
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)

Таблиця 3

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

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Економіко-гуманітарний

430ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та
страхування

072

1501р 10м1 КурсФаховий іспит
Фінанси і кредит за
спеціальними програмами

Фінанси, банківська справа та
страхування

0725.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

2802р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Фінанси і кредит за
спеціальними програмами

Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності

760ВСЬОГО:Облік і оподаткування071

3001р 10м1 КурсФаховий іспитОблік і аудитОблік і оподаткування0715.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

4602р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Облік і аудитОблік і оподаткування071Інші спеціальності

450ВСЬОГО:Менеджмент073

3502р 10м1 КурсФаховий іспит
Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)

Менеджмент0735.03060101організація виробництва
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5.03060102організація обслуговування на транспорті

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)

Менеджмент073Інші спеціальності

Електрифікація залізниць

187ВСЬОГО:Теплоенергетика144

1372р 10м1 КурсФаховий іспитТеплоенергетикаТеплоенергетика1445.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060102
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060103
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання

5.05060104
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

ТеплоенергетикаТеплоенергетика144Інші спеціальності

9349ВСЬОГО:
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
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5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.10010101
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010407
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден

5.07010403
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва

35222р 10м1 КурсФаховий іспит
Електротехнічні системи
електроспоживання

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010407
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден

5.07010403
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
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5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.10010101
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

28202р 10м1 КурсФаховий іспитЕлектричний транспорт
Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
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5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010407
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден

5.07010403
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.10010101
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
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5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

1572р 10м1 КурсФаховий іспит
Електромеханічні системи
автоматизації та
електропривод

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Електричний транспорт
Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Електротехнічні системи
електроспоживання

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Електромеханічні системи
автоматизації та
електропривод

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

Механічний

5228ВСЬОГО:Залізничний транспорт273

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

18142р 10м1 КурсФаховий іспит
Локомотиви та
локомотивне господарство

Залізничний транспорт2735.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
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5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

24142р 10м1 КурсФаховий іспит
Вагони та вагонне
господарство

Залізничний транспорт2735.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Локомотиви та
локомотивне господарство

Залізничний транспорт273Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Вагони та вагонне
господарство

Залізничний транспорт273Інші спеціальності

2010ВСЬОГО:Галузеве машинобудування133

15102р 10м1 КурсФаховий іспит

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

Галузеве машинобудування1335.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

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 та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050216
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
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5.05050304
виробництво абразивного та алмазного
інструменту

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050306виробництво двигунів

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050309
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання

5.05050310важке машинобудування

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

5.10010203
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

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

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

Мости і тунелі

3110ВСЬОГО:
Будівництво та цивільна
інженерія

192

26102р 10м1 КурсФаховий іспитМости і транспортні тунеліБудівництво та цивільна інженерія1925.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд
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5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

5.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Мости і транспортні тунеліБудівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

Організація будівництва доріг та експлуатація колії

7120ВСЬОГО:Залізничний транспорт273

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

66202р 10м1 КурсФаховий іспит
Залізничні споруди та
колійне господарство

Залізничний транспорт2735.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Залізничні споруди та
колійне господарство

Залізничний транспорт273Інші спеціальності

270ВСЬОГО:
Будівництво та цивільна
інженерія

192

2202р 10м1 КурсФаховий іспит
Автомобільні дороги і
аеродроми

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
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5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Автомобільні дороги і
аеродроми

Будівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

Промислове та цивільне будівництво

70ВСЬОГО:Екологія101

502р 10м1 КурсФаховий іспит
Екологія та охорона
навколишнього
середовища

Екологія1015.04010602прикладна екологія

202р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Екологія та охорона
навколишнього
середовища

Екологія101Інші спеціальності

700ВСЬОГО:
Будівництво та цивільна
інженерія

192

4502р 10м1 КурсФаховий іспит
Промислове і цивільне
будівництво

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування
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5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

