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Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, на 1 курс); Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс) на денну та заочну форми навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу

Спеціалізація

(освітня програма) /може 

повторювати назву 

спеціальності/

Вступні випробування Курс Термін

навчання

Назва Код Код Назва

Денна 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

016 Спеціальна освіта ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 01 Освіта 016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія / корекційна освіта

Фахове випробування 

(Педагогіка); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності 016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія / корекційна освіта

Фахове випробування 

(Педагогіка); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

017 Фізична культура і спорт ВСЬОГО: 7 0

Фізична культура і спорт 

фізичне виховання    

017

5.01020101
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання

Фахове випробування (Теорія і 

методика фізичного виховання); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності галузі знань 01 Освіта 017 Фізична культура і спорт фізичне виховання

Фахове випробування (Теорія і 

методика фізичного виховання); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 017 Фізична культура і спорт фізичне виховання

Фахове випробування (Теорія і 

методика фізичного виховання); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

022 Дизайн ВСЬОГО: 7 0

дизайн                5.02020701 022 Дизайн графічний дизайн

Фахове випробування 

(Композиція); Фахове 

випробування (Рисунок)

1 або 2 курс 3р  

перукарське мистецтво та декоративна косметика 5.02020702 дизайн середовища
Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

декоративно-прикладне мистецтво 5.02020801 промисловий дизайн

Інші спеціальності галузі знань 02 Культура і мистецтво 022 Дизайн 

графічний дизайн

дизайн середовища

промисловий дизайн

Фахове випробування Рисунок; 

Фахове випробування Композиція; 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 022 Дизайн 

графічний дизайн

дизайн середовища

промисловий дизайн

Фахове випробування Рисунок; 

Фахове випробування Композиція; 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра

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 освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра

(назва вищого навчального закладу)

Таблиця 2

Кількість місць

(Обсяг державного 

замовлення в 2019р.)
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035 Філологія ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 
035.041 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська

Фахове випробування (Англійська 

мова); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 035 Філологія 
035.041 германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська

Фахове випробування (Англійська 

мова); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

051 Економіка ВСЬОГО: 1 0

прикладна статистика  5.03050601 051 Економіка 

управління персоналом та економіка 

праці

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 або 

3 курс
2р  

економіка підприємства             5.03050401

Інші спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 
управління персоналом та економіка 

праці

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності 051 Економіка 
управління персоналом та економіка 

праці

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 або 

3 курс
2р  

052 Політологія ВСЬОГО: 0
прийом не 

здійснюється

Інші спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія політологія

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності 052 Політологія політологія

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

053 Психологія ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія психологія

Фахове випробування (Педагогіка 

та основи психологічних знань); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 053 Психологія психологія

Фахове випробування (Педагогіка 

та основи психологічних знань); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

061 Журналістика ВСЬОГО: 0 0

видавнича справа та редагування 5.03030301 061 Журналістика журналістика

Фахове випробування 

(Журналістські орієнтири); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності галузі знань 06 Журналістика 061 Журналістика журналістика

Фахове випробування 

(Журналістські орієнтири); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності 061 Журналістика журналістика

Фахове випробування 

(Журналістські орієнтири); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  
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071 Облік і оподаткування ВСЬОГО: 0 0

оціночна діяльність   5.03050802 071 Облік і оподаткування облік і аудит

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

бухгалтерський облік  5.03050901

Інші спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування облік і аудит

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 071 Облік і оподаткування облік і аудит

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

072 Фінанси, банківська справа та страхування ВСЬОГО: 0 0

економіка підприємства             5.03050401

оціночна діяльність 5.03050802

фінанси і кредит      5.03050801 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
фінанси і кредит

фінансово-економічна безпека

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
фінанси і кредит

фінансово-економічна безпека

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
фінанси і кредит

фінансово-економічна безпека

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

073 Менеджмент ВСЬОГО: 0 0

організація виробництва           5.03060101 073 Менеджмент 
менеджмент організацій і 

адміністрування

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

організація обслуговування на транспорті                       5.03060102 менеджмент в будівництві

Інші спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 
менеджмент організацій і 

адміністрування

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

менеджмент в будівництві

Інші спеціальності 073 Менеджмент 
менеджмент організацій і 

адміністрування

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

менеджмент в будівництві
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075 Маркетинг ВСЬОГО: 0 0

