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)
Свалявська філія Національного університету харчових технологій
Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Назва

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 харчової продукції
Інші спеціальності

Код

5.05170102
5.05170103
5.05170104

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарномедичного спрямувань), напрями
підготовки ОКР бакалавра
Код
Назва

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове
випробування

Курс

Термін
навчання

/може повторювати
назву спеціальності/

181
181

Харчові технології
Харчові технології

ВСЬОГО:
Харчові технології та
інженерія

181

Харчові технології

Харчові технології та
інженерія

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електроенергетика,

ВСЬОГО:

Кількість місць*

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

Фаховий іспит
(Харчові технології)

1 Курс

2р 6м

0
0

25
22

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

1 Курс

2р 6м

0

3

0

25

0

22

5.05170105
5.05170106
5.05170107
5.05170108
5.05170109
5.05170110
5.05170111
5.05170101

141
монтаж і експлуатація

(назва вищого навчального закладу)

5.05070101

141

Електротехніка та

Фаховий іспит

1 Курс

2р 6м

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
Інші спеціальності

електротехнології

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електротехніка та
електротехнології

Економіка

ВСЬОГО:

(Електротехніка)

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

051
економіка підприємства

електротехніка та
електромеханіка

5.03050401

Інші спеціальності

Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2017 році

051

Економіка

051

Економіка

Економіка підприємства
Економіка підприємства

Фаховий іспит
(Електротехніка);
Фаховий іспит
(Додатковий)

1 Курс

2р 6м

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

1 Курс

2р 6м

1 Курс

2р 6м

0

3

0

60

0

50

0

10

