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Додаток 3  
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) 

 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  
(назва вищого навчального закладу) 

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 

Споріднені спеціальності / 
 Інші спеціальності* 

Спеціальності ОС бакалавра  
(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 
спрямувань), напрями підготовки 

ОКР бакалавра 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може 
повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове 
випробування 

 
Курс 

Термін 
навчання 

 

Кількість місць 

Назва  Код Назва 
За кошти 

державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

Економіко-гуманітарний 
    071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:       10 38 
бухгалтерський облік   5.03050901 

071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Фаховий іспит 1 Курс 1р 10м   10 38 

економіка підприємства 5.03050401 
інформаційна діяльність 
підприємства 5.03050201 

комерційна діяльність  5.03050702 
маркетингова діяльність 5.03050701 
організація виробництва  5.03060101 
організація заготівель і 
товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

організація обслуговування на 
транспорті 5.03060102 

організація обслуговування 
населення 5.140102 

оціночна діяльність    5.03050802 
товарознавство та комерційна 
діяльність 5.03051 

фінанси і кредит       5.03050801 
Інші спеціальності*   071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м 0 

    072 Фінанси, банківська справа та 
страхування ВСЬОГО:       10 32 
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бухгалтерський облік   5.03050901 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування  

Фінанси і кредит за 
спеціальними програмами Фаховий іспит 1 Курс 1р 10м   10 

32 

економіка підприємства 5.03050401 
інформаційна діяльність 
підприємства 5.03050201 

комерційна діяльність  5.03050702 
маркетингова діяльність 5.03050701 
організація виробництва  5.03060101 
організація заготівель і 
товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

організація обслуговування на 
транспорті 5.03060102 

організація обслуговування 
населення 5.140102 

оціночна діяльність    5.03050802 
товарознавство та комерційна 
діяльність 5.03051 

фінанси і кредит       5.03050801 

Інші спеціальності*   072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси і кредит за 
спеціальними програмами Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м 0 

    073 Менеджмент ВСЬОГО:       10 19 
бухгалтерський облік   5.03050901 

073 Менеджмент  

Менеджмент організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 

Фаховий іспит 1 Курс 1р 10м   10 

19 

економіка підприємства 5.03050401 
інформаційна діяльність 
підприємства 5.03050201 

комерційна діяльність  5.03050702 
маркетингова діяльність 5.03050701 
організація виробництва  5.03060101 
організація заготівель і 
товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

організація обслуговування на 
транспорті 5.03060102 

організація обслуговування 
населення 5.140102 

оціночна діяльність    5.03050802 
товарознавство та комерційна 
діяльність 5.03051 

фінанси і кредит       5.03050801 

Інші спеціальності*   073 Менеджмент  

Менеджмент організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м 0 

Механічний 
    133 Галузеве машинобудування ВСЬОГО:       10 33 

всі спеціальності   133 Галузеве машинобудування  

Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і 
обладнання 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   10 33 
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    273 Залізничний транспорт ВСЬОГО:       50 16 

всі спеціальності   273 Залізничний транспорт  
Локомотиви та 
локомотивне 
господарство 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   25 2 

всі спеціальності   273 Залізничний транспорт  Вагони та вагонне 
господарство Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   25 14 

Мости і тунелі 
    192 Будівництво та цивільна 

інженерія ВСЬОГО:       20 36 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Мости і транспортні 
тунелі Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   20 36 

Організація будівництва доріг та експлуатація колії 
    192 Будівництво та цивільна 

інженерія ВСЬОГО:       10 24 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Автомобільні дороги і 
аеродроми Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   10 24 

    273 Залізничний транспорт ВСЬОГО:       25 69 

всі спеціальності   273 Залізничний транспорт  Залізничні споруди та 
колійне господарство Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   25 69 

Промислове та цивільне будівництво 
    101 Екологія ВСЬОГО:       10 4 

всі спеціальності   101 Екологія  
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   10 4 

    192 Будівництво та цивільна 
інженерія ВСЬОГО:       32 63 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Промислове і цивільне 
будівництво Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   22 45 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Водопостачання та 
водовідведення Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   10 18 