маркетингова діяльність          5.03050701 075 Маркетинг маркетинг

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

комерційна діяльність 5.03050702

Інші спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг маркетинг

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 075 Маркетинг маркетинг

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

076
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність
ВСЬОГО: 1 0

економіка підприємства             5.03050401 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
організація торгівлі та комерційна 

логістика

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 або 

3 курс
2р  

маркетингова діяльність          5.03050701 економіка підприємства

комерційна діяльність 5.03050702 економіка агропромислових формувань

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001 підприємницька діяльність

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської 

продукції
5.03051002

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

Інші спеціальності галузі знань 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
організація торгівлі та комерційна 

логістика

1 або 2 або 

3 курс
2р  

економіка підприємства

економіка агропромислових формувань

підприємницька діяльність

Інші спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
організація торгівлі та комерційна 

логістика

1 або 2 або 

3 курс
2р  

економіка підприємства

економіка агропромислових формувань

підприємницька діяльність

081 Право ВСЬОГО: 0 0

правознавство         5.03040101 081 Право правознавство

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності галузі знань 08 Право 081 Право правознавство

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності 081 Право правознавство

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)
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121 Інженерія програмного забезпечення ВСЬОГО: 38
прийом не 

здійснюється

Інженерія програмного забезпечення 

обслуговування програмних систем і комплексів          

121

5.05010101
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення

Фахове випробування (Основи 

програмування та алгоритмічні 

мови); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

розробка програмного забезпечення  5.05010301

Інші спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення

Фахове випробування (Основи 

програмування та алгоритмічні 

мови); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 курс 4р  

Інші спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення

Фахове випробування (Основи 

програмування та алгоритмічні 

мови); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 курс 4р  

122 Комп’ютерні науки ВСЬОГО: 16
прийом не 

здійснюється

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки

Фахове випробування (Основи 

програмування та алгоритмічні 

мови); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

розробка програмного забезпечення  5.05010301

обслуговування програмних систем і комплексів          5.05010101

Інші спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки

Фахове випробування (Основи 

програмування та алгоритмічні 

мови); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки

Фахове випробування (Основи 

програмування та алгоритмічні 

мови); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

123 Комп’ютерна інженерія ВСЬОГО: 20 0

обслуговування програмних систем і комплексів          5.05010101 123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія

Фахове випробування 

(Комп'ютерна логіка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж       5.05010201

Інші спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія

Фахове випробування 

(Комп'ютерна логіка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія

Фахове випробування 

(Комп'ютерна логіка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

124 Системний аналіз ВСЬОГО: 7 0

Інші спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз 
Інтелектуальні технології та прийняття 

рішень в складних системах

Фахове випробування 

(Інформатика); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 124 Системний аналіз 
Інтелектуальні технології та прийняття 

рішень в складних системах

Фахове випробування 

(Інформатика); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  
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125 Кібербезпека ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека 
безпека інформаційних і комунікаційних 

систем

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

Інші спеціальності 125 Кібербезпека 
безпека інформаційних і комунікаційних 

систем

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

131 Прикладна механіка ВСЬОГО: 105 15

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств 

машинобудування
5.05050201 131 Прикладна механіка технології машинобудування 1 або 2 курс 3р  

газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402 технології та устаткування зварювання

обслуговування верстатів з програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів
5.05050202

відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і конструкцій

обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
обладнання та технології ливарного 

виробництва

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання
5.05050204

обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій 

машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств  5.05050205

Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208

інструментальне виробництво 5.05050301

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305

зварювальне виробництво  5.05050401

контроль якості металів і зварних з'єднань  5.05050403

обслуговування і ремонт устаткування зварювального 

виробництва  
5.05050404

Інші спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка технології машинобудування 1 або 2 курс 3р  

технології та устаткування зварювання

відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і конструкцій

обладнання та технології ливарного 

виробництва

обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій 

машинобудування

Всі спеціальності 131 Прикладна механіка технології машинобудування 1 або 2 курс 3р  

технології та устаткування зварювання

відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і конструкцій

обладнання та технології ливарного 

виробництва

обладнання та технології пластичного 

формування конструкцій 

машинобудування

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури
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132 Матеріалознавство ВСЬОГО: 33 10

