ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Державного університету «Житомирська політехніка» у 20212 році
1. У розділі V «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання»
Пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить
Державний університет «Житомирська політехніка», конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для
здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:
Денна форма
Заочна форма
навчання
навчання
вступники на основі базової та повної
вищої освіти

Етапи вступної компанії

Реєстрація електронних кабінетів вступників
Початок прийому заяв та документів

з 01 серпня 2022 року
16 серпня 2022 року
(10 жовтня 2022 року)*
15 вересня 2022 року
(14 жовтня 2022 року)*

Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення Державним університетом
«Житомирська політехніка» індивідуальних
усних співбесід
Строки проведення Державним університетом
«Житомирська політехніка» фахових іспитів
Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників, із зазначенням рекомендованих до
зарахування на місця державного замовлення
Оприлюднення списку рекомендованих для
вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб
Вступники, які отримали рекомендації, повинні
виконати вимоги до зарахування

з 25 серпня до 31 серпня 2022 року
16-19 вересня 2022 року
(15 жовтня 2022 р.)*
не пізніше 20 вересня 2022 р.
25 вересня 2022 р.
(17 жовтня 2022 року)*

● на місця державного замовлення до
18:00 24 вересня 2022 р.;
● на місця за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 05 жовтня
2022 р.
(19 жовтня 2022 року)*
Терміни зарахування вступників
● за кошти державного бюджету –
25 вересня 2022 року;
● за кошти фізичних та юридичних осіб –
не пізніше
08 жовтня 2022 р.
(20 жовтня 2022 року)*
Переведення на вакантні місця державного
не пізніше 10 жовтня 2022 р.
замовлення
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб
(додатковий набір).
**Для спеціальностей зі спеціальною підтримкою (Додаток 5)»

2. Внести зміни до додатків 1-3 до Правил прийому до Державного
університету «Житомирська політехніка» у 2022 році та викласти їх в новій
редакції.
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Додаток 1 до Правил прийому до Державного університету
«Житомирська політехніка» в 2022 році

Таблиця 1
Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Державний університет «Житомирська політехніка»
(назва вищого навчального закладу)
Молодший бакалавр
Галузь знань

Код

07
10
18

Назва
Управління та
адміністрування
Природничі науки
Виробництво та технології

Спеціальність

Код

071
101
184

Назва
Облік і
оподаткування
Екологія
Гірництво

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Нормативні терміни
навчання

Можливість
вступу для
іноземців та
осіб без
громадянства
на форми
навчання

Наявність
акредитації

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Облік і оподаткування

30

5

1р 10м

1р 10м

Денна, заочна

Так

Екологія
Гірництво

25
20

5
5

1р 10м
1р 10м

1р 10м
1р 10м

Денна, заочна
Денна, заочна

Так
Так

Нормативні терміни
навчання

Можливість
вступу для
іноземців та
осіб без
громадянства
на форми
навчання

Наявність
акредитації
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Денна
форма
навчання

Бакалавр
Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність

Код

Назва

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація
(освітня програма) /
може повторювати назву
спеціальності/

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Факультет бізнесу та сфери обслуговування
05

Соціальні та поведінкові
науки

051

Економіка

07

Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

Управління та
адміністрування

072

07
07
07

Управління та
адміністрування
Управління та
адміністрування

Цифрова економіка

45

0

3р 10 м

–

денна

Так

Облік і оподаткування

35

15

3р 10 м

3р 10 м

денна, заочна

Так

Облік, контроль і митна
справа

30

0

3р 10 м

–

денна

Так

Фінанси, банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

50

20

3р 10 м

3р 10 м

денна, заочна

Так

073

Менеджмент

Менеджмент

65

45

3р 10 м

3р 10 м

денна, заочна

Так

075

Маркетинг

Маркетинг

30

0

3р 10 м

–

денна

Ні

4

07

Управління та
адміністрування

076

24

Сфера обслуговування

241

24

Сфера обслуговування

242

10

Природничі науки

101

10

Природничі науки

103

18

Виробництво та технології

183

18

Виробництво та технології

184

19

Будівництво та архітектура

192

13

Механічна інженерія

131

13

Механічна інженерія

133

14

Електрична інженерія

141

15

Автоматизація та
приладобудування

151

15

Автоматизація та
приладобудування

152

27

Транспорт

274

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Готельноресторанна справа
Туризм

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

30

20

3р 10 м

Готельно-ресторанна
20
0
3р 10 м
справа
Туризм
20
0
3р 10 м
Гірничо-екологічний факультет
Екологія
Екологія
45
10
3р 10 м.
Управління земельними і
Науки про землю
20
5
3р 10 м.
водними ресурсами
Технології захисту
Технології захисту
навколишнього
навколишнього
30
15
3р 10 м.
середовища
середовища
Гірництво
Гірництво
80
10
3р 10 м.
Будівництво та
Промислове та цивільне
30
10
3р 10 м.
цивільна інженерія
будівництво
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
Комп’ютеризовані
Прикладна механіка
технології
40
10
3р 10 м.
машинобудування
Комп’ютерний
Галузеве
інжиніринг в
40
10
3р 10 м.
машинобудування
машинобудуванні
Електроенергетика,
Комп’ютеризоване
електротехніка та
управління
20
5
3р 10 м.
електромеханіка
енергетичними системами
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
45
5
3р 10 м.
Автоматизація та
технології
комп’ютерноінтегровані
Робототехніка та
технології
комп’ютеризовані
25
5
3р 10 м.
системи управління
Метрологія та
Комп’ютеризовані
інформаційноінформаційно40
5
3р 10 м.
вимірювальна
вимірювальні системи
техніка
Автомобільний
Автомобільний транспорт
40
15
3р 10 м.
транспорт

3р 10 м

денна, заочна

Так

–

денна

Ні

–

денна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Ні

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Ні

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Ні

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Так

3р 10 м.

денна, заочна

Так

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Інженерія
програмного
забезпечення
Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

145

28

3р 10 м.

3р 10 м.

денна, заочна

Так

Веб-технології

60

0

3р 10 м.

–

денна

Так

Комп’ютерна графіка та
розробка ігор

90

0

3р 10 м.

–

денна

Так

Комп’ютерна інженерія

60

0

3р 10 м.

–

денна

Так

Кібербезпека

60

0

3р 10 м.

–

денна

Так

Системи бізнес-аналітики

25

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

Біомедичний комп’ютинг

15

0

3р 10 м.

–

денна

Так

5

3р 10 м.

2р 10 м.

денна, заочна

Так

0

3р 10 м.

–

денна

Так

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

25

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

15

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

15

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

50

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

20

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

Юридична психологія

15

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

Психологія

Екстремальна психологія

15

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

Право
Громадське здоров’я
Соціальне
забезпечення

Право
Громадське здоров’я

75
20

0
0

3р 10 м.
3р 10 м.

