬОГО:
Комп’ютерні системи та
мережі

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

Програмовані мобільні
системи

Фаховий іспит

5.05010102
5.05010201
5.05010301
Комп’ютерні системи та
Фаховий іспит
мережі
Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи
Програмовані мобільні
Фаховий іспит
системи
ВСЬОГО:

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

3 Курс

1р 10м

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

3 Курс

1р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

ВСЬОГО:

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

3 Курс

1р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

3 Курс

1р 10м

121

Інженерія програмного
забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці

3 Курс

1р 10м

5.05020203

5.05010101

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

5.05020201

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

151

5.05010101

ВСЬОГО:
Комп’ютерні науки

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

Комп’ютерні науки

Інститут Машинобудування
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050201

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

ВСЬОГО:

обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

5.05050202

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

1р 10м

3 Курс

1р 10м

5.05050212

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

інструментальне виробництво

Прикладна механіка

3 Курс

5.05050211

зварювальне виробництво

обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

131

Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи

5.05050203

5.05050301

обслуговування засобів гідромеханізації

Прикладна механіка

5.05050202

інструментальне виробництво

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212
5.05050301

Інженерія логістичних
систем

Фаховий іспит

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

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

5.05050302
5.05050303

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці
Інженерія логістичних
Фаховий іспит
систем
Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

3 Курс

1р 10м

виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

3 Курс

1р 10м

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5. 5050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

3 Курс

1р 10м

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

3 Курс

1р 10м

274

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів i
двигунів
Інші спеціальності

5.07010303

ВСЬОГО:

5.07010601
5.07010602

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту
131

Прикладна механіка

ВСЬОГО:

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

3 Курс

1р 10м

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

3 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

3 Курс

1р 10м

136

Металургія

136

Металургія

3 Курс

1р 10м

обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

агломераційне виробництво

5.05040101

доменне виробництво

5.05040102

ВСЬОГО:
Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

виробництво сталі і феросплавів
виробництво кольорових металів i
сплавів
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040103
5.05040104
5.05040105

обробка металів тиском

5.05040106

ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040201

Інші спеціальності

136

Металургія

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

152

Інші спеціальності

152

Інші спеціальності

152

радіотехнічні вимірювання

5.05100101

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

механічні вимірювання

5.05100103

виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05100401

радіотехнічні вимірювання

5.05100101

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

механічні вимірювання

5.05100103

виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05100401

122
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
Інші спеціальності

5.05010101

Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Метрологія та інформаційноФаховий іспит
вимірювальні системи

3 Курс

1р 10м

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

3 Курс

1р 10м

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та інформаційноФаховий іспит
вимірювальні системи

3 Курс

1р 10м

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

3 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

132

Матеріалознавство

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301

термічна обробка металів

5.05040301

виробництво порошкових,
композиційних виробів і напилення
покриттів

5.05040302

Інші спеціальності

132

Матеріалознавство

Матеріали для формування
робочих поверхонь виробів Фаховий іспит
з заданими властивостями

3 Курс

1р 10м

132

Матеріалознавство

Матеріали для формування
робочих поверхонь виробів Фаховий іспит
з заданими властивостями

3 Курс

1р 10м

Хіміко-технологічний факультет

лікувальна справа

5.12010101

сестринська справа

5.12010102

медико-профілактична справа

5.12010103

стоматологія

5.12010104

акушерська справа

5.12010105

стоматологія ортопедична

5.12010106

стоматологічна справа

5.12010107

лабораторна діагностика

5.12010108

фармація

5.12020101

аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020102

виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

Інші спеціальності

прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів

5.05130106
5.05130107

226

Фармація

226

Фармація

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

3 Курс

1р 10м

226

Фармація

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

3 Курс

1р 10м

101

Екологія

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

101

Екологія

101

Екологія

161

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:
Охорона навколишнього
середовища
Охорона навколишнього
середовища
ВСЬОГО:
Хімічні технології
неорганічних речовин

виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

161

Хімічні технології та інженерія

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

Хімічні технології
органічних речовин

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

3 Курс

1р 10м

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

2 Курс

1р 10м

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202
Хімічні технології
органічних речовин
Хімічні технології
неорганічних речовин

Інститут медичної інженерії

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

161

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Хімічні технології та інженерія

163

Біомедична інженерія

ВСЬОГО:

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

183
Інші спеціальності

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

161

183

Технологія захисту навколишнього
середовища
Технологія захисту навколишнього
середовища

2 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

2 Курс

1р 10м

Курс

Термін
навчання

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Охорона навколишнього
середовища

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 2 роки)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код

Код

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Назва
Гуманітарний факультет

видавнича справа та редагування

5.03030301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010102

акторське мистецтво

5.02020101

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

дизайн

5.02020701

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво

5.02020401

034

Культурологія

ВСЬОГО:

034

Культурологія

культурологія

Фаховий іспит

образотворче мистецтво

5.02020501

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія

5.02020201

художнє фотографування

5.02021101

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування

5.14010101

Інші спеціальності

соціальна робота

5. 13010101

соціальна педагогіка

5.01010601

протезне виробництво

5. 13010102

Інші спеціальності

бібліотечна справа

5.02010201

народна художня творчість

5.02010401

діловодство

5.02010501

аакторське мистецтво

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія*

5.02020201

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво*

5.02020401

образотворче мистецтво*

5.02020501

дизайн
перукарське мистецтво

034

Культурологія

культурологія

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

231

Соціальна робота

ВСЬОГО:

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

029

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

ВСЬОГО:

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

Інформаційна, бібліотечна
Фаховий іспит
та архівна справа

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

5.02020701
та де 5.02020702

декоративно-прикладне мистецтво*

5.02020801

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

художнє фотографування

5.02021101

Інші спеціальності

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

071

Облік і оподаткування

ВСЬОГО:

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Торговельне
підприємництво

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102
Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
Торгівельне підприємництво Фаховий іспит
діяльність

1 Курс

1р 10м

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

075

Маркетинг

ВСЬОГО:

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування

1 Курс

1р 10м

073

Менеджмент

ВСЬОГО:

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

073

Менеджмент

073

Менеджмент

073

Менеджмент

Бізнес адміністрування

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Менеджмент інноваційної
Фаховий іспит
діяльності

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Фаховий іспит

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102
Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

051

Економіка

ВСЬОГО:

051

Економіка

Економічна кібернетика

051

Економіка

Інші спеціальності

051

Інші спеціальності

051

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

281
комерційна діяльність

5.03050702

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація обслуговування населення

5.14010202

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація авіаційних перевезень

5.07010104

281

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Економіка підприємства

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Економіка

Економічна кібернетика

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Публічне управлыння та
адміністрування
Публічне управління та
адміністрування

Бізнес адміністрування

Фаховий іспит

Менеджмент
зовнішньоекономічної
Фаховий іспит
діяльності
Менеджмент інвестиційної
Фаховий іспит
діяльності

ВСЬОГО:
Публічне управління та
адміністрування

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010105
5.07010102
5.07010103

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

організація і технологія ведення
фермерського господарства

5.09010102

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

Туристичне обслуговування

5.14010301

Інші спеціальності

281

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

1 Курс

1р 10м

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070106
5.05070107

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:

монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд
експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.05120104

5.06010105

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070106
5.05070107

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електричні машини в
мехатронних системах

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд
експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.05120104

5.06010105

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070106
5.05070107

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

1 Курс

1р 10м

монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

1 Курс

1р 10м

Електричні машини в
мехатронних системах

Інститут енергетики та комп`ютерно-інтегрованих систем управління
прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

101

Екологія

ВСЬОГО:

101

Екологія

екологічна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

101

Екологія

Екологічна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

144

Теплоенергетика

ВСЬОГО:

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

144

Теплоенергетика

Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

5.05060104

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060104

5.05060101

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання

5.05060104

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

5.05020201

5.05020203

Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження
Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології
Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

104

Фізика та астрономія

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

5.05020201

5.05020203

Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики
ВСЬОГО:

104

Фізика та астрономія

Фізика ядра та фізика
високих енергій

104

Фізика та астрономія

Дозиметрія і радіаційна
безпека

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

прикладна екологія

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

прикладна екологія

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102
Фізика ядра та фізика
високих енергій
Дозиметрія і радіаційна
безпека
ВСЬОГО:

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Нетрадиційні та
відновлювальні джерела
енергії

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Нетрадиційні та
відновлювані джерела
енергії

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

143

Атомна енергетика

ВСЬОГО:

5.05060301

143

Атомна енергетика

5.05060301

143

5.05060301

5.05060301

Інші спеціальності

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Атомна енергетика

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

143

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж

5.05010101

125

Кібербезпека

ВСЬОГО:

125

Кібербезпека

Кібербезпека

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

1 Курс

1р 10м

125

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Інші спеціальності

125

Інші спеціальності

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації
виробництво і експлуатація
відеоаудіотехніки та кіноустановок
виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05080201

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

1 Курс

1р 10м

171

Електроніка

171

Електроніка

Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

1 Курс

1р 10м

171

Електроніка

Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

1 Курс

1р 10м

172

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:

5.05080202
5.05080301
5.05100401

Інші спеціальності

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення

Кібербезпека

5.05090304
5.05090305
5.05090306

ВСЬОГО:
Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

Фаховий іспит

монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби

5.05090307

монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації

5.05090308

організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090401
5.05090402

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

172

Телекомунікації та радіотехніка

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

1 Курс

1р 10м

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні та
Фаховий іспит
телекомунікаційні системи

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні та
Фаховий іспит
телекомунікаційні системи

1 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

ВСЬОГО:

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

1 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Інформаційні технології
глобальних та локальних
комп'ютерних мереж

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Інформаційні технології
глобальних та локальних
комп'ютерних мереж

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

123

Комп’ютерна інженерія

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інститут комп`ютерних систем
обслуговування програмних систем і
комплексів

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

ВСЬОГО:
Комп’ютерні системи та
мережі

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

Програмовані мобільні
системи

Фаховий іспит

5.05010102
5.05010201
5.05010301
Комп’ютерні системи та
Фаховий іспит
мережі
Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

113

Прикладна математика

Програмовані мобільні
системи

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

1 Курс

1р 10м

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

1 Курс

1р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

1 Курс

1р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

1 Курс

1р 10м

121

Інженерія програмного
забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

5.05020201

5.05020203

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
Інші спеціальності

ВСЬОГО:

5.05010101

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301

ВСЬОГО:

обслуговування програмних систем і
комплексів

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки

Інтелектуальний аналіз
даних

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки

Інтелектуальний аналіз
даних

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

126

Інформаційні системи та технології

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та
технології

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

126

Інформаційні системи та технології

ВСЬОГО:

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці

1 Курс

1р 10м

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

5.05010101

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

Інститут Машинобудування
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

ВСЬОГО:

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

5.05050404

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

5.05050211
5.05050212

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

1р 10м

5.05050203

5.05050301

обслуговування засобів гідромеханізації

1 Курс

5.05050202

інструментальне виробництво

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи

5.05050201

Інженерія логістичних
систем

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

Інженерія логістичних
Фаховий іспит
систем
Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )

5.05050308
5.05050309
5.05050310

133

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

ВСЬОГО:
Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050311
5.05050312
5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання

5.05050308
5.05050309

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

1 Курс

1р 10м

важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050308

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

1 Курс

1р 10м

виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання

5.05050309

важке машинобудування (за видами )

5.05050310

хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)

5.05050311
5.05050312

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

1 Курс

1р 10м

виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)