виробництво порошкових композиційних виробів і напилення 

покриттів            
5.05040302 132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

агломераційне виробництво        5.05040101
композиційні та порошкові матеріали, 

покриття

доменне виробництво   5.05040102 термічна обробка металів

виробництво сталі і феросплавів  5.05040103

виробництво кольорових металів і сплавів 5.05040104

переробка вторинних кольорових та чорних металів  5.05040105

обробка металів тиском       5.05040106

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів   5.05040201

термічна обробка металів     5.05040301

Інші спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

композиційні та порошкові матеріали, 

покриття

термічна обробка металів

Всі спеціальності 132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

композиційні та порошкові матеріали, 

покриття

термічна обробка металів

133 Галузеве машинобудування ВСЬОГО: 110 10

обслуговування верстатів з програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів
5.05050202 133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання
5.05050204 колісні та гусеничні транспортні засоби

інструментальне виробництво 5.05050301 металорізальні верстати та системи

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302

підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303

виробництво двигунів 5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307

виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх 

машин і обладнання
5.05050309

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів  5.07010602
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Інші спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

колісні та гусеничні транспортні засоби

металорізальні верстати та системи

підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання

Всі спеціальності 133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

колісні та гусеничні транспортні засоби

металорізальні верстати та системи

підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка ВСЬОГО: 34 0

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів  

134

5.05110102
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

авіаційні двигуни та енергетичні 

установки
1 або 2 курс 3р  

виробництво авіаційних двигунів  5.05110201

виробництво авіаційних літальних апаратів 5.05110101
технології виробництва авіаційних 

двигунів та енергетичних установок

Інші спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
авіаційні двигуни та енергетичні 

установки
1 курс 4р  

технології виробництва авіаційних 

двигунів та енергетичних установок

Всі спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
авіаційні двигуни та енергетичні 

установки
1 курс 4р  

технології виробництва авіаційних 

двигунів та енергетичних установок

136 Металургія ВСЬОГО: 20 6

агломераційне виробництво        5.05040101 136 Металургія 
ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів і сплавів

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

доменне виробництво   5.05040102

виробництво сталі і феросплавів  5.05040103

виробництво кольорових металів і сплавів 5.05040104

переробка вторинних кольорових та чорних металів  5.05040105

обробка металів тиском       5.05040106

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів   5.05040201

термічна обробка металів     5.05040301

виробництво порошкових композиційних виробів і напилення 

покриттів            
5.05040302

Інші спеціальності галузі знань 13 Механічна інженерія 136 Металургія 
ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів і сплавів

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 136 Металургія 
ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів і сплавів

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури
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141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
ВСЬОГО: 150 10

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102 141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
електричні машини і апарати 1 або 2 курс 3р  

електропостачання 5.05070103 енергетичний менеджмент

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд
5.05070104

електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод

виробництво електричних машин і апаратів  5.05070201
електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів  5.05070202
електротехнічні системи 

електроспоживання

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського 

електротранспорту
5.05070204 електричні та електронні апарати

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і 

енергосистем
5.05070101

Інші спеціальності галузі знань 14 Електрична інженерія 141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
електричні машини і апарати 1 або 2 курс 3р  

енергетичний менеджмент

електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод

електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв

електричні та електронні апарати

електротехнічні системи 

електроспоживання

Всі спеціальності 141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
електричні машини і апарати 1 або 2 курс 3р  

енергетичний менеджмент

електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод

електромеханічне обладнання 

енергоємних виробництв

електротехнічні системи 

електроспоживання

електричні та електронні апарати

144
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка
ВСЬОГО: 0 0

монтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових 

електростанцій
5.05060101 144 Теплоенергетика

промислова і комунальна 

теплоенергетика
1 або 2 курс 3р  

підготовка води, палива i мастильних матеріалів на 

електростанціях
5.05060102

монтаж i обслуговування теплотехнічного устаткування i систем 

теплопостачання
5.05060103

експлуатація теплотехнічного i теплотехнологічного 

устаткування i систем теплопостачання
5.05060104

Інші спеціальності галузі знань 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
промислова і комунальна 

