Таблиця 3
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного та ветеринарно- медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Національний університет харчових технологій
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Спеціальності ОС бакалавра (ОС
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
магістра, ОКР спеціаліста медичного та
ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого
ветеринарно-медичного спрямувань),
спеціаліста
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
Курс
випробування

Термін
навчання

Кількість місць*
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Навчально-науковий інститут економіки і управління
061
видавнича справа та редагування

5.03030301

Інші спеціальності

061

журналістика

061

журналістика

076
економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

бухгалтерський облік

5.03050901

5.03060101

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:
реклама та зв'язки з
громадськістю
реклама та зв'язки з
громадськістю

Фаховий іспит
(Журналістика)
Фаховий іспит
(Журналістика);
Фаховий іспит
(Додатковий)

0

0

2 Курс

3Р

0

0

2 Курс

3Р

0

0

0

16

3Р

0

14

3Р

0

2

0

22

ВСЬОГО:
управління персоналом та
Фаховий іспит
2 Курс
економіка праці
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
управління персоналом та
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
економіка праці
іспит (Додатковий)

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

товарознавство і
торговельне
підприємництво

Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)

3Р

0

20

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

товарознавство і
торговельне
підприємництво

Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

3Р

0

2

071

облік і оподаткування

ВСЬОГО:

071

облік і оподаткування

облік і аудит

071

облік і оподаткування

облік і аудит

073
073

менеджмент
менеджмент

ВСЬОГО:
менеджмент

5.03051002

Інші спеціальності

організація виробництва

076

5.03051001

Інші спеціальності

журналістика

Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)
Фаховий іспит

2 Курс

0

38

3Р

0

33

3Р

0

5

3Р

1
1

80
75

1

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

оціночна діяльність
економіка підприємства
фінанси і кредит

5.03050802
5.03050401
5.03050801

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

маркетингова діяльність
комерційна діяльність

5.03050701
5.03050702

Інші спеціальності

менеджмент

(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)

073

менеджмент

051

економіка

ВСЬОГО:

051

економіка

Економіка підприємства

051

економіка

Економіка підприємства

072

фінанси, банківська справа та
страхування

ВСЬОГО:

072

фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська справа
Фаховий іспит
2 Курс
та страхування
(Економічна теорія)

072

фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська справа
та страхування

Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

292

міжнародні економічні відносини ВСЬОГО:

292

міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

292

міжнародні економічні відносини

Міжнародна економіка

075
075

маркетинг

ВСЬОГО:

маркетинг

маркетинг

075

маркетинг

маркетинг

181

харчові технології

ВСЬОГО:

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)

Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

3Р

0

5

0

39

3Р

0

34

3Р

0

5

0

37

3Р

0

32

3Р

0

5

0

36

3Р

0

31

3Р

0

5

0

34

3Р

0

29

3Р

0

5

4

129

4

124

Навчально-науковий інститут харчових технологій
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108

Фаховий іспит
2 Курс
(Харчові технології)

3Р

5.05170109
5.05170110
5.05170111

2

молока
виробництво і переробка продукції
рослинництва
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.09010103
5.09010201

Інші спеціальності

виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Харчові технології)

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

181

харчові технології

ВСЬОГО:

181

харчові технології

технологічна експертиза та
Фаховий іспит
2 Курс
безпека харчової продукції (Харчові технології)

181

харчові технології

технологічна експертиза та
безпека харчової продукції

Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Харчові технології)

3Р

0

5

2

66

3Р

2

60

3Р

0

6

8

48

5.05170101
5.05170102
5.05170103

5.05170104
5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
151
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва
Інші спеціальності

автоматизація та комп’ютерноВСЬОГО:
інтегровані технології

5.05020202

5.05020203

5.05020204

151

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

5.05020205

Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

2 Курс

3Р

8

43

Фаховий іспит
(Автомтизація
технологічних

2 Курс

3Р

0

5

5.05020102
5.05020201

151

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

3

процесів); Фаховий
іспит (Додатковий)
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення

122

комп’ютерні науки

ВСЬОГО:

122

комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

2

36

5.05010101
5.05010102
5.05010201

Фаховий іспит
(Комп'ютерні
науки)

2 Курс

3Р

2

31

Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Комп’ютерні науки)

3Р

0

5

0

37

5.05010301

Інші спеціальності

122

комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

162

біотехнології та біоінженерія

ВСЬОГО:

162

біотехнології та біоінженерія

біотехнологія

Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

2 Курс

3Р

0

32

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

2 Курс

3Р

0

5

0

49

3Р

0

44

3Р

0

5

0

5

0

4

Факультет біотехнології та екологічного контрлолю
лабораторна діагностика
фармація
виробництво фармацевтичних препаратів
медико-профілактична справа
біохімічне виробництво

5.12010201
5.12020101
5.12020103
5.12010103
5.05140101

Інші спеціальності

прикладна екологія
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

162

біотехнології та біоінженерія

біотехнологія

101

екологія

ВСЬОГО:
Екологія, охорона
навколишнього середовища
Фаховий іспит
2 Курс
та збалансоване
(Загальна екологія)
природокористування
Екологія, охорона
Фаховий іспит
навколишнього середовища (Загальна екологія);
2 Курс
та збалансоване
Фаховий іспит
природокористування
(Додатковий)

5.04010602
101

екологія

101

екологія

5.04010601

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
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв

5.05130105

161

хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:

161

хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія

Фаховий іспит
2 Курс
(Хімічні технології)

3Р

5.05130106
5.05130107
5.05130108

4

виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів
виробництво високомолекулярних
сполук

5.05130109
5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та
нафтогазопереробної промисловості

5.05130203

Інші спеціальності

161

хімічні технології та інженерія

181

харчові технології

Хімічна технологія

Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Хімічні технології)

3Р

0

1

0

81

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108

181

харчові технології

Харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
2 Курс
(Харчові технології)

3Р

0

76

Фаховий іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий іспит
(Харчові технології)

3Р

0

5

0

44

0

39

5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування

ВСЬОГО:

5.14010101
5.14010102

181

харчові технології

Харчові технології та
інженерія

241

готельно-ресторанна справа

ВСЬОГО:

241

готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна
справа

Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)

2 Курс

3Р

5

Інші спеціальності

Туристичне обслуговування

5.14010301

Інші спеціальності

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)

241

готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна
справа

242

туризм

ВСЬОГО:

242

туризм

туризм

Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)

2 Курс

туризм

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)

2 Курс

242

туризм

2 Курс

3Р

0

5

0

25

3Р

0

24

3Р

0

1

6

65

6

60

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого
131
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної

прикладна механіка

ВСЬОГО:

5.05050201

5.05050202

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

131

прикладна механіка

мехатроніка та пакувальна
техніка

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
2 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

3Р

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216

6

апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту

5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312

Інші спеціальності

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

131

прикладна механіка

мехатроніка та пакувальна
техніка

133

галузеве машинобудування

ВСЬОГО:

133

галузеве машинобудування

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 2 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

3Р

0

5

5

125

5

120

5.05050202

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
2 Курс
конструкційних
матеріалів)

3р

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213

7

експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050201

133

галузеве машинобудування

Інші спеціальності

монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
електропостачання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж і експлуатація засобів
автоматики електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

141

електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141

електроенергетика, електротехніка Електротехнічні системи
та електромеханіка
електроспоживання

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних 2 Курс
матеріалів);
Фаховий іспит
(Додатковий)

3Р

ВСЬОГО:

