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Додаток 6  
ПЕРЕЛІК 

спеціальностей (відповідно до додатку 4 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2017 році, пункт 2 розділу ІV) 

Шифр 
галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності 

10 Природничі науки 101 Екологія 

13 Механічна 
інженерія 133 Галузеве машинобудування 

14 Електрична 
інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

144 Теплоенергетика 

15 Автоматизація та 
приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 

27 Транспорт 
273 Залізничний транспорт 
274 Автомобільний транспорт 
275 Транспортні технології (за видами) 
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