
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

650ВСЬОГО:транспортні технології6.070101

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

6502р 10м2 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101
організація та регулювання дорожнього
руху

110ВСЬОГО:архітектура6.060102

5.06010201
архітектурне проектування та внутрішній
інтер'єр

1102р 10м2 КурсФаховий іспитархітектура6.0601025.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

380ВСЬОГО:облік і аудит6.030509

3802р 10м2 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050901бухгалтерський облік

420ВСЬОГО:менеджмент6.030601
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4202р 10м2 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

330ВСЬОГО:
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106

5.04010602прикладна екологія

3302р 10м2 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.0401065.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

2240ВСЬОГО:електромеханіка6.050702

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

29.01.2016 14:45Роздруковано в ЄДЕБО2/22



5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

22402р 10м2 КурсФаховий іспителектромеханіка6.0507025.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

1925ВСЬОГО:
електротехніка та
електротехнології

6.050701

19252р 10м2 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
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5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

60ВСЬОГО:охорона праці6.170202

602р 10м2 КурсФаховий іспитохорона праці6.170202

70ВСЬОГО:комп’ютерні науки6.050101

702р 10м2 КурсФаховий іспиткомп’ютерні науки6.0501015.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

300ВСЬОГО:економіка підприємства6.030504

3002р 10м2 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

50ВСЬОГО:
геодезія, картографія та
землеустрій

6.080101

002р 10м2 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

70ВСЬОГО:системна інженерія6.050201

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

002р 10м2 КурсФаховий іспитсистемна інженерія6.0502015.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

80ВСЬОГО:цивільний захист6.170201

802р 10м2 КурсФаховий іспитцивільний захист6.170201

50ВСЬОГО:
лісове і садово-паркове
господарство

6.090103

5.09010302мисливське господарство

5.09010303
зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010304природно-заповідна справа

002р 10м2 КурсФаховий іспит
лісове і садово-паркове
господарство

6.0901035.09010301лісове господарство

70ВСЬОГО:готельно-ресторанна справа6.140101

002р 10м2 КурсФаховий іспитготельно-ресторанна справа6.1401015.14010101Готельне обслуговування

5.14010102Ресторанне обслуговування

4525ВСЬОГО:будівництво6.060101
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45252р 10м2 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

320ВСЬОГО:гідротехніка (водні ресурси)6.060103

3202р 10м2 КурсФаховий іспитгідротехніка (водні ресурси)6.0601035.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

40ВСЬОГО:туризм6.140103

402р 10м2 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

650ВСЬОГО:транспортні технології6.070101

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

6501р 10м3 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101
організація та регулювання дорожнього
руху

110ВСЬОГО:архітектура6.060102

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

1101р 10м3 КурсФаховий іспитархітектура6.0601025.06010201
архітектурне проектування та внутрішній
інтер'єр

380ВСЬОГО:облік і аудит6.030509

3801р 10м3 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050901бухгалтерський облік

420ВСЬОГО:менеджмент6.030601

4201р 10м3 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

330ВСЬОГО:
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106

5.04010602прикладна екологія

3301р 10м3 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.0401065.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

2240ВСЬОГО:електромеханіка6.050702

29.01.2016 14:45Роздруковано в ЄДЕБО6/22



5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

22401р 10м3 КурсФаховий іспителектромеханіка6.0507025.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

1925ВСЬОГО:
електротехніка та
електротехнології

6.050701

19251р 10м3 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
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5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

60ВСЬОГО:охорона праці6.170202

601р 10м3 КурсФаховий іспитохорона праці6.170202

70ВСЬОГО:комп’ютерні науки6.050101

701р 10м3 КурсФаховий іспиткомп’ютерні науки6.0501015.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань
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300ВСЬОГО:економіка підприємства6.030504

3001р 10м3 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

70ВСЬОГО:
геодезія, картографія та
землеустрій

6.080101

001р 10м3 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

70ВСЬОГО:готельно-ресторанна справа6.140101

001р 10м3 КурсФаховий іспитготельно-ресторанна справа6.1401015.14010101Готельне обслуговування

5.14010102Ресторанне обслуговування

4525ВСЬОГО:будівництво6.060101

45251р 10м3 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

320ВСЬОГО:гідротехніка (водні ресурси)6.060103

3201р 10м3 КурсФаховий іспитгідротехніка (водні ресурси)6.0601035.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

40ВСЬОГО:туризм6.140103

401р 10м3 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 3 роки)

714ВСЬОГО:Транспортні технології275

7142р 10м1 КурсФаховий іспит
Транспортні технології
(міський транспорт)

Транспортні технології2755.07010101
організація та регулювання дорожнього
руху

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

15ВСЬОГО:Цивільна безпека263

002р 10м1 КурсФаховий іспитЦивільний захистЦивільна безпека263

152р 10м1 КурсФаховий іспитОхорона праціЦивільна безпека263

120ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

1202р 10м1 КурсФаховий іспитСистемна інженерія
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