0

5

1

42

1

37

5.05070101
5.05070102
5.05070103

5.05070104

Фаховий іспит
(Електротехніка)

2 Курс

3Р

5.05070105

5.05070106
5.05070107
5.05070108

8

світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204

5.05070205

Інші спеціальності

конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання

5.05060403

142

енергетичне машинобудування

ВСЬОГО:

142

енергетичне машинобудування

Холодильні машини і
установки

Фаховий іспит
(Холодотехніка)

2 Курс

142

енергетичне машинобудування

Холодильні машини і
установки

Фаховий іспит
(Додатковий
Фаховий іспит
(Холодотехніка);

2 Курс

144

теплоенергетика

ВСЬОГО:

2 Курс

3Р

0

5

0

59

3Р

0

54

3Р

0

5

6

57

5.05060401

5.05060101

5.05060102
5.05060103

5.05060104

144

теплоенергетика

Теплоенергетика

Фаховий іспит
(Теплотехніка)

2 Курс

3Р

6

52

Фаховий
іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий
іспит
(Теплотехніка)

3Р

0

5

0

41

0

36

5.05060401
5.05060402

5.05060301

Інші спеціальності

розробка, виготовлення та оформлення
пакувань
комп'ютерна обробка текстової,

141

5.05060402

Інші спеціальності

монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Електротехніка)

електроенергетика, електротехніка Електротехнічні системи
та електромеханіка
електроспоживання

144

теплоенергетика

186

видавництво та поліграфія

ВСЬОГО:

видавництво та поліграфія

Розробка та виготовлення
упаковки

5.05150102
186
5.05150103

Теплоенергетика

Фаховий іспит
(Матеріалознавство 2 Курс
та технологія

3Р

9

графічної та образної інформації
дизайн друкованої продукції
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання

5.05150104
5.05050201

конструкційних
матеріалів)

5.05050202

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050212

10

експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
друкарське виробництво

5.05050213
5.05150101

Інші спеціальності

186

видавництво та поліграфія

Розробка та виготовлення
упаковки

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 2 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

3Р

0

5

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
Спеціальності ОС бакалавра (ОС
ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого
магістра, ОКР спеціаліста медичного та
спеціаліста
ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Код

Назва

Кількість місць*
Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
Курс
випробування

Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного юридичних
бюджету
осіб

Навчально-науковий інститут економіки і управління
6.030505
економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

6.030505

6.030505

6.030510
товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051001
5.03051002

6.030510

6.030510

управління персоналом та
економіка праці
управління персоналом та
економіка праці

управління персоналом та
економіка праці
товарознавство і торговельне
підприємництво
товарознавство і торговельне
підприємництво
товарознавство і торговельне
підприємництво

управління персоналом та
економіка праці
управління персоналом та
економіка праці

бухгалтерський облік

5.03050901

Інші спеціальності

організація виробництва
організація обслуговування на транспорті
Інші спеціальності

5.03060101
5.03060102

облік і аудит

15

Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р

0

15

2р

0

0

0

25

ВСЬОГО:
товарознавство і
торговельне
підприємництво
товарознавство і
торговельне
підприємництво

Інші спеціальності
6.030509

0

ВСЬОГО:

ВСЬОГО:
облік і аудит

6.030509

облік і аудит

6.030509

облік і аудит

6.030601
6.030601

менеджмент
менеджмент

ВСЬОГО:
менеджмент

6.030601

менеджмент

менеджмент

облік і аудит

Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)

2р

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р

Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);

25
0

0

0

0

31

2р

0

31

2р

0

0

0

84
84

2р
2р

0
0

0

11

Фаховий іспит
(Економічна теорія)
6.030302
видавнича справа та редагування

5.03030301

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

6.030302

реклама і зв’язки з громадськістю ВСЬОГО:
реклама і зв’язки з
реклама і зв’язки з громадськістю
громадськістю
реклама і зв’язки з
громадськістю
реклама і зв’язки з громадськістю

6.030504

економіка підприємства

6.030302

6.030504

економіка підприємства

6.030504

економіка підприємства

6.030508

фінанси і кредит

6.030508

фінанси і кредит

6.030508
6.030503

фінанси і кредит
міжнародна економіка

6.030503

міжнародна економіка

6.030503

міжнародна економіка

6.030507
6.030507

маркетинг
маркетинг

6.030507

маркетинг

ВСЬОГО:
економіка підприємства
економіка підприємства

Інші спеціальності

оціночна діяльність
економіка підприємства
фінанси і кредит

5.03050802
5.03050401
5.03050801

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

маркетингова діяльність
комерційна діяльність

5.03050701
5.03050702

Інші спеціальності

Фаховий іспит
(Журналістика)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Журналістика)

0

0

3 Курс

2р

0

0

3 Курс

2р

0

0

0

31

2р

0

31

2р

0

0

0

22

Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа
та страхування
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фінанси, банківська справа Фаховий іспит
та страхування
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
ВСЬОГО:
Фаховий іспит
міжнародна економіка
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
міжнародна економіка
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
ВСЬОГО:
Фаховий іспит
маркетинг
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
маркетинг
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

3 Курс

2р

0

22

3 Курс

2р

0
0

0
32

3 Курс

2р

0

32

3 Курс

2р

0

0

0
3 Курс

2р

25
25

3 Курс

2р

0

0

0

Навчально-науковий інститут харчових технологій
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

6.051701
6.051701

харчові технології та інженерія
харчові технології та інженерія

ВСЬОГО:
харчові технології та
інженерія

5

117

5

117

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110

Фаховий іспит
(Харчові технології) 3 Курс

2р

12

риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва
виробництво і переробка продукції
рослинництва
Інші спеціальності

5.05170111
5.09010201
5.09010103
6.051701

6.051702
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

6.051702

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Харчові технології) 3 Курс

технологічна експертиза та
ВСЬОГО:
безпека харчової продукції
технологічна експертиза та безпека технологічна експертиза та Фаховий іспит
3 Курс
харчової продукції
безпека харчової продукції (Харчові технології)

2р

0

0

1

86

1

86

0

0

12

136

12

136

2р

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201
6.051702

Інші спеціальності
6.050202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

харчові технології та інженерія

5.05020202

технологічна експертиза та безпека технологічна експертиза та Фаховий іспит
3 Курс
харчової продукції
безпека харчової продукції (Додатковий);
Фаховий іспит
(Харчові технології)
Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
автоматизація та комп’ютерноВСЬОГО:
інтегровані технології
автоматизація та
комп’ютерно- інтегровані
технології

2р

5.05020203

5.05020204

5.05020102

5.05020201

6.050202

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

3 Курс

2р

13

автоматизація та
комп’ютерно- інтегровані
технології

Інші спеціальності

6.050202
6.050101

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

5.05010101

6.050101

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
комп’ютерні науки та
інформаційні технології
комп’ютерні науки та інформаційні
технології

0

0

1

52

Фаховий іспит
(Комп'ютерні
науки)

3 Курс

2р

1

52

комп’ютерні науки

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Комп'ютерні
науки)

3 Курс

2р

0

0

Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

3 Курс

2р

3
3

23
23

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

3 Курс

2р

0

0

0

49

5.05010301
комп’ютерні науки та інформаційні

Інші спеціальності

5.12010201
5.12020101
5.12020103
5.12010103
5.05140101

6.051401
6.051401

Факультет біотехнології та екологічного контролю
біотехнологія
ВСЬОГО:
біотехнологія
Біотехнологія