–
–

денна
денна

Так
Ні

Соціальне забезпечення

20

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

12

Інформаційні технології

121

12

Інформаційні технології

121

12

Інформаційні технології

122

12

Інформаційні технології

123

12

Інформаційні технології

125

12

Інформаційні технології

126

16

Хімічна та біоінженерія

163

17

Електроніка та
телекомунікації

172

17

Електроніка та
телекомунікації

172

01

Освіта/Педагогіка

014.01

01

Освіта/Педагогіка

014.021

01

Освіта/Педагогіка

014.03

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

03

035

Філологія

052

Політологія

053

Психологія

053

08
22

Гуманітарні науки
Соціальні та поведінкові
науки
Соціальні та поведінкові
науки
Соціальні та поведінкові
науки
Право
Охорона здоров’я

081
229

23

Соціальна робота

232

Комп’ютерні науки
Комп’ютерна
інженерія
Кібербезпека
Інформаційні
системи і технології
Біомедична
інженерія
Телекомунікації та
радіотехніка
Телекомунікації та
радіотехніка

5
05
05
05

Середня освіта.
(Українська мова і
література)
Середня освіта.
Мова і література
(англійська)
Середня освіта
(Історія)

Телекомунікації та
20
радіотехніка
Інформаційні
відеосистеми та системи
25
контролю доступу
Факультет публічного управління та права
Інноваційні технології у
викладанні державної
15
мови. Медіаграмотність
Середня освіта. Мова і
література (англійська)
Середня освіта (Історія.
Правознавство)
Масові комунікації,
коучинг та консалтинг
Прикладна лінгвістика
Політичний менеджмент і
PR

25

Воєнні науки, національна
безпека, безпека
державного кордону

256

26

Цивільна безпека

262

28

Публічне управління та
адміністрування

281

29

Міжнародні відносини

291

29

Міжнародні відносини

292

Національна безпека
(за окремими
сферами
забезпечення і
видами діяльності)
Правоохоронна
діяльність
Публічне управління
та адміністрування
Міжнародні
відносини, суспільні
комунікації та
регіональні студії
Міжнародні
економічні
відносини

Національна безпека

55

15

3р 10 м.

3р 10 м.

денна, заочна

Ні

Правоохоронна діяльність

50

0

2р 10 м.

–

денна

Так

20

5

3р 10 м.

–

денна

Так

20

0

3р 10 м.

–

денна

Ні

20

0

3р 10 м

–

денна

Так

Публічне управління та
адміністрування
Міжнародні відносини і
геополітична безпека
Міжнародні економічні
відносини

6

Магістр
Галузь знань

Код

Назва

Спеціальність

Код

Назва

Ліцензовані обсяги
Спеціалізація
(освітня програма) /
може повторювати назву
спеціальності/

Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Нормативні терміни
навчання
Денна
форма
навчання

Заочна
форма
навчання

Можливість
вступу для
іноземців та
осіб без
громадянства
yа форми
навчання

Наявність
акредитації

Факультет бізнесу та сфери обслуговування
05
07
07
07

Соціальні та поведінкові
науки
Управління та
адміністрування
Управління та
адміністрування
Управління та
адміністрування

7

051

Економіка

Економіка

25

25

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Так

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

30

30

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Так

072

Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

40

40

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Так

073

Менеджмент

Менеджмент

15

75

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Так

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Туризм

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

15

85

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Так

Туризмознавство
15
15
1р 4м
Гірничо-екологічний факультет
Екологія
Екологія
20
20
1р 4м
Технології захисту
Технології захисту
навколишнього
навколишнього
20
20
1р 4м
середовища
середовища
Розробка родовищ та
Гірництво
видобування корисних
30
20
1р 4м
копалин
Гірництво
Маркшейдерська справа
20
10
1р 4м
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
Прикладна механіка
Прикладна механіка
20
10
1р 4м
Галузеве
Галузеве
20
10
1р 4м
машинобудування
машинобудування
Автоматизація та
Автоматизація та
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
40
20
1р 4м
інтегровані технології
технології
Метрологія та
Комп’ютеризовані
інформаційноінформаційно15
10
1р 4м
вимірювальна техніка
вимірювальні системи
Автомобільний
Автомобільний транспорт
30
20
1р 4м
транспорт
Транспортні
Розумний транспорт та
10
5
1р 4м
технології
міська логістика

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Ні

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

денна, заочна

Так

07

Управління та
адміністрування

076

24

Сфера обслуговування

242

10

Природничі науки

101

18

Виробництво та технології

183

18

Виробництво та технології

184

18

Виробництво та технології

184

13

Механічна інженерія

131

13

Механічна інженерія

133

15

Автоматизація та
приладобудування

151

15

Автоматизація та
приладобудування

152

27

Транспорт

274

27

Транспорт

275

12

Інформаційні технології

121

12

Інформаційні технології

121

12

Інформаційні технології

123

12
16

Інформаційні технології
Хімічна та біоінженерія
Електроніка та
телекомунікації

125
163

17

05
05

Соціальні та поведінкові
науки
Соціальні та поведінкові
науки

172

052

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Інженерія
Інженерія програмного
програмного
80
30
забезпечення
забезпечення
Інженерія
програмного
Управління ІТ проектами
10
0
забезпечення
Комп’ютерна
Комп’ютерна інженерія
30
0
інженерія
Кібербезпека
Кібербезпека
30
0
Біомедична інженерія
Біомедична інженерія
10
0
Телекомунікації та
Телекомунікації та
30
10
радіотехніка
радіотехніка
Факультет публічного управління та права
Політичний менеджмент і
Політологія
30
0
PR

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Так

1р 4м

–

денна

Так

1р 4м

–

денна

Ні

1р 4м
1р 4м

–
–

денна
денна

Ні
Так

1р 4м

–

денна

Так

1р4м

–

денна

Ні

8

053

Психологія

Психологія

30

0

1р4м

–

денна

Ні

Право

Право

20

30

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Ні

Національна безпека

50

50

2р

2р

денна, заочна

Ні

Правоохоронна діяльність

20

30

2р

2р

денна, заочна

Так

Публічне управління та
адміністрування

15

235

1р 4м

1р 4м

денна, заочна

Так

Міжнародний бізнес

25

0

1р 4м

–

денна

Так

08

Право

081

25

Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного
кордону

256

26

Цивільна безпека

262

28

Управління та
адміністрування

281

29

Міжнародні відносини

292

Національна безпека
(за окремими сферами
забезпечення і видами
діяльності)
Правоохоронна
діяльність
Публічне управління
та адміністрування
Міжнародні
економічні відносини

Додаток 2 до Правил прийому до Державного університету
«Житомирська політехніка» в 2022 році

Таблиця 2
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або
другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітній ступінь фахового молодшого бакалавра,
молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Державний університет «Житомирська політехніка»
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /Інші спеціальності
ОС фахового молодшого бакалавра, молодшого
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код

9

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

5.03050401
5.03050801
5.03050901
5.03050701
5.03050702
5.03050802
5.03051001

Спеціалізація
Випробування
(освітня програма) /
(зовнішнє незалежне оцінювання або
може повторювати
національний мультипредметний тест (НМТ)
назву спеціальності/
Код
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
051 Економіка
Цифрова економіка
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Спеціальності
ОС бакалавра

Курс

Термін
навчання

1
Курс

1р 10м

1
Курс

1р 10м

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

5.03051002
5.03050201
051
071
072
073
075
076
051

Економіка

Цифрова економіка

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

10

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

5.03050401
5.03050701
5.03050801
5.03050802
5.03050702
5.03050901
5.03051001
5.03051002