5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

1 Курс

1р 10м

274

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів i
двигунів

5.07010303

ВСЬОГО:

5.07010601
5.07010602

Інші спеціальності

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

ВСЬОГО:
Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

1 Курс

1р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

1 Курс

1р 10м

136

Металургія

136

Металургія

Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

136

Металургія

Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

агломераційне виробництво

5.05040101

доменне виробництво

5.05040102

виробництво сталі і феросплавів

5.05040103

виробництво кольорових металів i
сплавів
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040104
5.05040105

обробка металів тиском

5.05040106

ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040201

Інші спеціальності

152
радіотехнічні вимірювання

ВСЬОГО:

5.05100101

152

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

ВСЬОГО:
Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

механічні вимірювання

5.05100103

виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05100401

Інші спеціальності

152
122

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

132

Матеріалознавство

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

термічна обробка металів

5.05040301

виробництво порошкових,
композиційних виробів і напилення
покриттів

5.05040302

Інші спеціальності

ВСЬОГО:

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство та
інженерія поверхні

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство та
інженерія поверхні

226

Фармація

226

Фармація

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

1 Курс

1р 10м

226

Фармація

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

1 Курс

1р 10м

101

Екологія

Хіміко-технологічний факультет

лікувальна справа

5.12010101

сестринська справа

5.12010102

медико-профілактична справа

5.12010103

стоматологія

5.12010104

акушерська справа

5.12010105

стоматологія ортопедична

5.12010106

стоматологічна справа

5.12010107

лабораторна діагностика

5.12010108

фармація

5.12020101

аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020102

виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

Інші спеціальності

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:

прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

Екологія

101

Екологія

161

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Охорона навколишнього
середовища
Охорона навколишнього
середовища

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Хімічні технології
неорганічних речовин

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Хімічні технології
органічних речовин

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

101

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології
органічних речовин
Хімічні технології
неорганічних речовин

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Інститут медичної інженерії

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

161

Хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:

161

Хімічні технології та інженерія

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

1 Курс

1р 10м

161

Хімічні технології та інженерія

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

1 Курс

1р 10м

163

Біомедична інженерія

ВСЬОГО:

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

Інші спеціальності

Інші спеціальності

183
Інші спеціальності

183

Технологія захисту навколишнього
середовища
Технологія захисту навколишнього
середовища

ВСЬОГО:
Охорона навколишнього
середовища

Українсько-іспанський інститут
122
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж

5.05010101
5.05010102
5.05010201

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

ВСЬОГО:
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010301
5.05010101

122

122
123

розробка програмного забезпечення

5.05010101

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

1р 10м

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Комп’ютерна інженерія

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

Фаховий іспи

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та
мережі

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та
мережі

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

експлуатація суднових енергетичних
установок

1 Курс

5.05010301

Інші спеціальності

обслуговування комп'ютерних систем i
мереж

Фаховий іспит

5.05010201

122

обслуговування систем баз даних і знань

Комп’ютерний дизайн

5.05010102

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

ВСЬОГО:
Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

Інші спеціальності

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

1 Курс

1р 10м

1 Курс

1р 10м

ВСЬОГО:
Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

1 Курс

1р 10м

Курс

Термін
навчання

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 3 роки)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста медичного
та ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Код

Код

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
випробування

Назва
Гуманітарний факультет

видавнича справа та редагування

5.03030301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010102

акторське мистецтво

5.02020101

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

дизайн

5.02020701

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво

5.02020401

образотворче мистецтво

5.02020501

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія

5.02020201

художнє фотографування

5.02021101

Туристичне обслуговування

5.14010301

Готельне обслуговування

5.14010101

Інші спеціальності

соціальна робота

5. 13010101

соціальна педагогіка

5.01010601

протезне виробництво

5. 13010102

Інші спеціальності

бібліотечна справа

5.02010201

народна художня творчість

5.02010401

діловодство

5.02010501

034

Культурологія

ВСЬОГО:

034

Культурологія

культурологія

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

034

Культурологія

Культурологія

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

231

Соціальна робота

ВСЬОГО:

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

029

Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа

ВСЬОГО:

аакторське мистецтво

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія*

5.02020201

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво*

5.02020401

образотворче мистецтво*

5.02020501

дизайн

5.02020701

перукарське мистецтво та декоративна
косметика

5.02020702

декоративно-прикладне мистецтво*

5.02020801

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

художнє фотографування

5.02021101

Інші спеціальності

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа

Інформаційна, бібліотечна
Фаховий іспит
та архівна справа

1 Курс

2р 10м

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій
інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

071

Облік і оподаткування

ВСЬОГО:

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Торговельне
підприємництво

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Економіко-правове
забезпечення
підприємництва

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та біржова
Торгівельне підприємництво Фаховий іспит
діяльність

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

075

Маркетинг

ВСЬОГО:

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

075

Маркетинг

Маркетинг

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

073

Менеджмент

ВСЬОГО:

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування

1 Курс

2р 10м

073

Менеджмент

1 Курс

2р 10м

Бізнес адміністрування

Фаховий іспит

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

073

Менеджмент

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

Інші спеціальності

073

Менеджмент

051

Економіка

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель

5.03051002

організація заготівель товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Менеджмент інноваційної
Фаховий іспит
діяльності

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Менеджмент організацій і
Фаховий іспит
адміністрування

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Бізнес адміністрування

Фаховий іспит

Менеджмент
зовнішньоекономічної
Фаховий іспит
діяльності
Менеджмент інвестиційної
Фаховий іспит
діяльності
ВСЬОГО:

економіка підприємства

5.03050401

051

Економіка

Економічна кібернетика

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

прикладна статистика

5.03050601

економіка підприємства

5.03050401

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

прикладна статистика

5.03050601

Інші спеціальності

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

051

Економіка

Економічна кібернетика

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

281
комерційна діяльність

5.03050702

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація обслуговування населення

5.14010202

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

281

Публічне управлыння та
адміністрування
Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Публічне управління та
адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

1 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:

5.07010102
5.07010103

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

організація і технологія ведення
фермерського господарства

5.09010102

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

Туристичне обслуговування

5.14010301

Інші спеціальності

281

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту

експлуатація суднових енергетичних
установок

5.07010403

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.05120104

5.06010105

5.07010403

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електричні машини в
мехатронних системах

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.05120104

5.06010105

5.07010403

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

1 Курс

2р 10м

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд
Інші спеціальності

5.05120104

5.06010105

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Інші спеціальності

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Електричні машини в
мехатронних системах

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Електромеханічні системи
автоматизації та
Фаховий іспит
електропривод

1 Курс

2р 10м

Інститут енергетики та комп`ютерно-інтегрованих систем управління
прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060101

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

ВСЬОГО:

101

Екологія

екологічна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

101

Екологія

Екологічна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

144

Теплоенергетика

ВСЬОГО:

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

144

Теплоенергетика

Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

144

Теплоенергетика

Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика та
менеджмент
енергозбереження

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

5.05060104

5.05060101

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного
устаткування i систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання

5.05060104

Інші спеціальності

Екологія

5.05060104

підготовка води, палива i мастильних
матеріалів на електростанціях

експлуатація теплотехнічного i
теплотехнологічного устаткування i
систем теплопостачання
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

101

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

Інші спеціальності

144

Теплоенергетика

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

Теплові електростанції та
інноваційні енергетичні
технології
Технології теплоносіїв та
палива на теплових
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами

1 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики

5.05020201

5.05020203

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

5.05020201

5.05020203

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інші спеціальності

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

104

Фізика та астрономія

Автоматизоване управління
теплоенергетичними
Фаховий іспит
процесами
Комп’ютерно-інтегровані
технологічні процеси та
виробництва енергетики

104

Фізика та астрономія

104

Фізика та астрономія

Дозиметрія і радіаційна
безпека

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

Інші спеціальності

104

Фізика та астрономія

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

ВСЬОГО:

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Нетрадиційні та
відновлювальні джерела
енергії

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

прикладна екологія

5.04010602

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна математика

5.04030101

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

експлуатація суднових енергетичних
установок
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі
електропостачання

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102
5.05070103

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Фізика ядра та фізика
високих енергій

прикладна екологія

1 Курс

Фізика ядра та фізика
високих енергій
Дозиметрія і радіаційна
безпека

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
монтаж i експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
Інші спеціальності

Нетрадиційні та
відновлювані джерела
енергії

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

143

Атомна енергетика

ВСЬОГО:

5.05060301

143

Атомна енергетика

5.05060301

143

5.05060301

5.05060301

Інші спеціальності

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Атомна енергетика

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

143

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

143

Атомна енергетика

Атомна енергетика

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Радіаційний контроль та
моніторинг на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Фізична ядерна безпека

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

143

Атомна енергетика

Технології та моніторинг
теплоносіїв на атомних
електростанціях

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій
125

Кібербезпека

ВСЬОГО:

125

Кібербезпека

Кібербезпека

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

1 Курс

2р 10м

125

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Управління кібербезпекою Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

125

Кібербезпека

Системи технічного захисту
Фаховий іспит
інформації

1 Курс

2р 10м

171

Електроніка

171

Електроніка

Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

1 Курс

2р 10м

171

Електроніка

Електронно-обчислювальна
Фаховий іспит
техніка

1 Курс

2р 10м

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації
виробництво і експлуатація
відеоаудіотехніки та кіноустановок
виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів
Інші спеціальності

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

5.05080201

Кібербезпека

ВСЬОГО:

5.05080202
5.05080301
5.05100401

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

172

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

ВСЬОГО:
Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

1 Курс

2р 10м

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв’язку

5.05090301

технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

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

5.05090303

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні та
Фаховий іспит
телекомунікаційні системи

1 Курс

2р 10м

виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
обслуговування обладнання підприємств
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування i
ремонт обладнання радіозв’язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж, обслуговування і ремонт систем
зв’язку рухомої служби
монтаж обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
організація та експлуатація поштового
зв’язку
монтаж, обслуговування і ремонт засобів
механізації та автоматизації підприємств
поштового зв’язку

5.05090304
5.05090305
5.05090306
5.05090307
5.05090308
5.05090401
5.05090402

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

Інші спеціальності

172

Телекомунікації та радіотехніка

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122

122

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
Інші спеціальності

5.05010101

Мобільні радіоелектронні
пристрої, телекомунікаційні Фаховий іспит
системи та мережі

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Радіоелектронні та
Фаховий іспит
телекомунікаційні системи

1 Курс

2р 10м

Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Інформаційні технології
глобальних та локальних
комп'ютерних мереж

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

Програмне забезпечення
Фаховий іспит
систем захисту інформації

1 Курс

2р 10м

Інтелектуальні технології
радіоелектронної техніки

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

123

Комп’ютерна інженерія

Інформаційні технології
глобальних та локальних
комп'ютерних мереж

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

Інститут комп`ютерних систем
обслуговування програмних систем і
комплексів

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

Інші спеціальності

123

Комп’ютерна інженерія

113

Прикладна математика

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

ВСЬОГО:
Комп’ютерні системи та
мережі

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

Програмовані мобільні
системи

Фаховий іспит

5.05010102
5.05010201
5.05010301
Комп’ютерні системи та
Фаховий іспит
мережі
Спеціалізовані комп’ютерні
Фаховий іспит
системи
Програмовані мобільні
Фаховий іспит
системи
ВСЬОГО:

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

1 Курс

2р 10м

прикладна математика

5.04030101

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Математичне забезпечення
Фаховий іспит
комп’ютерних систем

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

113

Прикладна математика

Моделювання фізичних
Фаховий іспит
процесів комп’ютерних ігор

1 Курс

2р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

ВСЬОГО:

обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020101

обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів i систем
автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020202

обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

1 Курс

2р 10м

151

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інтелектуальні комп’ютерні
Фаховий іспит
системи управління

1 Курс

2р 10м

121

Інженерія програмного
забезпечення

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

122

Комп’ютерні науки

Інтелектуальний аналіз
даних

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

5.05020203

5.05010101

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

5.05020201

Інші спеціальності

обслуговування програмних систем і
комплексів

151

5.05010101

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки

Інтелектуальний аналіз
даних

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

126

Інформаційні системи та технології

ВСЬОГО:

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та
технології

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та
технології

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

Інститут Машинобудування
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

Прикладна механіка

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці

1 Курс

2р 10м

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи

1 Курс

2р 10м

5.05050212

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

інструментальне виробництво

131

5.05050211

зварювальне виробництво

обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

ВСЬОГО:

5.05050203

5.05050301

обслуговування засобів гідромеханізації

Прикладна механіка

5.05050202

інструментальне виробництво

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212
5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

133

Галузеве машинобудування

обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

Інженерія логістичних
систем

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Комп'ютерне моделювання в
Фаховий іспит
механіці та біомеханіці

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв

5.05050208

Інженерія логістичних
Фаховий іспит
систем
Мехатроніка та промислові
Фаховий іспит
роботи
ВСЬОГО:
Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

1 Курс

2р 10м

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

1 Курс

2р 10м

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312

експлуатація та ремонт пiдйомнотранспортних, будівельних i дорожніх
машин i обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

1 Курс

2р 10м

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі i громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050208
5.05050209

5.05050210

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування і ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація і ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням i роботів
виробництво абразивного i алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних i
пневматичних засобів автоматизації

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво пiдйомно-транспортних,
будівельних i дорожніх машин i
обладнання
важке машинобудування (за видами )
хімічне і нафтове машинобудування ( за
видами )
виробництво рейкового транспорту (за
видами)
Інші спеціальності

5.05050308
5.05050309
5.05050310
5.05050311
5.05050312
133

Галузеве машинобудування

Автоспортивний інжиніринг Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,
будівельні, дорожні машини Фаховий іспит
і обладнання

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Обладнання для переробки
Фаховий іспит
та розподілу нафтопродуктів

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютерне проектування
та діагностика транспортних Фаховий іспит
засобів

1 Курс

2р 10м

274

Автомобільний транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та
заправлення пально-мастильними
матеріалами
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів i
двигунів

5.07010303

ВСЬОГО:

5.07010601
5.07010602

Інші спеціальності

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту
технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

ВСЬОГО:

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

1 Курс

2р 10м

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

1 Курс

2р 10м

5.05050203
5.05050211
5.05050212
5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

обслуговування засобів гідромеханізації

Прикладна механіка

5.05050202

інструментальне виробництво

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів

131

5.05050201

5.05050202
5.05050203

обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
інноваційних технологій

1 Курс

2р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна механіка

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

1 Курс

2р 10м

136

Металургія

136

Металургія

Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

136

Металургія

Художнє та ювелірне литво Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

1 Курс

2р 10м

Метрологія та менеджмент
Фаховий іспит
якості

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

агломераційне виробництво

5.05040101

доменне виробництво

5.05040102

виробництво сталі і феросплавів

5.05040103

виробництво кольорових металів i
сплавів
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040104
5.05040105

обробка металів тиском

5.05040106

ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040201

Інші спеціальності

152
радіотехнічні вимірювання

5.05100101

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

механічні вимірювання

5.05100103

виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

виробництво оптичних і оптикоелектронних приладів

5.05100401

Інші спеціальності

152

152
122

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань

ВСЬОГО:

5.05010101
5.05010102

122

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Комп’ютерні науки

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:
Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

термічна обробка металів

5.05040301

виробництво порошкових,
композиційних виробів і напилення
покриттів

5.05040302

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

132

Матеріалознавство

ВСЬОГО:

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство та
інженерія поверхні

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

132

Матеріалознавство

Матеріалознавство та
інженерія поверхні

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Хіміко-технологічний факультет

лікувальна справа

5.12010101

сестринська справа

5.12010102

медико-профілактична справа

5.12010103

стоматологія

5.12010104

акушерська справа

5.12010105

стоматологія ортопедична

5.12010106

стоматологічна справа

5.12010107

лабораторна діагностика

5.12010108

фармація

5.12020101

аналітичний контроль якості хімічних
лікарських сполук

5.12020102

виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

Інші спеціальності

прикладна екологія

5.04010602

Інші спеціальності

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

226

Фармація

226

Фармація

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

1 Курс

2р 10м

226

Фармація

Технології фармацевтичних
Фаховий іспит
препаратів

1 Курс

2р 10м

101

Екологія

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

101

Екологія

101

Екологія

161

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:
Охорона навколишнього
середовища
Охорона навколишнього
середовища
ВСЬОГО:
Хімічні технології
неорганічних речовин

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

виробництво органічних речовин

5.05130101

161

Хімічні технології та інженерія

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

Інші спеціальності

161

Хімічні технології та інженерія

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

Хімічні технології
органічних речовин

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

1 Курс

2р 10м

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202
Хімічні технології
органічних речовин
Хімічні технології
неорганічних речовин

Інститут медичної інженерії

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

161

Хімічні технології та інженерія

161

Хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнань з
високоенергетичними i швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів i покрить iз
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів i
магнітних носіїв

5.05130106
5.05130107
5.05130108

виробництво тугоплавких неметалевих i
силiкатних матеріалів i виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Хімічні технології та інженерія

163

Біомедична інженерія

ВСЬОГО:

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

183
Інші спеціальності

Комп’ютерна хімія та
Фаховий іспит
молекулярне моделювання

161

183

Технологія захисту навколишнього
середовища
Технологія захисту навколишнього
середовища

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерний дизайн

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:
Охорона навколишнього
середовища

Українсько-іспанський інститут
122
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

122

Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05010101

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності

122

Інші спеціальності

122

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

123
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем i
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в аграрнопромисловому комплексі
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в аграрнопромисловому комплексі
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж i експлуатація
електроустаткування електростанцій i
енергосистем
будівництво, монтаж i експлуатація ліній
електропередачі

123

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та
мережі

141

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

Фаховий іспи

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

5.05010201
5.05010301

5.07010403
5.07010407
5.10010101

5.10010102

5.05030103

5.05070101
5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж i експлуатація
електроустаткування підприємств i
цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070105

монтаж i експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж i експлуатація засобів автоматики
електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

ВСЬОГО:
Комп’ютерні системи та
мережі

5.05010102

Інші спеціальності

експлуатація суднових енергетичних
установок

Комп’ютерна інженерія

5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202

ВСЬОГО:
Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070203

експлуатація, ремонт i енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
обслуговування електротехнічного
обладнання i автоматичного устаткування
будівель i споруд

5.05120104

5.06010105

Інші спеціальності

технічне обслуговування i ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням i робототехнiчних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування машин i технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного
обладнання

5.05050201

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

Електропостачання та
Фаховий іспит
енергетичний менеджмент

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

1 Курс

2р 10м

Комп’ютерне проектування
Фаховий іспит
та дизайн машин

1 Курс

2р 10м

ВСЬОГО:

5.05050202
5.05050203
5.05050211
5.05050212

інструментальне виробництво

5.05050301

зварювальне виробництво

5.05050401

газо-електротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних
з’єднань

5.05050403

обслуговування i ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

Інші спеціальності

141

Перелік спеціальностей, спеціалізацій та вступних випробувань для вступу на заочну форму навчання до "інституту дистанційної і заочної освіти" відповідає зазначеному переліку додатка 2 денної
форми навчання.