6.051401

біотехнологія

Біотехнологія

Інші спеціальності

6.040106

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
ВСЬОГО:
природокористування
екологія, охорона
навколишнього
екологія, охорона навколишнього середовища та
середовища та збалансоване
збалансоване
природокористування
природокористування
екологія, охорона
навколишнього
екологія, охорона навколишнього середовища та
середовища та збалансоване
збалансоване
природокористування
природокористування

6.051301

хімічна технологія

ВСЬОГО:

6.051301

хімічна технологія

Хімічна технологія

6.040106

5.04010602
5.04010601
6.040106

Інші спеціальності

виробництво органічних речовин
виробництво неорганічних речовин
переробка нафти і газу
коксохімічне виробництво
виробництво твердих хімічних речовин
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

2р

комп’ютерні науки

технології

прикладна екологія
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

3 Курс

ВСЬОГО:

5.05010102
5.05010201

6.050101

лабораторна діагностика
фармація
виробництво фармацевтичних препаратів
медико-профілактична справа
біохімічне виробництво

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

5.05130101
5.05130102
5.05130103
5.05130104
5.05130105
5.05130106

Фаховий іспит
(Загальна екологія) 3 Курс

2р

1

49

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Загальна екологія) 3 Курс

2р

0

49

1

9

1

9

Фаховий іспит
3 Курс
(Хімічні технології)

2р

5.05130107

14

виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів
виробництво високомолекулярних
сполук
хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів
опоряджувальне виробництво
технологія обробки шкіри та хутра
обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та
нафтогазопереробної промисловості

5.05130108
5.05130109
5.05130110
5.05130111
5.05130201
5.05130202
5.05130203
6.051301

хімічна технологія

Хімічна технологія

6.051701

харчові технології та інженерія

ВСЬОГО:

6.051701

харчові технології та інженерія

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
3 Курс
(Харчові технології)

6.051701

харчові технології та інженерія

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Харчові технології)

6.140101

готельно-ресторанна справа

ВСЬОГО:

Інші спеціальності

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Хімічні технології)

2р

0

0

0

24

2р

0

24

2р

0

0

0

30

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування

5.14010101
5.14010102

6.140101

готельно-ресторанна справа

готельно-ресторанна
справа

6.140101

готельно-ресторанна справа

готельно-ресторанна
справа

6.140103

туризм

ВСЬОГО:

Інші спеціальності

Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)

3 Курс

2р

0

30

3 Курс

2р

0

0

0

20

15

туризм
Туристичне обслуговування

5.14010301

6.140103

туризм
туризм

Інші спеціальності

6.140103

туризм

Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)

3 Курс

2р

0

20

3 Курс

2р

0

0

16

71

16

71

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого
6.050502
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

інженерна механіка

ВСЬОГО:

5.05050201

5.05050202

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211

6.050502

інженерна механіка

інженерна механіка

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
3 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р

5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305

16

виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту

5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312

6.050502

інженерна механіка

інженерна механіка

6.050503

машинобудування

ВСЬОГО:

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

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 3 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р

0

0

27

98

27

98

5.05050202

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

6.050503

машинобудування

машинобудування

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
3 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303

17

управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050201

машинобудування

6.050503

машинобудування

6.050601

теплоенергетика

ВСЬОГО:

6.050601

теплоенергетика

теплоенергетика

Фаховий іспит
(Теплотехніка)

3 Курс

6.050601

теплоенергетика

теплоенергетика

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Теплотехніка)

3 Курс

6.050604

енергомашинобудування

ВСЬОГО:

6.050604

енергомашинобудування

енергомашинобудування

Фаховий іспит
(Холодотехніка)

3 Курс

6.050604

енергомашинобудування

енергомашинобудування

Фаховий іспит

3 Курс

Інші спеціальності
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

2р

0

0

8

47

2р

8

47

2р

0

0

3

48

2р

3

48

2р

0

0

5.05060101

5.05060102
5.05060103

5.05060104

5.05060401
5.05060402
5.05060301

Інші спеціальності
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
Інші спеціальності

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 3 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

5.05060402
5.05060403
5.05060401

18

(Додатковий);
Фаховий іспит
(Холодотехніка)

монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
електропостачання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж і 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
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

6.050701

електротехніка та
електротехнології

ВСЬОГО:

6.050701

електротехніка та електротехнології

електротехніка та
електротехнології

Фаховий іспит
(Електротехніка)

3 Курс

6.050701

електротехніка та
електротехніка та електротехнології
електротехнології

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Електротехніка)

3 Курс

32

2р

7

32

2р

0

0

0

0

0

0

5.05070101

5.05070102
5.05070103
5.05070104

5.05070105
5.05070106

5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.05070205

Інші спеціальності
6.051501
розробка, виготовлення та оформлення
пакувань
комп'ютерна обробка текстової,
графічної та образної інформації
дизайн друкованої продукції
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

7

Видавничо-поліграфічна справа

ВСЬОГО:

5.05150102
5.05150103
5.05150104
5.05050201
6.051501
5.05050202

Видавничо-поліграфічна справа

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
3 курс
конструкційних
матеріалів)

2р

5.05050203
5.05050204

19

обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
друкарське виробництво

Інші спеціальності

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050212
5.05050213
5.05150101

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 3 курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р

0

0

20

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
Спеціальності ОС бакалавра (ОС
ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого
магістра, ОКР спеціаліста медичного та
спеціаліста
ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Код

Назва

Кількість місць*
Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
Курс
випробування

Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного юридичних
бюджету
осіб

Навчально-науковий інститут економіки і управління
економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

видавнича справа та редагування

5.03030301

Інші спеціальності

292

міжнародні економічні відносини ВСЬОГО:

292

міжнародні економічні відносини

міжнародна економіка

292

міжнародні економічні відносини

міжнародна економіка

061

журналістика

ВСЬОГО:
реклама та зв'язки з
громадськістю

061

журналістика

061

журналістика

072
фінанси і кредит
оціночна діяльність
економіка підприємства

5.03050801
5.03050802
5.03050401

072

072

фінанси, банківська справа та
страхування

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

Інші спеціальності

бухгалтерський облік

5.03050901

Інші спеціальності

076
економіка підприємства

Інші спеціальності

5.03050401

фінанси, банківська справа та
страхування
фінанси, банківська справа та
страхування

076

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Журналістика)
Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Журналістика)

3

43

2р

3

43

2р

0

0

0

0

1 Курс

2р

0

0

1 Курс

2р

0

0

10

33

фінанси, банківська справа Фаховий іспит
1 Курс
та страхування
(Економічна теорія)

2р

10

33

фінанси, банківська справа Фаховий іспит
1 Курс
та страхування
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
ВСЬОГО:
Фаховий іспит
облік і аудит
1 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
облік і аудит
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р

0

0

реклама та зв'язки з
громадськістю
ВСЬОГО:

15

27

2р

15

27

2р

15

27

5

22

2р

0

5

2р

0

0

ВСЬОГО:
управління персоналом та Фаховий іспит
1 Курс
економіка праці
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
управління персоналом та Фаховий іспит
економіка праці
(Економічна теорія)

21

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051001
5.03051002

товарознавство і
торговельне
підприємництво

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)

2р

5

17

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

товарознавство і
торговельне
підприємництво

Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р

0

0

075

маркетинг

ВСЬОГО:

075

маркетинг

1

31

маркетинг

Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)

2р

1

31

Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р

0

0

5

96

2р

5

96

2р

0

0

5

32

2р

5

32

2р

0

0

2р

98
94

127
117

Інші спеціальності
маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

Інші спеціальності

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація виробництва

5.03060101

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

075

маркетинг

маркетинг

073

менеджмент

ВСЬОГО:

073

менеджмент

менеджмент

073

менеджмент

менеджмент

051

економіка

ВСЬОГО:

051

економіка

економіка підприємства

051

економіка

економіка підприємства

181
181

харчові технології
харчові технології

Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

Навчально-науковий інститут харчових технологій
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

ВСЬОГО:
харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
1 Курс
(Харчові технології)

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

22

виробництво і переробка продукції
рослинництва

Інші спеціальності
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва
виробництво і переробка продукції
рослинництва

5.09010103

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

181

харчові технології

181

харчові технології

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Харчові технології)
технологічна експертиза та Фаховий іспит
1 Курс
безпека харчової продукції (Харчові технології)

2р

0

0

2р

4

10

технологічна експертиза та Фаховий іспит
1 Курс
безпека харчової продукції (Додатковий);
Фаховий іспит
(Харчові технології)

2р

0

0

21

30

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201
5.09010103

Інші спеціальності

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
151
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202

151

5.05020203

Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

1 Курс

2р

21

30

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних

1 Курс

2р

0

0

5.05020204
5.05020205
5.05020102
5.05020201

151
Інші спеціальності

автоматизація та комп’ютерноВСЬОГО:
інтегровані технології
автоматизація та комп’ютерноавтоматизація та
інтегровані технології
комп’ютерно-інтегровані
технології

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

23

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

5.05010102
5.05010201

122
122

комп’ютерні науки
комп’ютерні науки

ВСЬОГО:
комп'ютерні науки

122

комп’ютерні науки

комп'ютерні науки

Фаховий іспит
(Комп'ютерні
науки)

1 Курс

2р

25
25

35
35

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Комп'ютерні
науки)

1 Курс

2р

0

0

Фаховий іспит
1 Курс
(Загальна екологія)

2р

0
0

52
52

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Загальна екологія)

2р

0

0

Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

1 Курс

2р

0
0

26
26

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

1 Курс

2р

0

0

Фаховий іспит
1 Курс
(Хімічні технології)

2р

4
4

16
16

5.05010301
5.05010101

Інші спеціальності

Факультет біотехнології та екологічного контролю
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
прикладна екологія

5.04010601

Екологія
екологія

101

екологія

162
162

Біотехнології та біоінженерія
біотехнології та біоінженерія

ВСЬОГО:
екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування
екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування
ВСЬОГО:
біотехнологія

162

біотехнології та біоінженерія

біотехнологія

161
161

Хімічні технології та інженерія
хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:
хімічна технологія

5.04010602

Інші спеціальності

лабораторна діагностика
медико-профілактична справа
виробництво фармацевтичних препаратів
фармація
біохімічне виробництво

101
101

5.12010201
5.12010103
5.12020103
5.12020101
5.05140101

Інші спеціальності
виробництво органічних речовин
виробництво неорганічних речовин
переробка нафти і газу
коксохімічне виробництво
виробництво твердих хімічних речовин
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів
виробництво високомолекулярних
сполук
хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів

5.05130101
5.05130102
5.05130103
5.05130104
5.05130105
5.05130106

5.05130107
5.05130108
5.05130109
5.05130110
5.05130111

24

опоряджувальне виробництво
технологія обробки шкіри та хутра
обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та
нафтогазопереробної промисловості

5.05130201
5.05130202
5.05130203

161

хімічні технології та інженерія

241

готельно-ресторанна справа

хімічна технологія

Інші спеціальності

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Хімічні технології)

2р

0

0

15

50

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування

5.14010101
5.14010102

ВСЬОГО:

241

готельно-ресторанна справа

готельно-ресторанна
справа

241

готельно-ресторанна справа

готельно-ресторанна
справа

181
181

харчові технології
харчові технології

ВСЬОГО:
харчові технології та
інженерія

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

242

туризм

ВСЬОГО:

Інші спеціальності
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

Інші спеціальності

1 Курс

2р

15

50

1 Курс

2р

0

0

Фаховий іспит
1 Курс
(Харчові технології)

2р

30
30

70
70

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Харчові технології)

2р

0

0

0

25

0

25

0

0

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

Туристичне обслуговування

Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)

5.14010301

242

242

туризм

туризм

туризм

туризм

Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)

1 Курс

1 Курс

2р

2р

25

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

144
144

теплоенергетика
теплоенергетика

ВСЬОГО:
теплоенергетика

144

теплоенергетика

теплоенергетика

5.05060101

1 Курс

2р

15
15

53
53

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Теплотехніка)

1 Курс

2р

0

0

22

28

22

28

5.05060102
5.05060103

5.05060104

5.05060401
5.05060402
5.05060301

Інші спеціальності

141
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
електропостачання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж і 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
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт

Фаховий іспит
(Теплотехніка)

5.05070101

141

електроенергетика,
електротехніка та
ВСЬОГО:
електромеханіка
електроенергетика, електротехніка електротехнічні системи
та електромеханіка
електроспоживання

Фаховий іспит
(Електротехніка)

1 Курс

2р

5.05070102
5.05070103
5.05070104

5.05070105
5.05070106

5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.05070205

26

електроустаткування автомобілів і
тракторів
141

електроенергетика,
та електромеханіка

електротехніка електротехнічні системи
електроспоживання

Інші спеціальності
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання

енергетичне машинобудування

ВСЬОГО:

142

енергетичне машинобудування

Холодильні машини і
установки

142
131

енергетичне машинобудування
Прикладна механіка

Холодильні машини і
установки
ВСЬОГО:

1 Курс

2р

0

0

42

30

5.05060402
5.05060403
5.05060401

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

142

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Електротехніка)

Фаховий іспит
(Холодотехніка)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Холодотехніка)

1 Курс

2р

42

30

1 Курс

2р

0
10

0
80

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
Мехатроніка та пакувальна
та технологія
1 Курс
техніка
конструкційних
матеріалів)

2р

10

80

5.05050201

5.05050202

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

131

прикладна механіка

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301

27

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту

5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312

131

прикладна механіка

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
Мехатроніка та пакувальна
(Матеріалознавство 1 Курс
техніка
та технологія
конструкційних
матеріалів)

133

галузеве машинобудування

ВСЬОГО:

133

галузеве машинобудування

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

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

5.05050202

5.05050203
5.05050204

Фаховий іспит
1 Курс
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р

2р

0

0

20

140

20

140

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214

28

та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050201

133

галузеве машинобудування

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

186

видавництво та поліграфія

ВСЬОГО:

Інші спеціальності
розробка, виготовлення та оформлення
пакувань
комп'ютерна обробка текстової,
графічної та образної інформації
дизайн друкованої продукції
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р

0

0

0

0

0

0

5.05150102
5.05150103
5.05150104
5.05050201

5.05050202
186
5.05050203
5.05050204

видавництво та поліграфія

Розробка та виготовлення
упаковки

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
1 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2Р

5.05050205
5.05050206
5.05050207

29

нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
друкарське виробництво

Інші спеціальності

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050212
5.05050213
5.05150101

186

видавництво та поліграфія

Розробка та виготовлення
упаковки

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 1 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2Р

0

0

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Спеціальності ОС бакалавра (ОС
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
магістра, ОКР спеціаліста медичного та
ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого
ветеринарно-медичного спрямувань),
спеціаліста
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва
Код
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
Курс
випробування

Кількість місць*
Термін
навчання

За кошти

За кошти

30

державного фізичних,
бюджету юридичних
осіб
Навчально-науковий інститут економіки і управління
076
економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03050901