фінанси і кредит
фінанси, банківська справа та
страхування

5.03050801
072

Інші спеціальності

071

Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування

Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

1
Курс

1р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076
071

Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування

072

Фінанси,
банківська
справа та
страхування

фінанси, банківська
справа та страхування

072

Фінанси,
банківська
справа та
страхування

фінанси, банківська
справа та страхування

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

11

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

5.03060101
5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

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

5.03050801
5.03050901
5.03050701
5.03050702
5.03050802
5.03051001
5.03051002

073

Менеджмент

Менеджмент

Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

1
Курс

1р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

1р 10м

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

051
071
072
073
075
076

5.03050201
5.03050401
051
071
072

073

Менеджмент

Менеджмент

076

Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Інші спеціальності

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
Прикладна екологія

073
075
076
076

5.04010601

101

5.04010602

Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Гірничо-екологічний факультет
Для вступу на навчання на місця державного
Екологія
Екологія
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

12
Екологія

Інші спеціальності

101

101

101

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

Екологія

Екологія

Екологія

Екологія

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
Прикладна екологія
Технології захисту навколишнього
середовища

Екологія

5.04010601

183

5.04010602
183

101

183

Технології
Технології захисту
захисту
навколишнього
навколишньо- середовища
го середовища

Технології
Технології захисту
захисту
навколишнього
навколишньо- середовища
го середовища

13
Інші спеціальності

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
шахтне і підземне будівництво
маркшейдерська справа
буріння свердловин
механізація та автоматизація торфового
виробництва
збагачення корисних копалин
обробка природного каменю
експлуатація нафтових і газових
свердловин

5.05030103

5.05030104
5.05030105
5.05030106
5.05030201
5.05030301
5.05030302
5.05030401

183

Технології
Технології захисту
захисту
навколишнього
навколишньо- середовища
го середовища

184

Гірництво

Гірництво

Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

2р 10м

випробування свердловин на нафту і газ
експлуатація газонафтопроводів і
газонафтосховищ
обслуговування та ремонт обладнання
нафтових і газових промислів
відкрита розробка корисних копалин
підземна розробка корисних копалин
Гірництво

5.05030402
5.05030403
5.05030404
5.05030101
5.05030102
184

Інші спеціальності

184

Гірництво

Гірництво

Гірництво

Гірництво

192

Будівництво
та цивільна
інженерія

Промислове та
цивільне будівництво

14

184

будівництво та експлуатація будівель і
споруд
монтаж промислового устаткування
будівництво гідротехнічних споруд
будівництво і експлуатація міських
шляхів сполучення
обслуговування електротехнічного
обладнання і автоматичного
устаткування будівель і споруд
виготовлення металевих конструкцій
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг і аеродромів
будівництво мостів та інших штучних
споруд
будівництво тунелів та метрополітенів
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010101
5.06010102
5.06010103
5.06010104
5.06010105
5.06010106
5.06010107
5.06010108
5.06010109
5.06010110
5.06010111
5.06010112

Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

2р 10м

монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідводу
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
Будівництво та цивільна інженерія
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань
13 «Механічна інженерія»

5.06010113
5.06010114
5.06010115
5.06010301
5.06010302
192

15

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
131 Прикладна
Високотехнологічний Для вступу на навчання на місця державного
механіка
комп’ютерний
замовлення:
інжиніринг
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
192

Будівництво
та цивільна
інженерія

Промислове та
цивільне будівництво

Інші спеціальності

131

Прикладна
механіка

Високотехнологічний
комп’ютерний
інжиніринг

Спеціальності галузі знань
13 «Механічна інженерія»

133

Галузеве
машинобудування

Комп’ютерне
конструювання
мехатронних систем

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

Інші спеціальності

16

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

5.05010101
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05070104
5.05030103
5.05070107
5.05070207
5.06010105
5.05070103

133

Галузеве
машинобудування

Комп’ютерне
конструювання
мехатронних систем

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

17

Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики
Монтаж, обслуговування і ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
Експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Інформаційні системи і технології
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Інші спеціальності

5.05010301
5.05020101

Радіотехнічні вимірювання
Електротеплотехнічні вимірювання
Механічні вимірювання
Виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання
Виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів
Обслуговування програмних систем і
комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і
автоматики

5.05100101
5.05100102
5.05100103
5.05100301

5.05020203
5.05020204
5.05050213
121
122
123
126
131
133
141
151
152

5.05100401
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

152

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні
системи

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

18

Обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
Монтаж та обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
Обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
Обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Інші спеціальності

Спеціальності галузей знань:
13 «Механічна інженерія»
14 «Електрична інженерія»
18 «Виробництво і технології»
27 «Транспорт»

Інші спеціальності

5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
121
122
123
141
151
152
152

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні
системи

274

Автомобільний
транспорт

Автомобільний
транспорт

274

Автомобільний
транспорт

Автомобільний
транспорт

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

розробка програмного забезпечення
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп’ютерних систем і
мереж
інженерія програмного забезпечення,
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
Інші спеціальності

5.05010301
5.05010101

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп’ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології

5.05010101

5.05010102

ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
121 Інженерія
Інженерія
Для вступу на навчання на місця державного
програмного
програмного
замовлення:
забезпечення забезпечення
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

5.05010201

121

Інженерія
програмного
забезпечення

Інженерія
програмного
забезпечення

5.05010201

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

122

Комп’ютерні
науки

Комп’ютерна графіка
та розробка ігор

5.05010301
121
122
123
125
126

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

19
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань

5.05010102

5.05010101
5.05010102

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

2р 10м

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

121
122
123
125
126

Інші спеціальності

1
Курс

122

Комп’ютерні
науки

Комп’ютерна графіка
та розробка ігор

125

Кібербезпека

Кібербезпека

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.

обслуговування комп’ютерних систем і
мереж
розробка програмного забезпечення
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
Інші спеціальності

5.05010201

або НМТ з української мови та математики

5.05010301
121
122
123
125
126

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

125

Кібербезпека

Кібербезпека

1
Курс

2р 10м

20

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

Спеціалізація
Випробування
(освітня програма) /
(зовнішнє незалежне оцінювання або
може повторювати
національний мультипредметний тест (НМТ)
назву спеціальності/
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
Економіка
Цифрова економіка
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Облік і
Облік і
Для вступу на навчання на місця за рахунок
оподаткуван- оподаткування
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ня
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Фінанси,
Фінанси, банківська
Для вступу на навчання на місця за рахунок
банківська
справа та
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
справа та
страхування
ЗНО на вибір абітурієнта
страхування
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Менеджмент
Менеджмент
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
ПідприємПідприємництво,
Для вступу на навчання на місця за рахунок
ництво,
торгівля та біржова
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
торгівля та
діяльність
ЗНО на вибір абітурієнта
біржова
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
діяльність
абітурієнта

Спеціальності
ОС бакалавра
Код
051

Всі спеціальності

071

Всі спеціальності

072

Всі спеціальності

073

Всі спеціальності

076

21

Всі спеціальності

Курс

Термін
навчання

2
Курс

2 р. 10 м.

2
Курс

2 р. 10 м.

2
Курс

2 р. 10 м.

2
Курс

2 р. 10 м.

2
Курс

2 р. 10 м.