теплоенергетика
1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 144 Теплоенергетика
промислова і комунальна 

теплоенергетика
1 або 2 курс 3р  

Фахове випробування (Теоретичні 

основи електротехніки); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Теоретичні 

основи електротехніки); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Теоретичні 

основи електротехніки); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Основи 

теплотехніки); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

Фахове випробування (Основи 

теплотехніки); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

Фахове випробування (Основи 

теплотехніки); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури
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151
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології
ВСЬОГО: 12 0

обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 151
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології

інтелектуальні мехатронні та 

роботехнічні системи
3р  

обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем
5.05020102 екологічні прилади та системи

монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації 

технологічного виробництва
5.05020201 промислова автоматика

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного 

устаткування на електростанціях
5.05020202

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем 

керування рухом на залізничному транспорті
5.05020203

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті 5.05020204

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і 

електрообладнання
5.05100301

Інші спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології

інтелектуальні мехатронні та 

роботехнічні системи

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

екологічні прилади та системи

промислова автоматика

Всі спеціальності 151
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології

інтелектуальні мехатронні та 

роботехнічні системи

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

екологічні прилади та системи

промислова автоматика

152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка
ВСЬОГО: 9 2

радіотехнічні вимірювання 5.05100101 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102

механічні вимірювання 5.05100103

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і 

електрообладнання
5.05100301

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401

Інші спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та 

приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

1 або 2 курс

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури
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153 Мікро- та наносистемна техніка ВСЬОГО: 3 0

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем
5.05020102 153 Мікро- та наносистемна техніка 

мікро- та наноелектронні прилади і 

пристрої

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності галузі знань 15 Автоматизація та 

приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка 

мікро- та наноелектронні прилади і 

пристрої

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка 
мікро- та наноелектронні прилади і 

пристрої

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

172 Телекомунікації та радіотехніка ВСЬОГО: 46 0

конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів 

електронної техніки
5.05080201 172 Телекомунікації та радіотехніка 

інтелектуальні технології 

мікросистемної радіоелектронної 

техніки

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання 

електрозв'язку
5.05090301 радіоелектронні апарати та засоби

технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки 5.05090302 радіотехніка

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 5.05090304 інформаційні мережі зв’язку

конструювання, виробництво та технічне обслуговування 

радіотехнічних пристроїв
5.05090101

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової 

апаратури
5.05090201

Інші спеціальності галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 

інтелектуальні технології 

мікросистемної радіоелектронної 

техніки

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

радіоелектронні апарати та засоби

радіотехніка

інформаційні мережі зв’язку

Всі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

інтелектуальні технології 

мікросистемної радіоелектронної 

техніки

Фахове випробування 

(Мікросхемотехніка); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

радіоелектронні апарати та засоби

радіотехніка

інформаційні мережі зв’язку
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173 Авіоніка ВСЬОГО: 6 0

обслуговування пілотажно-навігаційних комлексів 5.05110301 173 Авіоніка
електротехнічні комплекси та системи 

літальних апаратів

Фахове випробування (Теоретичні 

основи електротехніки); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів 5.05110302

Інші спеціальності галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка
електротехнічні комплекси та системи 

літальних апаратів

Фахове випробування (Теоретичні 

основи електротехніки); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 173 Авіоніка
електротехнічні комплекси та системи 

літальних апаратів

Фахове випробування (Теоретичні 

основи електротехніки); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

191 Архітектура та містобудування ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування

Фахове випробування Рисунок; 

Фахове випробування Композиція; 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування

Фахове випробування Рисунок; 

Фахове випробування Композиція; 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

192 Будівництво та цивільна інженерія ВСЬОГО: 40 1

монтаж промислового устаткування 5.06010102 192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103

будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104

обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного 

устаткування будівель і споруд  
5.06010105

виготовлення металевих конструкцій  5.06010106

виготовлення будівельних деталей і конструкцій  5.06010107

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій  5.06010108

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та 

аеродромів
5.06010109

будівництво мостів та інших штучних споруд  5.06010110

будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111

будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем 

і вентиляції
5.06010114

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115

будівництво та експлуатація будівель і споруд  5.06010101

Інші спеціальності галузі знань 19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Всі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво

Фахове випробування (Технологія 

конструкційних матеріалів); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  
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227 Фізична терапія, ерготерапія ВСЬОГО: 0 0

Медсестринство

Технології медичної діагностики та лікування

лікувальна справа

сестринська справа 

медико-профілактична справа

акушерська справа

лабораторна діагностика

223

224

5. 12010101

5. 12010102

5. 12010103

5. 12010105

5. 12010108

227 Фізична терапія, ерготерапія  

Фахове випробування (Основи 

валеології); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація

Фахове випробування (Основи 

валеології); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 курс 4р  

231 Соціальна робота ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота соціальна робота

Фахове випробування 

(Соціологія); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2  

курс
3р  

Інші спеціальності 231 Соціальна робота соціальна робота

Фахове випробування 

(Соціологія); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2  

курс
3р  

241 Готельно-ресторанна справа ВСЬОГО: 0 0

Готельне обслуговування 5. 14010101 241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 2р  

Ресторанне обслуговування 5. 14010102

Туристичне обслуговування 5.14010301

Інші спеціальності галузі знань 24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа

Фахове випробування (Організація 

обслуговування в туристичних 

комплексах та готелях); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

Інші спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа

Фахове випробування (Організація 

обслуговування в туристичних 

комплексах та готелях); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
2р  

242 Туризм ВСЬОГО: 5 0

Туризм

Готельне обслуговування

242

5.14010101
242 Туризм туризмознавство

Фахове випробування (Організація 

обслуговування в туристичних 

комплексах та готелях); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2  

курс
3р  

Ресторанне обслуговування 5.14010102

Туристичне обслуговування 5.14010301

Інші спеціальності галузі знань 24 Сфера обслуговування 242 Туризм туризмознавство

Фахове випробування (Організація 

обслуговування в туристичних 

комплексах та готелях); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 курс 4р  

Інші спеціальності 242 Туризм туризмознавство

Фахове випробування (Організація 

обслуговування в туристичних 

комплексах та готелях); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 курс 4р  

262 Правоохоронна діяльність ВСЬОГО: 0 0

правоохоронна діяльність 5.03040201 262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2  

курс
3р  

Інші спеціальності галузі знань 26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2  

курс
3р  

Інші спеціальності 262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність

Фахове випробування (Основи 

правознавства); Сертифікат ЗНО з 

української мови і літератури

1 або 2  

курс
3р  

Фахове випробування (Організація 

обслуговування в туристичних 

комплексах та готелях); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 або 

3 курс
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275 Транспортні технології ВСЬОГО: 35 0

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів  5.07010602 275 Транспортні технології 

275.02 транспортні технології (на 

залізничному транспорті) / організація 

перевезень і логістичне управління на 

залізничному транспорті

1 або 2 курс 3р  

організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті
5.07010102

275.03 транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)  / 

організація перевезень і логістичне 

управління на автомобільному 

транспорті

організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103

організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101

Інші спеціальності галузі знань 27 Транспорт 275 Транспортні технології 

275.02 транспортні технології (на 

залізничному транспорті) / організація 

перевезень і логістичне управління на 

залізничному транспорті

1 або 2 курс 3р  

275.03 транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)  / 

організація перевезень і логістичне 

управління на автомобільному 

транспорті

Всі спеціальності 275 Транспортні технології 

275.02 транспортні технології (на 

залізничному транспорті) / організація 

перевезень і логістичне управління на 

залізничному транспорті

Фахове випробування (Організація 

вантажної та комерційної роботи); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

1 або 2 курс 3р  

275.03 транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)  / 

організація перевезень і логістичне 

управління на автомобільному 

транспорті

281 Публічне управління та адміністрування ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 28 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури; Сертифікат ЗНО з  

математики (або історії України 

для небюджетних КП)

1 або 2 курс 3р  

292 Міжнародні економічні відносини ВСЬОГО: 0 0

Інші спеціальності галузі знань 29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

Інші спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес

Фахове випробування (Основи 

економічної теорії); Сертифікат 

ЗНО з української мови і 

літератури

1 або 2 курс 3р  

Фахове випробування (Організація 

вантажної та комерційної роботи); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури

Фахове випробування (Організація 

вантажної та комерційної роботи); 

Сертифікат ЗНО з української 

мови і літератури


