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 ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарномедичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Львівська філія Національного університету харчових технологій
назва вищого навчального закладу)

Заочна
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Назва
виробництво харчової продукції
консервування
зберігання і переробка зерна
виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових
концентратів
виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
бродильне виробництво та
виноробство
виробництво жирів 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
Інші спеціальності

Код
5.05170101

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

Фахове
випробування

Курс

Термін навчання

Назва

181

Харчові технології

Харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
(Харчові технології)

181

Харчові технології

Харчові технології та
інженерія

Фаховий іспит
(додатковтй),
Фаховий іспит
(Харчові технології)

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фаховий іспит
(Економічна теорія)

Кількість місць

1Курс

2р.6м.

За кошти
державного
бюджету
0

За кошти
фізичних,
юридичних осіб
70

1Курс

2р.6м.

0

5

1Курс

2р.6м.

0

75
20

5.05170102
5.05170103
5.05170104

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111

Всього
бухгалтерський облік

5.03050901

комерційна діяльність

5.03050702

оціночна діяльність

5.03050802

Інші спеціальності

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Всього
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050201

обслуговування верстатів з
програмним

5.05050202

обслуговування засобів
гідромеханізації

5.05050203

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і
дорожніх

5.05050204

управлінням і робототехнічних
комплексів

машин і обладнання
обслуговування та ремонт
обладнання
металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт
обладнання
підприємств будівельних
матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт
обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної
промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт
обладнання
харчового виробництва

5.05050208

обслуговування та ремонт
устаткування

133

Галузеве
машинобудування

Машинобудування

Фаховий іспит
(додатковий),
Фаховий іспит
(Економічна теорія)
Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

1Курс

2р.6м.

5

25
1 Курс

2р 6м

0

18

підприємств торгівлі і
громадського
харчування
обслуговування та ремонт
обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050209

5.05050210

обслуговування машин і
технологічних
ліній пакування

5.05050211

обслуговування та ремонт
поліграфічного
обладнання

5.05050212

експлуатація засобів механізації
та
автоматизації
перевантажувальних робіт

5.05050213

експлуатація обладнання
фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування та ремонт
геологорозвідувального
устаткування

5.05050215

експлуатація та ремонт
геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

виробництво верстатів з
програмним
управлінням і роботів

5.05050303

виробництво абразивного та

5.05050304

алмазного
інструменту
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів
автоматизації

5.05050305

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і
тракторів

5.05050307

виробництво
сільськогосподарських
машин
виробництво підйомнотранспортних,
будівельних і дорожніх машин і
Обладнання
важке машинобудування

5.05050308

5.05050309

5.05050310

хімічне і нафтове
машинобудування
виробництво рейкового
транспорту

Інші спеціальності

5.05050311
5.05050312

133

Всього

Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2017році

Галузеве
машинобудування

Машинобудування

Фаховий іспит
(додатковий)
Фаховий іспит
(Матеріалознавство
та технологія
конструкційних
матеріалів)

1 Курс

2р 6м

0

2

20