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

22

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
131 Прикладна
Високотехнологічний Для вступу на навчання на місця за рахунок
механіка
комп’ютерний
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
інжиніринг
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
133 Галузеве
Комп’ютерне
Для вступу на навчання на місця за рахунок
машинобудув конструювання
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ання
мехатронних систем
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
151 АвтоматизаАвтоматизація та
Для вступу на навчання на місця за рахунок
ція та
комп’ютернокоштів фізичних та/або юридичних осіб:
комп’ютерно- інтегровані технології ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
інтегровані
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
технології
абітурієнта
152 Метрологія та Комп’ютеризовані
Для вступу на навчання на місця за рахунок
інформаційно- інформаційнокоштів фізичних та/або юридичних осіб:
вимірювальна вимірювальні
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
техніка
системи
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
274 АвтомобільАвтомобільний
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ний
транспорт
ЗНО з української мови та
транспорт
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

23

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Для вступу на навчання на місця за рахунок
121 Інженерія
Веб-технології
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
програмного
ЗНО з української мови та
забезпечення
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
121 Інженерія
Інженерія
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
програмного
програмного
ЗНО з української мови та
забезпечення забезпечення
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
122 Комп’ютерні Комп’ютерна графіка Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
науки
та розробка ігор
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
123 Комп’ютерна
Комп’ютерна
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
інженерія
інженерія
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
126 Інформаційні Системи бізнескоштів фізичних та/або юридичних осіб:
системи і
аналітики
ЗНО з української мови та
технології
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
163 Біомедична
Біомедичний
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
інженерія
комп’ютинг
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
172 Телекомуніка- Телекомунікації та
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ції та
радіотехніка
ЗНО з української мови та
радіотехніка
ЗНО на вибір абітурієнта

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

172

Всі спеціальності

081

Всі спеціальності

232

Всі спеціальності

281

24

Всі спеціальності

або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
Телекомуніка- Інформаційні
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ції та
відеосистеми та
ЗНО з української мови та
радіотехніка
системи контролю
ЗНО на вибір абітурієнта
доступу
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Факультет публічного управління та права
Для вступу на навчання на місця за рахунок
Право
Право
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
Соціальне
Соціальне
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
забезпечення забезпечення
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Публічне
Публічне управління і Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
управління і
адміністрування
ЗНО з української мови та
адмініструва
ЗНО на вибір абітурієнта
ння
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
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Споріднені спеціальності /Інші спеціальності
Спеціалізація
Спеціальності
Випробування
ОС фахового молодшого бакалавра, молодшого
(освітня програма) /
(зовнішнє незалежне оцінювання або
ОС бакалавра
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста
може повторювати
національний мультипредметний тест (НМТ)
назву спеціальності/
Назва
Код
Код
Назва
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
Для вступу на навчання на місця за рахунок
Організація та регулювання
5.07010101 275 Транспортні
Транспортні технології
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
дорожнього руху
технології
(на автомобільному
ЗНО з української мови та
транспорті
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Для вступу на навчання на місця за рахунок
радіотехнічні вимірювання
5.05100101 172 Телекомунікації Телекомунікації та
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
та радіотехніка
радіотехніка
електротеплотехнічні вимірювання
5.05100102
ЗНО з української мови та
механічні вимірювання
5.05100103
ЗНО на вибір абітурієнта
виробництво та обслуговування
5.05100301
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
авіаційних приладів і
абітурієнта
електрообладнання
виробництво оптичних та оптико5.05100401
електронних приладів
обслуговування програмних систем
5.05010101
і комплексів
обслуговування систем баз даних і
5.05010102
знань
обслуговування комп’ютерних
5.05010201
систем і мереж
розробка програмного забезпечення
5.05010301
обслуговування систем управління і
5.05020101
автоматики
обслуговування комп’ютеризованих
5.05020102
інтегрованих і робототехнічних
систем
монтаж та обслуговування засобів і
5.05020201
систем автоматизації
технологічного виробництва
обслуговування автоматизованого
5.05020202
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

Курс

Термін
навчання

3
Курс

1р 10м

3
Курс

1р 10м

26

монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
конструювання, виробництво та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
метрологія та інформаційновимірювальна техніка
автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
електроніка
телекомунікації та радіотехніка
авіоніка

5.05020203

5.05020204
5.05020205
5.05030103

5.05070104

5.05080201

5.05080202
5.06010105

5.10010102

121
122
123
125
126
152
151
171
172
173

27

радіотехнічні вимірювання
електротеплотехнічні вимірювання
механічні вимірювання
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання
виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів
обслуговування програмних систем
і комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування систем управління і
автоматики
обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
монтаж та обслуговування засобів і
систем автоматизації
технологічного виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05100101
5.05100102
5.05100103
5.05100301

5.05100401
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102

5.05020201

5.05020202

5.05020203

5.05020204
5.05020205
5.05030103

5.05070104

172

Телекомунікації
та радіотехніка

Інформаційні
відеосистеми та системи
контролю доступу

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

3
Курс

1р 10м

28

конструювання, виробництво та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
метрологія та інформаційновимірювальна техніка
автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
електроніка
телекомунікації та радіотехніка
авіоніка

5.05080201

Правознавство
Право

5.03040101
081

5.05080202
5.06010105

5.10010102

121
122
123
125
126
152
151
171
172
173
081

Факультет публічного управління та права
Для вступу на навчання на місця державного
Право
Право
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

3
Курс

1р 10м

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

29

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

5.03050401
5.03050701
5.03050801
5.03050802
5.03050702
5.03050901
5.03051001

Спеціалізація
Випробування
(освітня програма) /
(зовнішнє незалежне оцінювання або
може повторювати
національний мультипредметний тест (НМТ)
назву спеціальності/
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
Для вступу на навчання на місця державного
Облік і
Облік і оподаткування
замовлення:
оподаткування
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

Спеціальності
ОС бакалавра
Код
071

Курс

Термін
навчання

1
Курс

1 р. 10 м.

1
Курс

1 р. 10 м.

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

5.03051002

5.03060101
5.03060102
5.03050201
071
072
073
075
076
071

Облік і
оподаткування

Облік і оподаткування

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

фінанси і кредит
фінанси, банківська справа та
страхування

5.03050801
072

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

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102
051
071
072
073
075
076

072

Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

072

Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

1 р. 10 м.

1
Курс

2 р. 10 м.

1
Курс

1 р. 10 м.

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

5.03050701
5.03050801
5.03050901
5.03050702
5.03050802
5.03051001

073

Менеджмент

Менеджмент

076

Підприємництв
о, торгівля та
біржова
діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

1
Курс

1 р. 10 м.

1
Курс

1 р. 10 м.

1
Курс

1 р. 10 м.

