
 

Бакалавр 

Спеціальність 
English 

Освітня програма 
English Факультет 

Код Назва 

122 Комп’ютерні науки 
Computer 

sciences  
Комп'ютерні науки Computer Sciences менеджменту 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Electrical 

energetics, 

electrical 

engineering and 

electromechanics 

Електротехніка та 

електротехнології 

Electrical 

Engineering and 

Electrotechnology 

електропостачання і 

освітлення міст 

Нетрадиційні та 

відновлювані джерела 

енергії 

Unconventional 

and Renewable 

Sources of Energy 

електропостачання і 

освітлення міст 

Електромеханіка Electromechanics 
транспортних систем та 

технологій 

183 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Environmental 

protection 

technology 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Environmental 

Protection 

Technology 

інженерних мереж та 

екології міст 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Building and 

civil engineering 

Цивільна інженерія 

(Водопостачання та 

водовідведення, 

теплогазопостачання і 

вентиляція) 

Civil engineering 

(Water Supply and 

Sewerage, Heat and 

Gas Supply and 

Ventilation) 

інженерних мереж та 

екології міст 

Промислове і 

цивільне будівництво 

Indtrial and Civil 

Engineeringus 
будівельний 

Міське будівництво 

та господарство 

Urban Engineering 

and Services 

архітектури, дизайну та 

образотворчого 

мистецтва 

Магістр 

Спеціальність 
English 

Освітня програма 
English факультет 

Код Назва 

122 Комп’ютерні науки Computer sciences  

Комп’ютерні науки. 

Управління 

проектами 

Computer Sciences. 

Project 

Management 

менеджменту 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Electrical 

energetics, 

electrical 

engineering and 

electromechanics 

Електричні системи і 

комплекси 

транспортних 

засобів 

Electrical Systems 

and Complexes of 

Vehicles 

транспортних систем 

та технологій 

Електричний 

транспорт 
Electric Transport 

транспортних систем 

та технологій 

Електромеханічні 

системи 

автоматизації та 

електропривод 

Electromechanical 

Automation 

Systems and 

Electrical Drive 

транспортних систем 

та технологій 

Електротехнічні 

системи 

електроспоживання 

Electrotechnical 

Systems of 

Electricity 

Consumption 

електропостачання і 

освітлення міст 

Світлотехніка та 

дизайн світлового 

середовища 

Lighting 

Engineering and 

Sources of Light 

електропостачання і 

освітлення міст 

183 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Environmental 

protection 

technology 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Environmental 

Protection 

Technology 

інженерних мереж та 

екології міст 



 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Building and civil 

engineering 

Промислове і 

цивільне 

будівництво 

Industrial and Civil 

Engineering 
будівельний 

Теплогазопостачання 

і вентиляція 

Heat and Gas 

Supply and 

Ventilation 

інженерних мереж та 

екології міст 

Міське будівництво 

та господарство 

Urban Engineering 

and Services 

архітектури, дизайну 

та образотворчого 

мистецтва 

 