Технічна кібернетика 
    051 Економіка ВСЬОГО:       0 27 
економіка підприємства              5.03050401 051 Економіка  Економічна кібернетика Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 27 прикладна статистика   5.03050601 
Інші спеціальності*   051 Економіка  Економічна кібернетика Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 

    121 Інженерія програмного 
забезпечення ВСЬОГО:       15 16 

обслуговування комп'ютерних систем і 
мереж        5.05010201 

121 Інженерія програмного 
забезпечення  

Програмне забезпечення 
систем Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   15 

16 

обслуговування програмних 
систем і комплексів 5.05010101 

обслуговування систем баз даних 
і знань 5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 5.05010301 

Інші спеціальності*   121 Інженерія програмного 
забезпечення  

Програмне забезпечення 
систем Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 

    123 Комп’ютерна інженерія ВСЬОГО:       10 17 
обслуговування комп'ютерних систем і 5.05010201 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   10 17 
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мереж        мережі 
обслуговування програмних 
систем і комплексів 5.05010101 

обслуговування систем баз даних 
і знань 5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 5.05010301 

Інші спеціальності*   123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та 
мережі Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 

    151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології ВСЬОГО:       10 46 

всі спеціальності   151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології  

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   10 46 

    273 Залізничний транспорт ВСЬОГО:       0 71 

всі спеціальності   273 Залізничний транспорт  Системи керування рухом 
поїздів Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 71 

Управління енергетичними процесами 

    141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

ВСЬОГО:       70 76 

всі спеціальності 5.05070101 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка  

Електротехнічні системи 
електроспоживання Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   30 38 

всі спеціальності 5.05070101 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка  Електричний транспорт Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   25 24 

всі спеціальності 5.05030103 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка  

Електромеханічні 
системи автоматизації та 
електропривод 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   15 14 

    144 Теплоенергетика ВСЬОГО:       10 24 
всі спеціальності 5.05060101 144 Теплоенергетика  Теплоенергетика Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   10 24 

Управління процесами перевезень 
    275 Транспортні технології ВСЬОГО:       37 70 

всі спеціальності   275 Транспортні технології  
Організація перевезень і 
управління на 
залізничному транспорті 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   25 67 

всі спеціальності   275 Транспортні технології  

Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   12 3 
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Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 

Споріднені спеціальності / 
 Інші спеціальності* 

Спеціальності ОС бакалавра  
(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 
спрямувань), напрями підготовки 

ОКР бакалавра 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може 
повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове 
випробування 

 
Курс Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва  Код Назва 
За кошти 

державного 
бюджету 

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб 

Центр безвідривної освіти 
    051 Економіка ВСЬОГО:       0 10 
економіка підприємства              5.03050401 051 Економіка  Економічна кібернетика Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 10 прикладна статистика   5.03050601 
Інші спеціальності*   051 Економіка  Економічна кібернетика Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 
    071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:       0 50 
бухгалтерський облік   5.03050901 

071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Фаховий іспит 1 Курс 1р 10м   0 50 

економіка підприємства 5.03050401 
інформаційна діяльність 
підприємства 5.03050201 

комерційна діяльність  5.03050702 
маркетингова діяльність 5.03050701 
організація виробництва  5.03060101 
організація заготівель і 
товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

організація обслуговування на 
транспорті 5.03060102 

організація обслуговування 
населення 5.140102 

оціночна діяльність    5.03050802 
товарознавство та комерційна 
діяльність 5.03051 

фінанси і кредит       5.03050801 
Інші спеціальності*   071 Облік і оподаткування  Облік і аудит Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м 0 

    072 Фінанси, банківська справа та 
страхування ВСЬОГО:       0 50 

бухгалтерський облік   5.03050901 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування  

Фінанси і кредит за 
спеціальними програмами Фаховий іспит 1 Курс 1р 10м   0 50 

економіка підприємства 5.03050401 
інформаційна діяльність 
підприємства 5.03050201 