5.03060101
5.03060102

5.03050401

Інші спеціальності

оціночна діяльність
економіка підприємства
фінанси і кредит

5.03050802
5.03050401
5.03050801

Інші спеціальності

маркетингова діяльність

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

5.03050701

управління персоналом та Фаховий іспит
2 Курс
економіка праці
(Економічна теорія)
Фаховий
іспит
управління персоналом та (Додатковий);
2 Курс
економіка праці
Фаховий
іспит
(Економічна теорія)

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

071

облік і оподаткування

ВСЬОГО:

071

облік і оподаткування

Облік і аудит

071

облік і оподаткування

Облік і аудит

073
073

менеджмент
менеджмент

073

менеджмент

Менеджмент

051

економіка

ВСЬОГО:

економіка

Економіка підприємства

051

економіка

Економіка підприємства

072

фінанси, банківська справа та
страхування

ВСЬОГО:

072

фінанси, банківська справа та
страхування

фінанси, банківська справа та
страхування

075
075

маркетинг
маркетинг

3р 6м

0

21

3р 6м

0

5

0

28

Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)
Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)

3р 6м

Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)
Фаховий іспит
2 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)

Фінанси, банківська справа
Фаховий іспит
та страхування
(Економічна теорія) 2 Курс
Фаховий іспит
(Економічна
Фінанси, банківська справа
теорія); Фаховий
2 Курс
та страхування
іспит (Економічна
теорія)
ВСЬОГО:
Маркетинг
Фаховий іспит
2 Курс

23
0

3р 6м

0

5

0

98

3р 6м

0

93

3р 6м

0

5

0

88
83

ВСЬОГО:
Менеджмент

051

072

26

ВСЬОГО:

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0

ВСЬОГО:

товарознавство і
торговельне
підприємництво
товарознавство і
торговельне
підприємництво

5.03051002

Інші спеціальності

економіка підприємства

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

Інші спеціальності

організація виробництва
організація обслуговування на транспорті

076

5.03051001

Інші спеціальності

бухгалтерський облік

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

3р 6м

3р 6м

0

0

5

0

136

3р 6м

0

131

3р 6м

0

5

0

55

3р 6м

0

50

3р 6м

0

5

3р 6м

0
0

58
53

31

комерційна діяльність

5.03050702

Інші спеціальності

075

маркетинг

Маркетинг

181

харчові технології

ВСЬОГО:

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Економічна
2 Курс
теорія); Фаховий
іспит (Додатковий)

3р 6м

0

5

0

152

3р 6м

0

147

3р 6м

0

5

0

20

Навчально-науковий інститут харчових технологій
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів зберігання,
консервування та переробка молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
(Харчові технології) 2 Курс
Фаховий іспит
(Харчові
2 Курс
технології);
Фаховий іспит
(Додатковий)

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
151
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

Інші спеціальності

автоматизація та комп’ютерноВСЬОГО:
інтегровані технології

5.05020202

5.05020203

5.05020204

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

5.05020205
5.05020102
5.05020201
151

151

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

2 Курс

3р 6м

0

15

2 Курс

3р 6м

0

5

32

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

комп’ютерні науки

5.05010201

3р 6м

0
0

20
15

3р 6м

0

5

2 Курс

3р 6м

0
0

67
62

2 Курс

3р 6м

0

5

0

59

3р 6м

0

54

3р 6м

0

5

3р 6м

0
0

50
45

ВСЬОГО:
Фаховий
іспит 2 Курс
(Комп’ютерні науки)

5.05010101
122

комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

122

комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

162

біотехнології та біоінженерія

5.05010301

Інші спеціальності

Фаховий
іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий
іспит
(Комп’ютерні науки)

Факультет біотехнології та екологічного контролю
лабораторна діагностика
фармація
виробництво фармацевтичних препаратів
медико-профілактична справа
біохімічне виробництво

5.12010201
5.12020101
5.12020103
5.12010103
5.05140101

Інші спеціальності

прикладна екологія
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010602
5.04010601

Інші спеціальності

виробництво органічних речовин
виробництво неорганічних речовин
переробка нафти і газу
коксохімічне виробництво
виробництво твердих хімічних речовин
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів
виробництво високомолекулярних
сполук
хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів
опоряджувальне виробництво
технологія обробки шкіри та хутра
обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та

162

біотехнології та біоінженерія

ВСЬОГО:

Біотехнологія

162

біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

101

екологія

101

екологія

ВСЬОГО:
Екологія, охорона
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування
Екологія, охорона
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування
ВСЬОГО:
Хімічна технологія

101

екологія

161

хімічні технології та інженерія

5.05130101
5.05130102
5.05130103
5.05130104
5.05130105
5.05130106

Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

Фаховий іспит
(Загальна екологія) 2 Курс
Фаховий іспит
(Загальна екологія);
2 Курс
Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Хімічна
технологія)

2 Курс

5.05130107
5.05130108

161

хімічні технології та інженерія

5.05130109
5.05130110
5.05130111
5.05130201
5.05130202
5.05130203

33

нафтогазопереробної промисловості
Хімічна технологія
Інші спеціальності

161

хімічні технології та інженерія

181
181

харчові технології
харчові технології

Фаховий іспит
(Хімічна
технологія);
Фаховий іспит
(Додатковий)

2 Курс

3р 6м

0

5

Фаховий іспит
2 Курс
(Харчові технології)

3р 6м

0
0

90
85

3р 6м

0

5

0

47

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108

Харчові технології та
інженерія

5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування

ВСЬОГО:

5.14010101
5.14010102

181

харчові технології

241

готельно-ресторанна справа

241

готельно-ресторанна справа

Харчові технології та
інженерія
ВСЬОГО:
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа
Інші спеціальності

Туристичне обслуговування

Інші спеціальності

5.14010301

241

готельно-ресторанна справа

242

туризм

Фаховий іспит
(Харчові
технології);
Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)

2 Курс

2 Курс

3р 6м

0

42

2 Курс

3р 6м

0

5

0

5

ВСЬОГО:

242

туризм

Туризм

242

туризм

Туризм

Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)

2 Курс

3р 6м

0

4

2 Курс

3р 6м

0

1

0

30

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого
142

енергетичне машинобудування

ВСЬОГО:

34

конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання

5.05060402
5.05060403

5.05070101

Холодильні машини і
установки

Холодильні машини і
установки

142

енергетичне машинобудування

141

електроенергетика,
електротехніка та
ВСЬОГО:
електромеханіка
електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141

Фаховий іспит
(Холодотехніка)
2 Курс
Фаховий
іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий
іспит
(Холодотехніка)

Фаховий іспит
(Електротехніка)

3р 6м

0

25

3р 6м

0

5

0

73

2 Курс

3р 6м

0

66

Фаховий
іспит
(Додатковий);
2 Курс
Фаховий
іспит
(Електротехніка)

3р 6м

0

7

3р 6м

0
0

75
70

5.05070102
5.05070103
5.05070104

5.05070105
5.05070106

5.05070107

Електротехнічні системи
електроспоживання

5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.05070205

Інші спеціальності

монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем

енергетичне машинобудування

5.05060401

Інші спеціальності

монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
електропостачання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж і 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
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

142

5.05060101

5.05060102

141

електроенергетика, електротехніка Електротехнічні системи
та електромеханіка
електроспоживання

144
144

теплоенергетика
теплоенергетика

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Теплотехніка)