1502р 10м1 КурсФаховий іспит
Водопостачання та
водовідведення

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд
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5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Промислове і цивільне
будівництво

Будівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Водопостачання та
водовідведення

Будівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

Технічна кібернетика

2110ВСЬОГО:Комп’ютерна інженерія123

16102р 10м1 КурсФаховий іспит
Комп’ютерні системи та
мережі

Комп’ютерна інженерія1235.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Комп’ютерні системи та
мережі

Комп’ютерна інженерія123Інші спеціальності

690ВСЬОГО:Залізничний транспорт273

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

6402р 10м1 КурсФаховий іспит
Системи керування рухом
поїздів

Залізничний транспорт2735.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Системи керування рухом
поїздів

Залізничний транспорт273Інші спеціальності

4714ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151
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42142р 10м1 КурсФаховий іспит
Автоматика та
автоматизація на
транспорті

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05100301
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Автоматика та
автоматизація на
транспорті

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

3315ВСЬОГО:
Інженерія програмного
забезпечення

121

28152р 10м1 КурсФаховий іспит
Програмне забезпечення
систем

Інженерія програмного
забезпечення

1215.05010301розробка програмного забезпечення

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Програмне забезпечення
систем

Інженерія програмного
забезпечення

121Інші спеціальності

240ВСЬОГО:Економіка051

1902р 10м1 КурсФаховий іспитЕкономічна кібернетикаЕкономіка0515.03050401економіка підприємства

5.03050601прикладна статистика

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Економічна кібернетикаЕкономіка051Інші спеціальності

Управління процесами перевезень

10918ВСЬОГО:Транспортні технології275

99182р 10м1 КурсФаховий іспит
Організація перевезень і
управління на
залізничному транспорті

Транспортні технології2755.07010101
організація та регулювання дорожнього
руху

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень
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5.07010105
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.03060102організація обслуговування на транспорті

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Організація перевезень і
управління на
залізничному транспорті

Транспортні технології275Інші спеціальності

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Центр безвідривної освіти

300ВСЬОГО:Комп’ютерна інженерія123

2502р 10м1 КурсФаховий іспит
Комп’ютерні системи та
мережі

Комп’ютерна інженерія1235.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Комп’ютерні системи та
мережі

Комп’ютерна інженерія123Інші спеціальності

190ВСЬОГО:Екологія101

1402р 10м1 КурсФаховий іспит
Екологія та охорона
навколишнього
середовища

Екологія1015.04010602прикладна екологія

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Екологія та охорона
навколишнього
середовища

Екологія101Інші спеціальності

1510ВСЬОГО:Транспортні технології275

14102р 10м1 КурсФаховий іспит
Організація перевезень і
управління на
залізничному транспорті

Транспортні технології2755.07010101
організація та регулювання дорожнього
руху

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010104організація авіаційних перевезень

5.07010105
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
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5.03060102організація обслуговування на транспорті

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Організація перевезень і
управління на
залізничному транспорті

Транспортні технології275Інші спеціальності

2320ВСЬОГО:Залізничний транспорт273

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5302р 10м1 КурсФаховий іспит
Локомотиви та
локомотивне господарство

Залізничний транспорт2735.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5102р 10м1 КурсФаховий іспит
Вагони та вагонне
господарство

Залізничний транспорт2735.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій
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5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010503
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

11302р 10м1 КурсФаховий іспит
Залізничні споруди та
колійне господарство

Залізничний транспорт2735.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Локомотиви та
локомотивне господарство

Залізничний транспорт273Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Вагони та вагонне
господарство

Залізничний транспорт273Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Залізничні споруди та
колійне господарство

Залізничний транспорт273Інші спеціальності

200ВСЬОГО:Теплоенергетика144

1502р 10м1 КурсФаховий іспитТеплоенергетикаТеплоенергетика1445.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060102
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях

5.05060103
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання

5.05060104
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

ТеплоенергетикаТеплоенергетика144Інші спеціальності

470ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та
страхування

072

5.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

4201р 10м1 КурсФаховий іспит
Фінанси і кредит за
спеціальними програмами

Фінанси, банківська справа та
страхування

0725.03050901бухгалтерський облік

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Фінанси і кредит за
спеціальними програмами

Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності
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574ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5242р 10м1 КурсФаховий іспит
Автоматика та
автоматизація на
транспорті

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05100301
виробництво та обслуговування
авіаційних приладів і електрообладнання

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Автоматика та
автоматизація на
транспорті

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

450ВСЬОГО:Облік і оподаткування071

4001р 10м1 КурсФаховий іспитОблік і аудитОблік і оподаткування0715.03050802оціночна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Облік і аудитОблік і оподаткування071Інші спеціальності

1203ВСЬОГО:
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
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5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010407
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.10010101
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010403
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.10010201
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва

5522р 10м1 КурсФаховий іспит
Електротехнічні системи
електроспоживання

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
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5.10010201
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070105
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок

5.05070106
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.07010407
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден

5.07010403
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
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5.10010101
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5012р 10м1 КурсФаховий іспитЕлектричний транспорт
Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

1002р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Електричний транспорт
Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Електротехнічні системи
електроспоживання

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

300ВСЬОГО:
Інженерія програмного
забезпечення

121

2502р 10м1 КурсФаховий іспит
Програмне забезпечення
систем

Інженерія програмного
забезпечення

1215.05010301розробка програмного забезпечення

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Програмне забезпечення
систем

Інженерія програмного
забезпечення

121Інші спеціальності

1340ВСЬОГО:
Будівництво та цивільна
інженерія

192

4002р 10м1 КурсФаховий іспитМости і транспортні тунеліБудівництво та цивільна інженерія1925.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів
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5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

1002р 10м1 КурсФаховий іспит
Автомобільні дороги і
аеродроми

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

5.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

3802р 10м1 КурсФаховий іспит
Промислове і цивільне
будівництво

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

5.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування
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5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

2602р 10м1 КурсФаховий іспит
Водопостачання та
водовідведення

Будівництво та цивільна інженерія1925.06010101
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010102монтаж промислового устаткування

5.06010103будівництво гідротехнічних споруд

5.06010104
будівництво та експлуатація міських
шляхів сполучення

5.06010105
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт
автомобільних доріг та аеродромів

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112
будівництво теплових і атомних
електростанцій
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5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і
систем газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх
санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010115
опорядження будівель і споруд та
будівельний дизайн

5.06010301
обслуговування устаткування систем
водопостачання і водовідведення

5.06010302
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Мости і транспортні тунеліБудівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Автомобільні дороги і
аеродроми

Будівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Промислове і цивільне
будівництво

Будівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

Водопостачання та
водовідведення

Будівництво та цивільна інженерія192Інші спеціальності

410ВСЬОГО:Менеджмент073

3602р 10м1 КурсФаховий іспит
Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)

Менеджмент0735.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)

Менеджмент073Інші спеціальності

500ВСЬОГО:Галузеве машинобудування133

4502р 10м1 КурсФаховий іспит

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

Галузеве машинобудування1335.05050213
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050214
експлуатація обладнання фармацевтичної
та мікробіологічної промисловості

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050216
експлуатація та ремонт геофізичної
апаратури і обладнання

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва
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5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

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

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050304
виробництво абразивного та алмазного
інструменту

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050306виробництво двигунів

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050309
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання

5.05050310важке машинобудування

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.10010202
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання

5.10010203
експлуатація та ремонт обладнання
лісового комплексу

502р 10м1 Курс
Фаховий іспит
(додатковий іспит);
Фаховий іспит

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

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

100ВСЬОГО:Економіка051

5.03050401економіка підприємства

502р 10м1 КурсФаховий іспитЕкономічна кібернетикаЕкономіка0515.03050601прикладна статистика
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502р 10м1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(додатковий іспит)

Економічна кібернетикаЕкономіка051Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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