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

5.03051002

5.03050201
5.03050401
051
071
072
073
075
076
076

Підприємництв
о, торгівля та
біржова
діяльність

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

Екологія

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища
Прикладна екологія
Екологія

101

5.04010601

101

101

Екологія

Гірничо-екологічний факультет
Екологія

Екологія

Екологія

5.04010602
101

32
Інші спеціальності

Експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного
середовища
Прикладна екологія

5.04010601

5.04010602

101

Екологія

Екологія

183

Технології
захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

2р 10м

Екологія
Технології захисту навколишнього
середовища

101
183

Інші спеціальності
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Гірництво

183

183

184

184

Технології
захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

Технології
захисту
навколишнього
середовища

Технології захисту
навколишнього
середовища

Гірництво

Гірництво

або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

34

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

5.05030102

будівництво та експлуатація
будівель і споруд
монтаж промислового устаткування
будівництво гідротехнічних споруд
будівництво і експлуатація міських
шляхів сполучення
обслуговування електротехнічного
обладнання і автоматичного
устаткування будівель і споруд
виготовлення металевих
конструкцій
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010101

184

Гірництво

Гірництво

5.05030103

5.05030104
5.05030105
5.05030106
5.05030201

Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

1
Курс

2р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

2р 10м

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

5.05030301
5.05030302
5.05030401
5.05030402
5.05030403
5.05030404

5.05030101

5.06010102
5.06010103
5.06010104
5.06010105

5.06010106
5.06010107

184

Гірництво

Гірництво

192

Будівництво та
цивільна
інженерія

Промислове та цивільне
будівництво

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

35

будівництво, обслуговування і
ремонт залізничних колій
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг і аеродромів
будівництво мостів та інших
штучних споруд
будівництво тунелів та
метрополітенів
будівництво теплових і атомних
електростанцій
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання
монтаж і обслуговування
внутрішніх санітарно-технічних
систем і вентиляції
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн
обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу
будівництво, обслуговування і
ремонт гідромеліоративних споруд
Будівництво та цивільна інженерія
Інші спеціальності

Спеціальності галузі знань
13 «Механічна інженерія»

5.06010108
5.06010109
5.06010110
5.06010111
5.06010112
5.06010113
5.06010114

5.06010115
5.06010301
5.06010302
192
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
Для вступу на навчання на місця державного
131 Прикладна
Високотехнологічний
замовлення:
механіка
комп’ютерний
ЗНО з української мови та
інжиніринг
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
192

Будівництво та
цивільна
інженерія

Промислове та цивільне
будівництво

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

Інші спеціальності

131

Прикладна
механіка

Високотехнологічний
комп’ютерний
інжиніринг

Спеціальності галузі знань
13 «Механічна інженерія»

133

Галузеве
машинобудування

Комп’ютерне
конструювання
мехатронних систем

Інші спеціальності

Галузеве
машинобудування

Комп’ютерне
конструювання
мехатронних систем

151

Автоматизація
та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

36

133

монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування програмних систем
і комплексів
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020201

5.05010101
5.05020202

5.05010201
5.05020102

5.05020205

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

37

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

5.05070104

5.10010102

5.05030103

5.05070107
5.06010105

5.05070103
5.05010301
5.05020101
5.05020203

5.05020204
5.05070205
5.05050213

151
141
152
123
126
121
122
131
133

Інші спеціальності

38

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

5.05100101
5.05100102
5.05100103
5.05100301
5.05100401
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102
5.05020201

5.05020202

5.05020203

5.05020204
5.05020205
152
151
121

151

Автоматизація
та
комп’ютерноінтегровані
технології

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

152

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні системи

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Для вступу на навчання на місця державного
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка
Інші спеціальності

122
123
141
152

39

Спеціальності галузей знань:
13 «Механічна інженерія»
14 «Електрична інженерія»
18 «Виробництво і технології»
27 «Транспорт»

274

Інші спеціальності

274

розробка програмного забезпечення

Всі спеціальності

5.05010301

121

172

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

Комп’ютеризовані
інформаційновимірювальні системи

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Автомобільний Автомобільний
Для вступу на навчання на місця державного
транспорт
транспорт
замовлення:
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта або НМТ з української
мови та НМТ на вибір абітурієнта
Автомобільний Автомобільний
Для вступу на навчання на місця за рахунок
транспорт
транспорт
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта або НМТ з української
мови та НМТ на вибір абітурієнта
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Інженерія
Інженерія програмного
Для вступу на навчання на місця державного
програмного
забезпечення
замовлення:
забезпечення
ЗНО з української мови та
(бюджетна
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
конкурсна
або НМТ з української мови та математики
пропозиція)
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
ТелекомунікаТелекомунікації та
Для вступу на навчання на місця державного
ції та
радіотехніка
замовлення:
радіотехніка
ЗНО з української мови та
ЗНО з математики у 2019-2021 рр.
або НМТ з української мови та математики

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

1
Курс

1р 10м

1
Курс

2р 10м

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта або НМТ з української
мови та НМТ на вибір абітурієнта

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /Інші спеціальності
ОС фахового молодшого бакалавра, молодшого
бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код
Всі спеціальності

Всі спеціальності

40
Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Спеціалізація
Випробування
(освітня програма) /
(зовнішнє незалежне оцінювання або
може повторювати
національний мультипредметний тест (НМТ)
назву спеціальності/
Код
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
071 Облік і
Облік і оподаткування
Для вступу на навчання на місця за рахунок
оподаткування
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
072 Фінанси,
Фінанси, банківська
Для вступу на навчання на місця за рахунок
банківська
справа та страхування
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
справа та
ЗНО з української мови та
страхування
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
073 Менеджмент
Менеджмент
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
076 Підприємницт- Підприємництво,
Для вступу на навчання на місця за рахунок
во, торгівля та
торгівля та біржова
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
біржова
діяльність
ЗНО з української мови та
діяльність
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
131 Прикладна
Високотехнологічний
Для вступу на навчання на місця за рахунок
механіка
комп’ютерний
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
інжиніринг
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Спеціальності
ОС бакалавра

Курс

Термін
навчання

2
Курс

2 р 10 м

2
Курс

2 р 10 м

2
Курс

2 р 10 м

2
Курс

2 р 10 м

2
Курс

2р 10м

Всі спеціальності

133

Всі спеціальності

151

Всі спеціальності

152

Всі спеціальності

274

41
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
розробка програмного забезпечення
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
Всі спеціальності

5.05010101

121

5.05010102
5.05010201
5.05010301
121
122
123
125
126
053

Галузеве
машинобудування

Комп’ютерне
конструювання
мехатронних систем

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Автоматизація
Автоматизація та
Для вступу на навчання на місця за рахунок
та
комп’ютерно-інтегровані коштів фізичних та/або юридичних осіб:
комп’ютернотехнології
ЗНО з української мови та
інтегровані
ЗНО на вибір абітурієнта
технології
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Метрологія та
Комп’ютеризовані
Для вступу на навчання на місця за рахунок
інформаційноінформаційнокоштів фізичних та/або юридичних осіб:
вимірювальна
вимірювальні системи
ЗНО з української мови та
техніка
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Автомобільний Автомобільний
Для вступу на навчання на місця за рахунок
транспорт
транспорт
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Інженерія
Інженерія програмного
Для вступу на навчання на місця за рахунок
програмного
забезпечення
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
забезпечення
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

Факультет публічного управління та права
Психологія
Юридична психологія
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

2
Курс

2р 10м

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

42

обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
розробка програмного забезпечення
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
радіотехнічні вимірювання
електротеплотехнічні вимірювання
механічні вимірювання
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і
електрообладнання
виробництво оптичних та оптикоелектронних приладів
обслуговування програмних систем і
комплексів
обслуговування систем баз даних і
знань
обслуговування комп’ютерних
систем і мереж
розробка програмного забезпечення
обслуговування систем управління і
автоматики
обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних
систем