2 Курс

Теплоенергетика

5.05060103

35

теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
Інші спеціальності

5.05060104

5.05060401
5.05060402
5.05060301

144

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

5.05050201

131
131

теплоенергетика
прикладна механіка
прикладна механіка

Теплоенергетика

Фаховий
іспит 2 Курс
(Додатковий);
Фаховий
іспит
(Теплотехніка)

3р 6м

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
2 Курс
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

5.05050202

3р 6м

0

0
0

5

50
45

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

Мехатроніка та пакувальна
техніка

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214

5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302

36

верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту

5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312

Інші спеціальності

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

5.05050202

5.05050203
5.05050204

131

прикладна механіка

133

галузеве машинобудування

133

галузеве машинобудування

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
Мехатроніка та пакувальна
(Матеріалознавство 2 Курс
техніка
та технологія
конструкційних
матеріалів)
ВСЬОГО:
Фаховий іспит
2 Курс
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

3р 6м

0

5

Зр 6м

0
0

73
68

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214

37

обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050201

133

галузеве машинобудування

Інші спеціальності

186
розробка, виготовлення та оформлення
пакувань
комп'ютерна обробка текстової,
графічної та образної інформації
дизайн друкованої продукції
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

видавництво та поліграфія

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 2 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

Зр 6м

0

5

ВСЬОГО:

5.05150102
5.05150103
5.05150104
5.05050201

5.05050202
Розробка та виготовлення
упаковки

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207
186

видавництво та поліграфія

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)
2 Курс

38

експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
експлуатація обладнання
фармацевтичної та мікробіологічної
промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
друкарське виробництво

Інші спеціальності

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050212
5.05050213
5.05150101

186

видавництво та поліграфія

Розробка та виготовлення
упаковки

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 2 Курс
та технологія
конструкційних
матеріалів)

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
Спеціальності ОС бакалавра (ОС
ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого
магістра, ОКР спеціаліста медичного та
спеціаліста
ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове
Курс
випробування

Кількість місць*
Термін
навчання
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Назва

Код

Код

Назва

/може повторювати
назву спеціальності/

За кошти
За кошти
фізичних,
державного юридичних
бюджету
осіб

Навчально-науковий інститут економіки і управління
6.030505
економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

6.030505

6.030505

6.030510
товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051001
5.03051002

6.030510

6.030510

управління персоналом та
економіка праці
управління персоналом та
економіка праці

управління персоналом та
економіка праці
товарознавство і торговельне
підприємництво
товарознавство і торговельне
підприємництво
товарознавство і торговельне
підприємництво

управління персоналом та
економіка праці
управління персоналом та
економіка праці

бухгалтерський облік

5.03050901

6.030509

облік і аудит
облік і аудит

товарознавство і
торговельне
підприємництво
товарознавство і
торговельне
підприємництво
ВСЬОГО:
облік і аудит
облік і аудит

Інші спеціальності

організація виробництва
організація обслуговування на транспорті

5.03060101
5.03060102

6.030509

облік і аудит

6.030601
6.030601

менеджмент
менеджмент

ВСЬОГО:
менеджмент

6.030601

менеджмент

менеджмент

Інші спеціальності
6.030504
економіка підприємства

5.03050401

6.030504

економіка підприємства
економіка підприємства

ВСЬОГО:
економіка підприємства
економіка підприємства

Інші спеціальності

оціночна діяльність
економіка підприємства
фінанси і кредит

5.03050802
5.03050401
5.03050801

6.030504

економіка підприємства

6.030508

фінанси і кредит

6.030508

фінанси і кредит

Інші спеціальності

маркетингова діяльність

5.03050701

фінанси і кредит
маркетинг
маркетинг

Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р 6м

0

28

2р 6м

0

0

1

23

Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)

2р 6м

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р 6м

Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
3 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

ВСЬОГО:
маркетинг

Фаховий іспит
(Економічна теорія) 3 Курс
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Економічна теорія) 3 Курс
Фаховий іспит

3 Курс

23
1
0
0
0

94

2р 6м

0

94

2р 6м

0

0

0

83
83

2р 6м

0

2р 6м

0
0
0

130

2р 6м

0

130

2р 6м

0

0

1

82

2р 6м

1

82

2р 6м

0
0
0

0
54
54

ВСЬОГО:
фінанси і кредит

фінанси і кредит

6.030508
6.030507
6.030507

28

ВСЬОГО:

Інші спеціальності
6.030509

0

ВСЬОГО:

2р 6м

40

комерційна діяльність

5.03050702
маркетинг

Інші спеціальності

6.030507

маркетинг

(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий);
3 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

2р 6м

0

0

Навчально-науковий інститут харчових технологій
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва
виробництво і переробка продукції
рослинництва

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

6.051701

харчові технології та інженерія

ВСЬОГО:

0

179

6.051701

харчові технології та інженерія

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
3 Курс
(Харчові технології)

2р 6м

0

179

6.051701

харчові технології та інженерія

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Харчові технології)

2р 6м

0

0

0

20

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201
5.09010103

Інші спеціальності

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
6.050202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202

6.050202

5.05020203

Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

3 Курс

2р 6м

0

20

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит

3 Курс

2р 6м

0

0

5.05020204
5.05020205
5.05020102
5.05020201

6.050202
Інші спеціальності

автоматизація та комп’ютерно- ВСЬОГО:
інтегровані технології
автоматизація та комп’ютерноавтоматизація та
інтегровані технології
комп’ютерно- інтегровані
технології

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

автоматизація та
комп’ютерно- інтегровані
технології
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(Автоматизація
технологічних
процесів)
6.050101
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101

6.050101

комп’ютерні науки та
ВСЬОГО:
інформаційні технології
комп’ютерні науки та інформаційні комп’ютерні науки та
технології
інформаційні технології

0

20

Фаховий
іспит 3 Курс
(Комп’ютерні науки)

2р 6м

0

20

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий
іспит
(Комп’ютерні науки)

2р 6м

0

0

5.05010102
5.05010201
5.05010301
6.050101

комп’ютерні науки та інформаційні комп’ютерні науки та
технології
інформаційні технології

6.051401
6.051401

біотехнологія
біотехнологія

ВСЬОГО:
біотехнологія

6.051401

біотехнологія

біотехнологія

Інші спеціальності

Факультет біотехнології та екологічного контролю
лабораторна діагностика
фармація
виробництво фармацевтичних препаратів
медико-профілактична справа
біохімічне виробництво

5.12010201
5.12020101
5.12020103
5.12010103
5.05140101

Інші спеціальності
6.040106

прикладна екологія
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

5.04010602
5.04010601

6.040106

Інші спеціальності

виробництво органічних речовин
виробництво неорганічних речовин
переробка нафти і газу
коксохімічне виробництво
виробництво твердих хімічних речовин
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими
сполуками
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05130101
5.05130102
5.05130103
5.05130104
5.05130105
5.05130106

6.040106
6.051301
6.051301

екологія, охорона навколишнього
ВСЬОГО:
середовища та збалансоване
природокористування
екологія, охорона
навколишнього
екологія, охорона навколишнього середовища та
середовища та збалансоване
збалансоване
природокористування
природокористування
екологія, охорона
навколишнього
екологія, охорона навколишнього середовища та
середовища та збалансоване
збалансоване
природокористування
природокористування
хімічна технологія
ВСЬОГО:
хімічна технологія
хімічна технологія

Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

3 Курс

2р 6м

0
0

50
50

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

3 Курс

2р 6м

0

0

0

56

Фаховий іспит
(Загальна екологія) 3 Курс

2р 6м

0

56

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Загальна екологія) 3 Курс

2р 6м

0
0
0

0
50
50

Фаховий іспит
(Хімічна
технологія)

