Перелік спеціальностей для вступу на навчання у 2017 році
для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим строком навчання)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Спеціальності ступеня бакалавра, за якими можливе зарахування за державним замовленням незалежно від
спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на основі якої здійснюється вступ
Спеціальність ступеня бакалавра,
форма навчання
274 Автомобільний транспорт
(денна, заочна)
Спеціалізації:
Автосервіс;
Автомобілі та автомобільне господарство

133 Галузеве машинобудування
(денна, заочна)
Спеціалізації:
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні,
меліоративні машини і обладнання;
Автомобільні транспортні засоби

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
на основі яких можливий вступ без проходження додаткового вступного випробування
5.07010601 Обслуговування транспортних засобів високої прохідності
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
5.07010303 Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пальномастильними матеріалами
5.05050201 Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування
5.05050203 Обслуговування засобів гідромеханізації
5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
5.05050205 Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
5.05050206 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості
5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
5.05050209 Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування
5.05050210 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості
5.05050213 Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт
5.05050214 Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості
5.05050215 Обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування
5.05050216 Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання
5.05050301 Інструментальне виробництво
5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
5.05050303 Виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів
5.05050304 Виробництво абразивного та алмазного інструменту
5.05050305 Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації
5.05050306 Виробництво двигунів
5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів
5.05050308 Виробництво сільськогосподарських машин
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5.05050309 Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
5.05050310 Важке машинобудування
5.05050311 Хімічне і нафтове машинобудування
5.05050312 Виробництво рейкового транспорту
5.10010202 Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання
5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
5.05120103 Монтаж і проектування суднових механізмів і машин

142 Енергетичне машинобудування
(денна)
Спеціалізації:
Енергетичні установки транспортних
засобів;
Технічне обслуговування і діагностика
двигунів внутрішнього згорання

131 Прикладна механіка
(денна, заочна)
Спеціалізація
Відновлення та підвищення зносостійкості
деталей і конструкцій

5.05060401 Конструювання i експлуатація парогенераторного обладнання
5.05060402 Конструювання і виробництво турбінних установок
5.05060403 Монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.05050201 Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування
5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів
5.05050203 Обслуговування засобів гідромеханізації
5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
5.05050205 Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств
5.05050206 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів
5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості
5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв
5.05050209 Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування
5.05050210 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості
5.05050211 Обслуговування машин і технологічних ліній пакування
5.05050212 Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
5.05050215 Обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування
5.05050301 Інструментальне виробництво
5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях
5.05050303 Виробництво верстатів з програмним управлінням i роботів
5.05050304 Виробництво абразивного та алмазного інструменту
5.05050305 Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації
5.05050306 Виробництво двигунів
5.05050307 Виробництво автомобілів і тракторів
5.05050308 Виробництво сільськогосподарських машин
5.05050309 Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
5.05050310 Важке машинобудування
5.05050311 Хімічне і нафтове машинобудування
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5.05050312 Виробництво рейкового транспорту
5.10010202 Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання
5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
5.05050401 Зварювальне виробництво
5.05050402 Газоелектротермічне нанесення покриття
5.05050403 Контроль якості металів і зварних з'єднань
5.05050404 Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва
5.05040106 Обробка металів тиском
5.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
5.05040301 Термічна обробка металів
5.05040302 Виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів

101 Екологія
(денна, заочна)
Спеціалізація
Екологія та охорона навколишнього
середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія
(денна, заочна)
Спеціалізації:
Автомобільні дороги, вулиці та дороги
населених пунктів;
Мости і транспортні тунелі

5.04010602 Прикладна екологія
5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук
5.04010301 Пошук та розвідка геологічними методами
5.04010302 Пошук та розвідка геофізичними методами
5.04010303 Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами
5.04010304 Розвідування нафтових та газових родовищ
5.04010501 Метеорологічні та гідрологічні спостереження
5.04010502 Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем
5.04010503 Експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій
5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель i споруд
5.06010102 Монтаж промислового устаткування
5.06010103 Будівництво гідротехнічних споруд
5.06010104 Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення
5.06010105 Обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i
споруд
5.06010106 Виготовлення металевих конструкцій
5.06010107 Виготовлення будівельних деталей i конструкцій
5.06010108 Будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій
5.06010109 Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів
5.06010110 Будівництво мостів та інших штучних споруд
5.06010111 Будівництво тунелів та метрополітенів
5.06010112 Будівництво теплових і атомних електростанцій
5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання
5.06010114 Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції
5.06010115 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
5.06010301 Обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідводу
5.06010302 Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд
5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр
5.08010101 Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
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5.08010102 Землевпорядкування
5.08010103 Картографічні роботи

193 Геодезія та землеустрій
(денна)
Спеціалізації:
Геодезія;
Оцінка землі та нерухомого майна

275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
(денна, заочна)
Спеціалізації:
Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті;
Організація міжнародних перевезень;
Організація і регулювання дорожнього руху

5.08010101 Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
5.08010102 Землевпорядкування
5.08010103 Картографічні роботи
5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель i споруд
5.06010102 Монтаж промислового устаткування
5.06010103 Будівництво гідротехнічних споруд
5.06010104 Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення
5.06010105 Обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i
споруд
5.06010106 Виготовлення металевих конструкцій
5.06010107 Виготовлення будівельних деталей i конструкцій
5.06010108 Будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій
5.06010109 Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів
5.06010110 Будівництво мостів та інших штучних споруд
5.06010111 Будівництво тунелів та метрополітенів
5.06010112 Будівництво теплових і атомних електростанцій
5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання
5.06010114 Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції
5.06010115 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
5.06010301 Обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідводу
5.06010302 Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд
5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху
5.07010102 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
5.07010103 Організація перевезень i управління на залізничному транспорті
5.07010104 Організація авіаційних перевезень
5.07010105 Організація перевезень i перевантажень на водному транспорті

Примітка. Вступ за умови успішного проходження додаткового вступного випробування можливий також на основі будь-яких
інших спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста, крім перелічених
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Спеціальності ступеня бакалавра, за якими можливе зарахування за державним замовленням
лише у разі вступу на основі тієї ж самої або спорідненої у межах галузі знань
спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Спеціальність
ступеня бакалавра,
форма навчання
122 Комп’ютерні науки
(денна)

051 Економіка
(денна, заочна)
Спеціалізація

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
на основі яких можливий вступ за державним замовленням та без проходження
додаткового вступного випробування
5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань
5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
5.05010301 Розробка програмного забезпечення

5.03050401 Економіка підприємства
5.03050601 Прикладна статистика

Економіка підприємства

072 Фінанси, банківська справа та
страхування
(денна, заочна)
Спеціалізація
Фінанси і кредит

5.03050801 Фінанси і кредит
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050401 Інформаційна діяльність підприємства
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.14010202 Організація обслуговування населення
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071 Облік і оподаткування
(денна, заочна)
Спеціалізація
Облік і аудит

073 Менеджмент
(денна, заочна)
Спеціалізації:
Транспортний менеджмент і логістика;
Логістика

5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050401 Інформаційна діяльність підприємства
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03060101 Організація виробництва
5.03060102 Організація обслуговування на транспорті
5.14010202 Організація обслуговування населення
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050401 Інформаційна діяльність підприємства
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
5.03051002 Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

Примітка. Вступ за кошти фізичних, юридичних осіб за умови успішного проходження додаткового вступного випробування
можливий також на основі будь-яких інших спеціальностей ОКР молодшого спеціаліста, крім перелічених