5.05010101

Код
122

5.05010102
5.05010201
5.05010301
121
122
123
125
126
5.05100101
5.05100102
5.05100103
5.05100301
5.05100401
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102

Спеціалізація
Випробування
(освітня програма) /
(зовнішнє незалежне оцінювання або
може повторювати
національний мультипредметний тест (НМТ)
назву спеціальності/
Назва
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Комп’ютерні
Комп’ютерна графіка та
Для вступу на навчання на місця за рахунок
науки
розробка ігор
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

Спеціальності
ОС бакалавра

172

Телекомунікації та
радіотехніка

Телекомунікації та
радіотехніка

Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

Курс

Термін
навчання

3
Курс

1р 10м

3
Курс

1р 10м

43

монтаж та обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв’язку на транспорті
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
конструювання, виробництво та
технічне обслуговування виробів
електронної техніки
виробництво електронних та
електричних засобів автоматизації
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
інженерія програмного забезпечення
комп’ютерні науки
комп’ютерна інженерія
кібербезпека
інформаційні системи та технології
метрологія та інформаційновимірювальна техніка
автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
електроніка
телекомунікації та радіотехніка
авіоніка

5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05030103
5.05070104
5.05080201
5.05080202
5.06010105
5.10010102
121
122
123
125
126
152
151
171
172
173

Всі спеціальності

281

Всі спеціальності

081

Факультет публічного управління та права
Публічне
Публічне управління і
Для вступу на навчання на місця за рахунок
управління і
адміністрування
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
адмініструванЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
ня
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта
Право
Право
Для вступу на навчання на місця за рахунок
коштів фізичних та/або юридичних осіб:
ЗНО з української мови та
ЗНО на вибір абітурієнта
або НМТ з української мови та НМТ на вибір
абітурієнта

3
Курс

1р 10м

3
Курс

1р 10м

44

Додаток 3 до Правил прийому до Державного університету
«Житомирська політехніка» в 2022 році

Таблиця 3
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра (спеціаліста) для здобуття освітнього ступеню магістра
Державний університет «Житомирська політехніка»
(назва вищого навчального закладу)
Денна, Магістр
Споріднені
спеціальності ОС бакалавра, спеціаліста
напрями підготовки ОКР бакалавра, спеціаліста/
Інші спеціальності ОС бакалавра, спеціаліста
напрями підготовки ОКР бакалавра, спеціаліста
Назва
Код

Спеціальності
ОС магістра

Спеціалізація
(освітня програма) /
може повторювати
назву спеціальності/

6.030504

051

Економіка

Економіка

економіка підприємства

7.03050401
8.03050401

051

Економіка

Економіка

051

051

Економіка

Економіка

управління персоналом та економіка праці

6.030505

051

Економіка

Економіка

управління персоналом та економіка праці

7.03050501
8.03050501

051

Економіка

Економіка

Інші спеціальності (на базі ОС «Бакалавр»)

051

Економіка

Економіка

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

051

Економіка

Економіка

071

Облік і оподаткування

облік і аудит

6.030509

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

облік і аудит

7.03050901
8.03050901

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

071

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Курс

Термін
навчання

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Код
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
051 Економіка

економіка підприємства

економіка

Випробування

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

Інші спеціальності (на базі ОС «Бакалавр»)

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072

073

Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінанси, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінанси, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінанси, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінанси, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінанси, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Менеджмент

6.030601

073

Менеджмент

Менеджмент

7.03060101
8.03060101

073

Менеджмент

Менеджмент

073

073

Менеджмент

Менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент

076

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

фінанси і кредит

6.030508

072

фінанси і кредит

7.03050801
8.03050801

072

072

072

Фінанси, банківська справа та страхування
Інші спеціальності (на базі ОС «Бакалавр»)

072

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

072

менеджмент

46

менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

економіка підприємства

6.030504

076

економіка підприємства

7.03050401
8.03050401

076

076

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)

076

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
Туризм
Туризм
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

47

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

242
242
242

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Туризм
Туризм
Туризм

Туризм
Туризм

242

Туризм

Туризм

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

242

Туризм

Туризм

292

101

Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні
Міжнародний бізнес
відносини
Міжнародні економічні
Міжнародний бізнес
відносини
Міжнародні економічні
Міжнародний бізнес
відносини
Міжнародні економічні
Міжнародний бізнес
відносини
Міжнародні економічні
Міжнародний бізнес
відносини
Міжнародні економічні
Міжнародний бізнес
відносини
Міжнародні економічні
Міжнародний бізнес
відносини
Гірничо-екологічний факультет
Екологія

101

Екологія

Екологія

101

Екологія

Екологія

101
101

Екологія
Екологія

Екологія
Екологія

101

Екологія

Екологія

183

Технології захисту навколишнього середовища

076

242
6.140103

Міжнародні економічні відносини

292

292

Міжнародні економічні відносини

056

292

Міжнародна економіка

6.030503

292

Міжнародна економіка

7.03050301
8.03050301

292

056

292

Міжнародні економічні відносини (на основі
ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування
екологія та охорона навколишнього
середовища
Екологія
Інші спеціальності
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

292
292

Фаховий іспит

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

Фаховий іспит
6.040106
7.04010601
8.04010601
101

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

184

Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища
Гірництво

6.050301

184

Гірництво

7.05030101
8.05030101

184

Гірництво

184

184

Гірництво

Інші спеціальності

184

Гірництво

Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

184

Гірництво

184

Гірництво

184

Гірництво

184
184

Гірництво
Гірництво

184

Гірництво

радіоекологія
Технології захисту навколишнього
середовища

6.040106

183

7.04010605
8.04010605

183

183

183

Інші спеціальності

183

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

183

Гірництво

48
Розробка родовищ та видобування корисних
копалин
Гірництво

Гірництво
Маркшейдерська справа
Гірництво
Інші спеціальності
Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

6.050301
7.05030104
8.05030104
184

Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища
Технології захисту
навколишнього
середовища

Фаховий іспит

розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
Маркшейдерська справа
Маркшейдерська справа

Фаховий іспит

Маркшейдерська справа
Маркшейдерська справа
Маркшейдерська справа

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки

інженерна механіка
технології машинобудування
Прикладна механіка
Інші спеціальності
Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

6.050502
7.05050201
8.05050201
131

131
131

Прикладна механіка
Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

131
131

Прикладна механіка
Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

133
машинобудування
металорізальні верстати та системи
обладнання хімічних виробництв і
підприємств будівельних матеріалів
Галузеве машинобудування

6.050503
7.05050301
8.05050301
7.05050315
8.05050315
133

133
133
133
133

49

Інші спеціальності

133

Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

133

Галузеве
машинобудування
Галузеве
машинобудування
Галузеве
машинобудування
Галузеве
машинобудування
Галузеве
машинобудування
Галузеве
машинобудування