75ВСЬОГО:Геодезія та землеустрій193

002р 10м1 КурсФаховий іспит
Геодезія, картографія та
землеустрій

Геодезія та землеустрій1935.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

0114ВСЬОГО:
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141
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0182р 10м1 КурсФаховий іспит
Електротехніка та
електротехнології

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

0962р 10м1 КурсФаховий іспитЕлектромеханіка
Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

2135ВСЬОГО:
Будівництво та цивільна
інженерія

192

0152р 10м1 КурсФаховий іспит
Гідротехніка (водні
ресурси)

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

0622р 10м1 КурсФаховий іспит
Промислове і цивільне
будівництво

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій
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5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

2402р 10м1 КурсФаховий іспит
Міське будівництво та
господарство

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

29.01.2016 14:45Роздруковано в ЄДЕБО12/22



0182р 10м1 КурсФаховий іспит

Цивільна інженерія
(Водопостачання та
водовідведення,
Теплогазопостачання і
вентиляція)

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

25ВСЬОГО:Садово-паркове господарство206

5.09010302мисливське господарство

5.09010303
зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010304природно-заповідна справа

252р 10м1 КурсФаховий іспит
Садово-паркове
господарство

Садово-паркове господарство2065.09010301лісове господарство

05ВСЬОГО:
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

052р 10м1 КурсФаховий іспитКомп'ютерні науки
Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

770ВСЬОГО:транспортні технології6.070101

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

7703р 5м2 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101
організація та регулювання дорожнього
руху

850ВСЬОГО:облік і аудит6.030509

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03050901бухгалтерський облік

8503р 5м2 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050201інформаційна діяльність підприємства

440ВСЬОГО:менеджмент6.030601

4403р 5м2 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва
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5.03060102організація обслуговування на транспорті

570ВСЬОГО:
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106

5.04010602прикладна екологія

5703р 5м2 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.0401065.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

1160ВСЬОГО:електромеханіка6.050702

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

11603р 5м2 КурсФаховий іспителектромеханіка6.0507025.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

980ВСЬОГО:
електротехніка та
електротехнології

6.050701

9803р 5м2 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
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5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

70ВСЬОГО:охорона праці6.170202

003р 5м2 КурсФаховий іспитохорона праці6.170202

1120ВСЬОГО:економіка підприємства6.030504

11203р 5м2 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність
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5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

240ВСЬОГО:
геодезія, картографія та
землеустрій

6.080101

2403р 5м2 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

90ВСЬОГО:готельно-ресторанна справа6.140101

903р 5м2 КурсФаховий іспитготельно-ресторанна справа6.1401015.14010101Готельне обслуговування

5.14010102Ресторанне обслуговування

450ВСЬОГО:будівництво6.060101

4503р 5м2 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

130ВСЬОГО:гідротехніка (водні ресурси)6.060103

1303р 5м2 КурсФаховий іспитгідротехніка (водні ресурси)6.0601035.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення
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5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

110ВСЬОГО:туризм6.140103

1103р 5м2 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

770ВСЬОГО:транспортні технології6.070101

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

7702р 5м3 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101
організація та регулювання дорожнього
руху

850ВСЬОГО:облік і аудит6.030509

5.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
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8502р 5м3 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050201інформаційна діяльність підприємства

440ВСЬОГО:менеджмент6.030601

4402р 5м3 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

570ВСЬОГО:
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.040106

5.04010602прикладна екологія

5702р 5м3 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування

6.0401065.04010601
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища

1160ВСЬОГО:електромеханіка6.050702

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

11602р 5м3 КурсФаховий іспителектромеханіка6.0507025.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць
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980ВСЬОГО:
електротехніка та
електротехнології

6.050701

9802р 5м3 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

70ВСЬОГО:охорона праці6.170202

002р 5м3 КурсФаховий іспитохорона праці6.170202

1120ВСЬОГО:економіка підприємства6.030504

11202р 5м3 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

29.01.2016 14:45Роздруковано в ЄДЕБО20/22



5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

240ВСЬОГО:
геодезія, картографія та
землеустрій

6.080101

2402р 5м3 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація
геодезичного обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

90ВСЬОГО:готельно-ресторанна справа6.140101

902р 5м3 КурсФаховий іспитготельно-ресторанна справа6.1401015.14010101Готельне обслуговування

5.14010102Ресторанне обслуговування

450ВСЬОГО:будівництво6.060101

4502р 5м3 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції
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5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

130ВСЬОГО:гідротехніка (водні ресурси)6.060103

1302р 5м3 КурсФаховий іспитгідротехніка (водні ресурси)6.0601035.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

110ВСЬОГО:туризм6.140103

1102р 5м3 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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