
Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра  
на перший курс (зі скороченим строком навчання)  

вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  
(згідно з додатком 2 до Правил прийому до НТУ в 2016 році) 

 

Спеціальність  
ступеня бакалавра, 

форма навчання 

Споріднені спеціальності  
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста,  
на основі яких можливий вступ  

за державним замовленням 

Інші спеціальності  
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста,  
на основі яких можливий вступ  

тільки за кошти фізичних, юридичних осіб 

Автомобільний транспорт 
(денна, заочна) 

Фахове спрямування 
Автомобілі та автомобільне 
господарство 

Обслуговування транспортних засобів високої прохідності 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів   
Технічне обслуговування засобів зберігання, 

транспортування та заправлення пально-мастильними 
матеріалами   

Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті 

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання 

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 

Галузеве машинобудування 
(денна, заочна) 

Фахові спрямування: 
Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання; 
Колісні та гусеничні транспортні 

засоби 

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання 

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних 
машин і обладнання 

Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу 
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 

підприємств 
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

будівельних матеріалів 
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

хімічної і нафтогазопереробної промисловості 
Експлуатація та ремонт обладнання харчового 

виробництва 
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств 

торгівлі і громадського харчування 
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

текстильної та легкої промисловості 
Експлуатація засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт 
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального 

устаткування 

Обслуговування транспортних засобів високої прохідності 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 
Відкрита розробка корисних копалин 
Підземна розробка корисних копалин 
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних пристроїв  
Обслуговування засобів гідромеханізації 
Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва 
* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 

також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених  
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Виробництво абразивного та алмазного інструменту 
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів 

автоматизації 
Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях 
Виробництво двигунів 
Виробництво автомобілів і тракторів 
Виробництво сільськогосподарських машин 
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання 
Важке машинобудування 
Хімічне і нафтове машинобудування 
Виробництво рейкового транспорту 

Енергетичне 
машинобудування 
(денна) 

Фахове спрямування 
Двигуни внутрішнього згорання 

 

Конструювання i експлуатація парогенераторного 
обладнання 

Конструювання і виробництво турбінних установок 
Монтаж i обслуговування холодильно-компресорних 

машин та установок 

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання 

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних 
машин і обладнання 

Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу 
Обслуговування транспортних засобів високої прохідності 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 

Прикладна механіка 
(денна, заочна) 

Фахове спрямування 
Відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і 

конструкцій 

 

Технічне обслуговування і ремонт устаткування 
підприємств машинобудування 

Обслуговування машин і технологічних ліній пакування 
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 
Інструментальне виробництво 
Зварювальне виробництво 
Газоелектротермічне нанесення покриття 
Контроль якості металів і зварних з'єднань 
Обслуговування і ремонт устаткування зварювального 

виробництва 
 

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів  
Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового 

рухомого складу 
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі 
Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва 
Експлуатація та ремонт меліоративних будівельних 

машин і обладнання 
Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання 
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 

підприємств 
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

будівельних матеріалів 
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

хімічної і нафтогазопереробної промисловості 
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Експлуатація та ремонт обладнання харчового 
виробництва 

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств 
торгівлі і громадського харчування 

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 
текстильної та легкої промисловості 

Експлуатація засобів механізації та автоматизації 
перевантажувальних робіт 

Обслуговування та ремонт геологорозвідувального 
устаткування 

Виробництво абразивного та алмазного інструменту 
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів 

автоматизації 
Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях 
Виробництво двигунів 
Виробництво автомобілів і тракторів 
Виробництво сільськогосподарських машин 
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання 
Важке машинобудування 
Хімічне і нафтове машинобудування 
Виробництво рейкового транспорту 
Обробка металів тиском 
Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського 

електротранспорту 
* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 

також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 

Екологія 
(денна, заочна) 

Прикладна екологія 

Експлуатація апаратури контролю навколишнього 
середовища 

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів   
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання 
Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i 

аеродромів 
* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 

також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 
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Будівництво та цивільна 
інженерія 
(денна, заочна) 

Фахові спрямування: 
Автомобільні дороги і 

аеродроми; 

Мости і транспортні тунелі 

 

Будівництво та експлуатація будівель i споруд 
Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 
Будівництво гідротехнічних споруд 
Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення 
Будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій 
Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i 
аеродромів 
Будівництво мостів та інших штучних споруд 
Будівництво тунелів та метрополітенів 
Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних 
споруд 

Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 
* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 

також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста 

Геодезія та землеустрій 
(денна) 

Фахові спрямування: 
Геодезія; 

Оцінка землі та нерухомого 

майна 

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного 
обладнання 

Землевпорядкування 
Картографічні роботи 

Маркшейдерська справа 
Оціночна діяльність 
Будівництво та експлуатація будівель i споруд 
Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 
Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 

Транспортні технології 
(автомобільний транспорт) 
(денна, заочна) 

Фахові спрямування: 
Організація перевезень і 

управління на автомобільному 

транспорті; 

Організація міжнародних 

перевезень; 

Організація і регулювання 

дорожнього руху 

Організація та регулювання дорожнього руху 
Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті 
Організація обслуговування на транспорті 

Обслуговування транспортних засобів високої прохідності 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 
Експлуатація засобів механізації та автоматизації 

перевантажувальних робіт 
Організація перевезень i управління на залізничному 

транспорті 
Організація авіаційних перевезень 
Організація перевезень i перевантажень на водному 

транспорті 
Експлуатація техніки промислового рибальства і 

аквакультури 
Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва  
Організація обслуговування населення  
Обслуговування транспортних засобів високої прохідності 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів   

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 
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Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
(денна) 

Обслуговування програмних систем і комплексів 
Обслуговування систем баз даних і знань 

Інформаційна діяльність підприємства 
Прикладна математика 
Обслуговування комп'ютерних  систем i мереж 
Розробка програмного забезпечення 
Обслуговування систем управління і автоматики 
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем  
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих 

систем керування рухом на залізничному транспорті 
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 

Економіка 
(денна, заочна) 

Економіка підприємства 
Прикладна статистика 

Комерційна діяльність 
Фінанси і кредит 
Бухгалтерський облік 
Маркетингова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 
Оціночна діяльність 
Інформаційна діяльність підприємства 

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 
(денна, заочна) 

Фінанси і кредит 
Бухгалтерський облік 
Оціночна діяльність 

Економіка підприємства 
Комерційна діяльність 
Прикладна статистика  
Маркетингова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 
Інформаційна діяльність підприємства 

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 

Облік і оподаткування 
(денна, заочна) 

Бухгалтерський облік 
Оціночна діяльність 

Фінанси і кредит 
Економіка підприємства 
Комерційна діяльність 
Прикладна статистика  
Маркетингова діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 
Інформаційна діяльність підприємства 

* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 
також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 
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Менеджмент 
(денна, заочна) 

Фахові спрямування: 
Транспортний менеджмент і 

логістика; 
Логістика 

Організація виробництва 
Організація обслуговування на транспорті    
Організація обслуговування населення 
 

Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті  

Організація та регулювання дорожнього руху  
Економіка підприємства 
Маркетингова діяльність 
Фінанси і кредит 
Оціночна діяльність  
Комерційна діяльність 
Товарознавство та комерційна діяльність 
Організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції 
* Вступ за кошти фізичних та юридичних осіб можливий 

також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР 
молодшого спеціаліста, крім перелічених 