151
Системна інженерія

6.050201

151

Комп’ютеризовані системи управління та
автоматика

7.05020101
8.05020101

151

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

6.050202

151

автоматизоване управління технологічними
процесами

7.05020201
8.05020201

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

151

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

ВСЬОГО:
Прикладна механіка
Прикладна механіка

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Прикладна механіка
Прикладна механіка
Прикладна механіка

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Галузеве машинобудування
Галузеве
Фаховий іспит
машинобудування
Галузеве
Фаховий іспит
машинобудування
Галузеве
Фаховий іспит
машинобудування
Галузеве
Фаховий іспит
машинобудування
Галузеве
Фаховий іспит
машинобудування
Галузеве
Фаховий іспит
машинобудування
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютерно-інтегровані
технології
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютерно-інтегровані
технології
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютерно-інтегровані
технології
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютерно-інтегровані
технології
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютерно-інтегровані
технології

Інші спеціальності

151

Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

151
152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

152

152

Інші спеціальності

152

Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

152
274

50

автомобільний транспорт
автомобілі та автомобільне господарство
Автомобільний транспорт

6.070106

274

7.07010601
8.07010601

274

274

274

Інші спеціальності

274

Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

274
275

автомобільний транспорт

6.070106

275

7.07010601
8.07010601

275

Автомобільний транспорт

274

275

Транспортні технології

275

275

автомобілі та автомобільне господарство

Інші спеціальності

275

Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та
Комп’ютеризовані
Фаховий іспит
інформаційноінформаційновимірювальна техніка
вимірювальні системи
Метрологія та
Комп’ютеризовані
Фаховий іспит
інформаційноінформаційновимірювальна техніка
вимірювальні системи
Метрологія та
Комп’ютеризовані
Фаховий іспит
інформаційноінформаційновимірювальна техніка
вимірювальні системи
Автомобільний транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Транспортні технології
Розумний транспорт та
Фаховий іспит
Транспортні технології
міська логістика
Розумний транспорт та
Фаховий іспит
Транспортні технології
міська логістика
Розумний транспорт та
Фаховий іспит
Транспортні технології
міська логістика
Розумний транспорт та
Фаховий іспит
Транспортні технології
міська логістика
Розумний транспорт та
Фаховий іспит
Транспортні технології
міська логістика

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Інші спеціальності (На базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

програмна інженерія
програмне забезпечення систем
Інженерія програмного забезпечення
програмна інженерія
Інженерія програмного забезпечення

51

Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
Комп’ютерна інженерія
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
Кібербезпека
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

Розумний транспорт та
міська логістика
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
6.050103
121
забезпечення
забезпечення
7.05010301
Інженерія програмного Інженерія програмного
121
8.05010301
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
121
121
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного
6.050103
121
Управління ІТ проектами
забезпечення
Інженерія програмного
121
121
Управління ІТ проектами
забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
121
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
121
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного
121
Управління ІТ проектами
забезпечення
Інженерія програмного
121
Управління ІТ проектами
забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія
123
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
275

125

Транспортні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

125
125

Кібербезпека
Кібербезпека

Кібербезпека

125

Кібербезпека

Кібербезпека

125

Кібербезпека

Кібербезпека

Фаховий іспит

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

радіоелектронні апарати
Біотехнічні та медичні апарати і системи
Біомедична інженерія
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

6.050902
7.05090204
8.05090204
163

1 Курс

1р 4м

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія
Біомедична інженерія
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Біомедична інженерія

1 Курс

1р 4м

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

1 Курс

1р 4м

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

1 Курс

1р 4м

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

163
163

Біомедична інженерія

163

Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
6.050901
172
радіотехніка
радіотехніка
7.05090101
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
8.05090101
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
172
радіотехніка
радіотехніка
7.05090303
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
8.05090303
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
6.050903
172
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
радіотехніка
радіотехніка
Факультет публічного управління та адміністрування
033 Філософія
Масові комунікації,
033
033 Філософія
коучинг та консалтинг
Масові комунікації,
033 Філософія
коучинг та консалтинг
052 Політологія
Політичний менеджмент і
052
052 Політологія
PR
Політичний менеджмент і
052 Політологія
PR
053 Психологія

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

172

радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка
Технології та засоби телекомунікацій

52

Телекомунікації
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

Філософія
Інші спеціальності

Політологія
Інші спеціальності

Психологія

053

053

Психологія

Психологія

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

Фаховий іспит
Фаховий іспит

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

Інші спеціальності

053

Психологія

081

Право
Право

Право

081

081

Міжнародне право

293

081

Правовознавство

6.030401

081

Міжнародне право

6.030202

081
256

Національна безпека

256

Інші спеціальності

256

256
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262
Правоохоронна діяльність

7.03040201
8.03040201

262

Правоохоронна діяльність

6.030402

262

Правоохоронна діяльність

262

262

Інші спеціальності

262

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

262
281

Публічне управління та адміністрування

074

281

Публічне управління та адміністрування

281

281

Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

281
281

Психологія

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

Магістерський комплексний
тест
Магістерський комплексний
Право
Право
тест
Магістерський комплексний
Право
Право
тест
Магістерський комплексний
Право
Право
тест
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Національна безпека (за
Фаховий іспит
окремими сферами
Національна безпека
забезпечення і видами
діяльності)
Національна безпека (за
Фаховий іспит
окремими сферами
Національна безпека
забезпечення і видами
діяльності)
Правоохоронна діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Право

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Заочна, Магістр
Споріднені
спеціальності ОС бакалавра, спеціаліста
напрями підготовки ОКР бакалавра, спеціаліста/
Інші спеціальності ОС бакалавра, спеціаліста
напрями підготовки ОКР бакалавра, спеціаліста
Назва
Код

Спеціальності
ОС магістра

Спеціалізація
(освітня програма) /
може повторювати
назву спеціальності/

6.030504

051

Економіка

Економіка

економіка підприємства

7.03050401
8.03050401

051

Економіка

Економіка

051

051

Економіка

Економіка

управління персоналом та економіка праці

6.030505

051

Економіка

Економіка

управління персоналом та економіка праці

7.03050501
8.03050501

051

Економіка

Економіка

051

Економіка

Економіка

051

Економіка

Економіка

071

Облік і оподаткування

54

Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
облік і аудит

6.030509

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

облік і аудит

7.03050901

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

071

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

Курс

Термін
навчання

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Код
Назва
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
051 Економіка

економіка підприємства

Економіка

Випробування

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

073

Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінансі, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінансі, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінансі, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінансі, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Фінанси, банківська
Фінансі, банківська
справа та страхування
справа та страхування
Менеджмент

6.030601

073

Менеджмент

Менеджмент

7.03060101

073

Менеджмент

Менеджмент

073

073

Менеджмент

Менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент

076

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

072
фінанси і кредит

6.030508

072

фінанси і кредит

7.03050801

072

072

072

Фінанси, банківська справа та страхування
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
менеджмент
менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент

072
072

55

Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

економіка підприємства

6.030504

076

економіка підприємства

7.03050401

076

076

076

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)

076

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

076

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

1 Курс

1р 4м

Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит
Магістерський тест навчальної
компетентності; Фаховий іспит

Туризм
Туризм
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

56

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування
екологія та охорона навколишнього
середовища
Екологія
Інші спеціальності
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування
радіоекологія
Технології захисту навколишнього
середовища