комерційна діяльність  5.03050702 
маркетингова діяльність 5.03050701 
організація виробництва  5.03060101 
організація заготівель і 
товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 
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організація обслуговування на 
транспорті 5.03060102 

організація обслуговування 
населення 5.140102 

оціночна діяльність    5.03050802 
товарознавство та комерційна 
діяльність 5.03051 

фінанси і кредит       5.03050801 

Інші спеціальності*   072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси і кредит за 
спеціальними програмами Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м 0 

    073 Менеджмент ВСЬОГО:       0 50 
бухгалтерський облік   5.03050901 

073 Менеджмент  

Менеджмент організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 

Фаховий іспит 1 Курс 1р 10м   0 

50 

економіка підприємства 5.03050401 
інформаційна діяльність 
підприємства 5.03050201 

комерційна діяльність  5.03050702 
маркетингова діяльність 5.03050701 
організація виробництва  5.03060101 
організація заготівель і 
товарознавство 
сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

організація обслуговування на 
транспорті 5.03060102 

організація обслуговування 
населення 5.140102 

оціночна діяльність    5.03050802 
товарознавство та комерційна 
діяльність 5.03051 

фінанси і кредит       5.03050801 

Інші спеціальності*   073 Менеджмент  

Менеджмент організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м 0 

    101 Екологія ВСЬОГО:       0 20 

всі спеціальності   101 Екологія  
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 20 

    121 Інженерія програмного 
забезпечення ВСЬОГО:       0 30 

обслуговування комп'ютерних систем і 
мереж        5.05010201 

121 Інженерія програмного 
забезпечення  

Програмне забезпечення 
систем Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 

30 

обслуговування програмних 
систем і комплексів 5.05010101 

обслуговування систем баз даних 
і знань 5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 5.05010301 

Інші спеціальності*   121 Інженерія програмного 
забезпечення  

Програмне забезпечення 
систем Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 
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    123 Комп’ютерна інженерія ВСЬОГО:       0 30 
обслуговування комп'ютерних систем і 
мереж        5.05010201 

123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та 
мережі Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 

30 

обслуговування програмних 
систем і комплексів 5.05010101 

обслуговування систем баз даних 
і знань 5.05010102 

розробка програмного 
забезпечення 5.05010301 

Інші спеціальності*   123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та 
мережі Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 

    133 Галузеве машинобудування ВСЬОГО:       0 50 

всі спеціальності   133 Галузеве машинобудування  

Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і 
обладнання 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 50 

    141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

ВСЬОГО:       0 130 

всі спеціальності   141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка  

Електротехнічні системи 
електроспоживання Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 65 

всі спеціальності   141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка  Електричний транспорт Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 65 

    144 Теплоенергетика ВСЬОГО:       0 20 
всі спеціальності   144 Теплоенергетика  Теплоенергетика Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 20 

    151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології ВСЬОГО:       0 65 

всі спеціальності   151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології  

Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 65 

    192 Будівництво та цивільна 
інженерія ВСЬОГО:       0 165 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Мости і транспортні 
тунелі Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 45 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Автомобільні дороги і 
аеродроми Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 40 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Промислове і цивільне 
будівництво Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 45 

всі спеціальності   192 Будівництво та цивільна інженерія  Водопостачання та 
водовідведення Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 35 

    273 Залізничний транспорт ВСЬОГО:       0 240 

всі спеціальності   273 Залізничний транспорт  
Локомотиви та 
локомотивне 
господарство 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 60 

всі спеціальності   273 Залізничний транспорт  Вагони та вагонне 
господарство Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 60 
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всі спеціальності   273 Залізничний транспорт  Залізничні споруди та 
колійне господарство Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 120 

    275 Транспортні технології ВСЬОГО:       0 165 

всі спеціальності   275 Транспортні технології  
Організація перевезень і 
управління на 
залізничному транспорті 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 140 

всі спеціальності   275 Транспортні технології  

Організація перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті 

Фаховий іспит 1 Курс 2р 10м   0 25 

Примітки: 
*Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста з інших галузей знань (неспоріднених з основною спеціальністю) за якими дозволяється вступ на 
навчання на ступінь бакалавра на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 
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