3 Курс

2р 6м

5.05130107
5.05130108
5.05130109
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виробництво високомолекулярних
сполук
хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів
опоряджувальне виробництво
технологія обробки шкіри та хутра
обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та
нафтогазопереробної промисловості

5.05130110
5.05130111
5.05130201
5.05130202
5.05130203

6.051301

хімічна технологія

хімічна технологія

6.051701
6.051701

харчові технології та інженерія
харчові технології та інженерія

ВСЬОГО:
харчові технології та
інженерія

6.051701

харчові технології та інженерія

харчові технології та
інженерія

6.140101

готельно-ресторанна справа

ВСЬОГО:
готельно-ресторанна
справа

Інші спеціальності

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Хімічна
технологія)

3 Курс

2р 6м

0

50

Фаховий іспит
3 Курс
(Харчові технології)

2р 6м

0
0

91
91

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Харчові технології)

2р 6м

0

0

0

47

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111

Інші спеціальності

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування

5.14010101
5.14010102

6.140101

готельно-ресторанна справа

готельно-ресторанна
справа
6.140101

готельно-ресторанна справа

6.140103

туризм

Інші спеціальності

Туристичне обслуговування

5.14010301

6.140103

ВСЬОГО:
туризм

туризм
туризм

Інші спеціальності

6.140103

туризм

Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий);

3 Курс

2р 6м

0

47

3 Курс

2р 6м

0

0

0

5

3 Курс

2р 6м

0

5

3 Курс

2р 6м

0

0

43

Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання

6.050604

енергомашинобудування

6.050604

енергомашинобудування

5.05060402

ВСЬОГО:
енергомашинобудування

5.05060401

Інші спеціальності

6.050604
6.050701
5.05070101

6.050701

енергомашинобудування
електротехніка та
ВСЬОГО:
електротехнології
електротехніка та електротехнології електротехніка та
електротехнології

Фаховий іспит
(Холодотехніка)
Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Холодотехніка)

3 Курс

2р 6м

0

37

3 Курс

2р 6м

0

0

0

59

Фаховий іспит
(Електротехніка)

3 Курс

2р 6м

0

0

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Електротехніка)

3 Курс

2р 6м

0

0

Фаховий іспит
(Теплотехніка)

3 Курс

2р 6м

0
0

83
83

5.05070102
5.05070103
5.05070104

5.05070105
5.05070106

5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.05070205

6.050701

електротехніка та електротехнології електротехніка та
електротехнології

6.050601
6.050601

теплоенергетика
теплоенергетика

Інші спеціальності
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування

37

5.05060403

енергомашинобудування

монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
електропостачання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж і 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
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

0

5.05060101

ВСЬОГО:
теплоенергетика
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теплових електростанцій
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

5.05060102
5.05060103

5.05060104

5.05060401
5.05060402
5.05060301

6.050601

теплоенергетика

теплоенергетика

6.050502
6.050502

інженерна механіка
інженерна механіка

ВСЬОГО:
інженерна механіка

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

5.05050201

5.05050202

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Теплотехніка)

3 Курс

2р 6м

0

0

Фаховий іспит
3 Курс
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р 6м

0
0

50
50

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
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експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту

5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
6.050502

інженерна механіка

інженерна механіка

6.050503
6.050503

машинобудування
машинобудування

ВСЬОГО:
машинобудування

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

5.05050202

5.05050203
5.05050204

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р 6м

Фаховий іспит
3 Курс
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р 6м

0

0

0
0

38
38

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
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автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050201

6.050503

машинобудування

машинобудування

Інші спеціальності
розробка, виготовлення та оформлення
пакувань
комп'ютерна обробка текстової,
графічної та образної інформації
дизайн друкованої продукції
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05150102
5.05150103
5.05150104
5.05050201

6.051501
6.051501

Видавничо-поліграфічна справа
Видавничо-поліграфічна справа

Фаховий іспит
3 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р 6м

0

0

Фаховий іспит
3 курс
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р

0
0

0
0

ВСЬОГО:

5.05050202

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
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обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
друкарське виробництво

5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050212
5.05050213
5.05150101
6.051501

Інші спеціальності

Видавничо-поліграфічна справа

Фаховий іспит
(Додатковий);

3 курс

2р

0

0

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)
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Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності / Інші спеціальності
Спеціальності ОС бакалавра (ОС
ОС молодшого бакалавра, ОКР молодшого
магістра, ОКР спеціаліста медичного та
спеціаліста
ветеринарно-медичного спрямувань),
напрями підготовки ОКР бакалавра
Назва

Код

Код

Назва

Кількість місць*
Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Фахове
Курс
випробування

Термін
навчання

За кошти
За кошти
фізичних,
державного юридичних
бюджету
осіб

Навчально-науковий інститут економіки і управління
072
фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність
економіка підприємства

5.03050802
5.03050401

Інші спеціальності

бухгалтерський облік

072

072

5.03050901

Інші спеціальності

071

фінанси, банківська справа та
страхування
облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

071

облік і оподаткування

076
економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

076

076

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

фінанси, банківська справа та
страхування
фінанси, банківська справа та
страхування

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

фінанси, банківська справа Фаховий іспит
1 Курс
та страхування
(Економічна теорія)

Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
фінанси, банківська справа Фаховий іспит
та страхування
(Економічна теорія)
ВСЬОГО:
Фаховий іспит
облік і аудит
1 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
облік і аудит
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

Інші спеціальності

57

2р 6м

4

57

2р 6м

0

0

7

93

2р 6м

7

93

2р 6м

0

0

0

34

2р 6м

0

23

2р 6м

0

0

2р 6м

0

11

2р 6м

0

0

0

57

ВСЬОГО:
управління персоналом та Фаховий іспит
1 Курс
економіка праці
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
управління персоналом та Фаховий іспит
економіка праці
(Економічна теорія)
товарознавство і
Фаховий іспит
торговельне
1 Курс
(Економічна теорія)
підприємництво

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

товарознавство і
торговельне
підприємництво

075

маркетинг

ВСЬОГО:

Інші спеціальності
маркетингова діяльність

4

ВСЬОГО:

Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

075

маркетинг

маркетинг

Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)

075

маркетинг

маркетинг

Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит

1 Курс

2р 6м

0

57

2р 6м

0

0
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(Економічна теорія)
організація обслуговування на транспорті

5.03060102

організація виробництва

5.03060101

Інші спеціальності

економіка підприємства

5.03050401

Інші спеціальності

073

менеджмент

ВСЬОГО:

073

менеджмент

менеджмент

073

менеджмент

менеджмент

051
051

економіка
економіка

ВСЬОГО:
економіка підприємства

051

економіка

економіка підприємства

Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
1 Курс
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Економічна теорія)

1

70

2р 6м

1

70

2р 6м

0

0

2

75
75

2р 6м

2

2р 6м
0

0

Навчально-науковий інститут харчових технологій
виробництво харчової продукції
виробництво і переробка продукції
рослинництва
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів
зберігання, консервування та переробка
молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

5.05170101
5.09010103

181
181

харчові технології
харчові технології

ВСЬОГО:
харчові технології та
інженерія

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
1 Курс
(Харчові технології)

2р 6м

5
5

203
203

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Харчові технології)

2р 6м

0

0

3

60

3

60

5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
151
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020202

5.05020203

151

автоматизація та комп’ютерно- ВСЬОГО:
інтегровані технології
автоматизація та комп’ютерноавтоматизація та
інтегровані технології
комп’ютерно-інтегровані
технології

Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

1 Курс

2р 6м

5.05020204

50

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020205
5.05020102
5.05020201

151

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Інші спеціальності

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

5.05010102
5.05010201

автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

122
122

комп’ютерні науки
комп’ютерні науки

ВСЬОГО:
комп'ютерні науки

122

комп’ютерні науки

комп'ютерні науки

Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Автоматизація
технологічних
процесів)

1 Курс

2р 6м

0

0

Фаховий
іспит 1 Курс
(Комп’ютерні науки)

2р 6м

5
5

45
45

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Комп’ютерні науки)

2р 6м

0

0

0

59

5.05010301
5.05010101

Інші спеціальності

Факультет біотехнології та екологічного контролю

експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
прикладна екологія

101

екологія

101

екологія

101

екологія

162
162

Біотехнології та біоінженерія
Біотехнології та біоінженерія

ВСЬОГО:
екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування
екологія, охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування
ВСЬОГО:
Біотехнологія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

161
161

хімічні технології та інженерія
хімічні технології та інженерія

ВСЬОГО:
хімічна технологія

5.04010601
5.04010602

Інші спеціальності
лабораторна діагностика
фармація
виробництво фармацевтичних препаратів
медико-профілактична справа
біохімічне виробництво

5.12010201
5.12020101
5.12020103
5.12010103
5.05140101

Інші спеціальності
виробництво органічних речовин
виробництво неорганічних речовин
переробка нафти і газу
коксохімічне виробництво
виробництво твердих хімічних речовин
виробництво обладнання з
високоенергетичними і швидкодіючими

5.05130101
5.05130102
5.05130103
5.05130104
5.05130105
5.05130106

Фаховий іспит
1 Курс
(Загальна екологія)

2р 6м

0

59

Фаховий іспит
(Додатковий)
1 Курс
Фаховий іспит
(Загальна екологія)

2р 6м

0

0

Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

1 Курс

2р 6м

0
0

75
75

Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Основи
біотехнології)

1 Курс

2р 6м

0

0

Фаховий іспит
1 Курс
(Хімічні технології)

2р 6м

0
0

50
50

51

сполуками
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів
виробництво кінофотоматеріалів і
магнітних носіїв
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів
виробництво високомолекулярних
сполук
хіміко-механічна переробка деревини і
деревних матеріалів
опоряджувальне виробництво
технологія обробки шкіри та хутра
обслуговування і ремонт обладнання
підприємств хімічної та
нафтогазопереробної промисловості

5.05130107
5.05130108
5.05130109
5.05130110
5.05130111
5.05130201
5.05130202
5.05130203

161

хімічні технології та інженерія

241

готельно-ресторанна справа

хімічна технологія

Інші спеціальності

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Хімічні технології)

2р 6м

0

0

0

49

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Готельне обслуговування
Ресторанне обслуговування

5.14010101
5.14010102

ВСЬОГО:

241

готельно-ресторанна справа

готельно-ресторанна
справа

241

готельно-ресторанна справа

готельно-ресторанна
справа

181

харчові технології

ВСЬОГО:

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

181

харчові технології

харчові технології та
інженерія

Інші спеціальності
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво і виноробство
виробництво жирів і жирозамінників
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
м'яса
зберігання, консервування та переробка
риби і морепродуктів зберігання,
консервування та переробка молока
виробництво і переробка продукції
тваринництва

Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Ресторанне і
готельне
обслуговування)

1 Курс

2р 6м

0

49

1 Курс

2р 6м

0

0

3

146

2р 6м

3

146

2р 6м

0

0

5.05170101
5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.09010201

Інші спеціальності

Фаховий іспит
(Харчові технології) 1 Курс
Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
1 Курс

52

(Харчові технології)
242

Туристичне обслуговування

5.14010301

Інші спеціальності

туризм

ВСЬОГО:

242

туризм

туризм

242

туризм

туризм

Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)
Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Туристичне
обслуговування)

0

0

0

1 Курс

2р 6м

0

1 Курс

2р 6м

0

Фаховий іспит
(Теплотехніка)

1 Курс

2р 6м

0
0

104
104

Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Теплотехніка)

1 Курс

2р 6м

0

0

0

64

0

64

0

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С. Гулого
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій

144
144

теплоенергетика
теплоенергетика

ВСЬОГО:
теплоенергетика

144

теплоенергетика

теплоенергетика

5.05060101

5.05060102
5.05060103

5.05060104

5.05060401
5.05060402
5.05060301

Інші спеціальності
141
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
електропостачання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
монтаж і експлуатація засобів
автоматики електричних систем
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070101

141

електроенергетика,
ВСЬОГО:
електротехніка та
електромеханіка
електроенергетика, електротехніка електротехнічні системи
та електромеханіка
електроспоживання

Фаховий іспит
(Електротехніка)

1 Курс

2р 6м

5.05070102
5.05070103
5.05070104

5.05070105
5.05070106

5.05070107
5.05070108

53

світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.05070205

141

електроенергетика,
та електромеханіка

електротехніка електротехнічні системи
електроспоживання

Інші спеціальності
конструювання та виробництво
турбінних установок
монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок
конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання

енергетичне машинобудування

ВСЬОГО:

142

енергетичне машинобудування

Холодильні машини і
установки

142
131
131

енергетичне машинобудування
прикладна механіка
прикладна механіка

1 Курс

2р 6м

0

0

0

60

2р 6м

0

60

2р 6м

0
0
0

0
75
75

5.05060402
5.05060403
5.05060401

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

142

Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Електротехніка)

5.05050201

5.05050202

Фаховий іспит
(Холодотехніка)
Фаховий іспит
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Холодотехніка)

1 Курс

Холодильні машини і
установки
1 Курс
ВСЬОГО:
Мехатроніка та пакувальна Фаховий іспит
1 Курс
техніка
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р 6м

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211

54

обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту

5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
131

прикладна механіка

Мехатроніка та пакувальна Фаховий іспит
1 Курс
техніка
(Додатковий)
Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

133

галузеве машинобудування

ВСЬОГО:

133

галузеве машинобудування

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

Інші спеціальності
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського

5.05050202

5.05050203
5.05050204

Фаховий іспит
1 Курс
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р 6м

2р 6м

0

0

2

106

2

106

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

55

харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050201

133

галузеве машинобудування

Обладнання харчових та
біотехнологічних
виробництв

186

видавництво та поліграфія

ВСЬОГО:

Інші спеціальності
розробка, виготовлення та оформлення
пакувань
комп'ютерна обробка текстової,
графічної та образної інформації
дизайн друкованої продукції
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних

Фаховий іспит
1 Курс
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

2р 6м

0

0

0

0

0

0

5.05150102
5.05150103
5.05150104
5.05050201

Розробка та виготовлення
упаковки

5.05050202
186

видавництво та поліграфія

Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)
1 Курс

2Р 6М

56

комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво абразивного та алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських
машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
виробництво рейкового транспорту
обслуговування та ремонт
поліграфічного обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
друкарське виробництво

5.05050203
5.05050204

5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

5.05050210

5.05050211
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050212
5.05050213
5.05150101
Розробка та виготовлення
упаковки

Інші спеціальності
186

видавництво та поліграфія

Фаховий іспит
(Додатковий);
Фаховий іспит
(Матеріалознавство 1 Курс

2Р 6М

0

0

57

та технологія
конструкційних
матеріалів)

* Кількість місць (в межах загального ліцензованого обсягу - див. Додаток 1) буде уточнено та оголошено після визначення кількості місць державного замовлення.
Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2016 році
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