242
242
242

Туризм
Туризм
Туризм

Туризм
Туризм

242

Туризм

Туризм

242

Туризм

Туризм

101

Гірничо-екологічний факультет
Екологія

6.040106

101

Екологія

Екологія

7.04010601

101

Екологія

Екологія

101

101
101

Екологія
Екологія

Екологія
Екологія

101

Екологія

Екологія

183

Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту
Технології захисту
навколишнього
навколишнього
середовища
середовища
Технології захисту
Технології захисту
навколишнього
навколишнього
середовища
середовища
Технології захисту
Технології захисту
навколишнього
навколишнього
середовища
середовища
Технології захисту
Технології захисту
навколишнього
навколишнього
середовища
середовища
Технології захисту
Технології захисту
навколишнього
навколишнього
середовища
середовища
Гірництво
Розробка родовищ та
Гірництво
видобування корисних
копалин

242
6.140103

Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Фаховий іспит

6.040106

183

7.04010605

183

183

183

Інші спеціальності

183

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

183
184

гірництво

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

6.050301

184

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

7.05030101

184

Гірництво

184

184

Гірництво

інші спеціальності

184

Гірництво

інші спеціальності (на базі окр «спеціаліст»
або освітнього ступеня «магістр»)

184

Гірництво

184
184
184
184

Гірництво
Гірництво
Гірництво
Гірництво

Розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
Розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
Розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
Розробка родовищ та
видобування корисних
копалин
Маркшейдерська справа
Маркшейдерська справа
Маркшейдерська справа
Маркшейдерська справа

184

Гірництво

Маркшейдерська справа

розробка родовищ та видобування корисних
копалин
гірництво

гірництво
маркшейдерська справа
гірництво
інші спеціальності
інші спеціальності (на базі окр «спеціаліст»
або освітнього ступеня «магістр»)

6.050301
7.05030104
184

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

57

Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки
131 Прикладна механіка
інженерна механіка
6.050502
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка
Фаховий іспит
технології машинобудування
7.05050201
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка
Фаховий іспит
Прикладна механіка
131
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка
Фаховий іспит
Інші спеціальності
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка
Фаховий іспит
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
Фаховий іспит
131 Прикладна механіка
Прикладна механіка
або освітнього ступеня «Магістр»)
133 Галузеве машинобудування
Галузеве
Галузеве
Фаховий іспит
машинобудування
6.050503
133
машинобудування
машинобудування
Галузеве
Галузеве
Фаховий іспит
металорізальні верстати та системи
7.05050301
133
машинобудування
машинобудування
Галузеве
Галузеве
Фаховий іспит
Галузеве машинобудування
133
133
машинобудування
машинобудування
Галузеве
Галузеве
Фаховий іспит
Інші спеціальності
133
машинобудування
машинобудування
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
Галузеве
Галузеве
Фаховий іспит
133
або освітнього ступеня «Магістр»)
машинобудування
машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
Системна інженерія
6.050201
151 комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м
1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс
1 Курс
1 Курс
1 Курс

1р 4м
1р 4м
1р 4м
1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Комп’ютеризовані системи управління та
автоматика

7.05020101

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

6.050202

151

Автоматизоване управління технологічними
процесами

7.05020201

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології

151

151

Інші спеціальності

151

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

151
152
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Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

152

152

Інші спеціальності

152

Інші спеціальності (На базі ОКР
«Спеціаліст» або освітнього ступеня
«Магістр»)

152
274

автомобільний транспорт
автомобілі та автомобільне господарство
Автомобільний транспорт

6.070106

274

7.07010601

274

274

274

Інші спеціальності

274

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

274
275

автомобільний транспорт
автомобілі та автомобільне господарство

6.070106

275

7.07010601

275

Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Автоматизація та
Автоматизація та
Фаховий іспит
комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та
Комп’ютеризовані
Фаховий іспит
інформаційноінформаційновимірювальна техніка
вимірювальні системи
Метрологія та
Комп’ютеризовані
Фаховий іспит
інформаційноінформаційновимірювальна техніка
вимірювальні системи
Метрологія та
Комп’ютеризовані
Фаховий іспит
інформаційноінформаційновимірювальна техніка
вимірювальні системи
Автомобільний транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Автомобільний
Автомобільний
Фаховий іспит
транспорт
транспорт
Транспортні технології
Розумний транспорт та
Фаховий іспит
Транспортні технології
міська логістика
Розумний транспорт та
Фаховий іспит
Транспортні технології
міська логістика

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Автомобільний транспорт

274

275

Транспортні технології

Транспортні технології

275

275

Транспортні технології

Інші спеціальності

275

Транспортні технології

Інші спеціальності (На базі ОКР
«Спеціаліст» або освітнього ступеня
«Магістр»)

275

Транспортні технології

програмна інженерія
програмне забезпечення систем
Інженерія програмного забезпечення

59

Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та радіотехніка
Технології та засоби телекомунікацій
Телекомунікації
Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

Розумний транспорт та
міська логістика
Розумний транспорт та
міська логістика
Розумний транспорт та
міська логістика
Розумний транспорт та
міська логістика

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
6.050103
121
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
7.05010301
121
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
121
121
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
121
забезпечення
забезпечення
Інженерія програмного Інженерія програмного
121
забезпечення
забезпечення
172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
6.050901
172
радіотехніка
радіотехніка
7.05090101
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
8.05090101
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
172
радіотехніка
радіотехніка
7.05090303
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
8.05090303
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
6.050903
172
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
радіотехніка
радіотехніка
Телекомунікації та
Телекомунікації та
172
радіотехніка
радіотехніка
Факультет публічного управління та адміністрування
081 Право

Право

081

081

Право

Право

Міжнародне право

293

081

Право

Право

6.030401

081

Право

Право

Правовознавство

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

Магістерський комплексний
тест
Магістерський комплексний
тест
Магістерський комплексний
тест

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

Міжнародне право

6.030202

081
256

Національна безпека

256

Інші спеціальності

256

256
262

Правоохоронна діяльність

7.03040201

262

Правоохоронна діяльність

8.03040201

262

Правоохоронна діяльність

6.030402

262

Правоохоронна діяльність

262

262
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Інші спеціальності

262

Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

262
281

Публічне управління та адміністрування

074

281

Публічне управління та адміністрування

281

281

Інші спеціальності (на базі освітнього
ступеня «Бакалавр»)
Інші спеціальності (на базі ОКР «Спеціаліст»
або освітнього ступеня «Магістр»)

Усі спеціальності

281
281

281

Магістерський комплексний
тест
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
Національна безпека (за
Фаховий іспит
окремими сферами
Національна безпека
забезпечення і видами
діяльності)
Національна безпека (за
Фаховий іспит
окремими сферами
Національна безпека
забезпечення і видами
діяльності)
Правоохоронна діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Правоохоронна
Правоохоронна
Фаховий іспит
діяльність
діяльність
Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Публічне управління та Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
адміністрування
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
Публічне управління та
адміністрування (за
державним
замовленням
Публічне управління та
Магістерський тест навчальної
Національного
адміністрування
компетентності; Фаховий іспит
агентства України з
питань державної
служби)
Право

Право

1 Курс

1р 4м

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

2р

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

1 Курс

1р 4м

