
Спеціалізація
(освітня програма)

Код /може повторювати 
назву спеціальності/

101 ВСЬОГО:

101 Екологія 2 Курс

5.04010503

5. 04010601

5. 04010602

101
101 2 Курс

183 Технології захисту навколишнього 
середовища ВСЬОГО:

183 2 Курс

5.04010501

5.04010502

183

5. 04010304

Інші спеціальності

Додаток 10

Фаховий іспит

Фаховий іспит

2р 10м 

2р 10м Екологія

 Спеціальності ОС бакалавра 

Назва

Екологія

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 
або другий  курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Львівський національний аграрний університет

(назва вищого навчального закладу)
Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Термін
навчання

метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування 
гідрометеорологічних вимірювальних систем

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища
прикладна екологія

5.04010101

пошук та розвідка гідрогеологічними та 
інженерно-геологічними методами

розвідування нафтових та газових родовищ

аналітичний контроль якості хімічних сполук   

Агротехнологій і екології

5.04010303

Фахове 
випробування Курс

пошук та розвідка геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними методами

Екологія 

5.04010301
5.04010302

екологія

Технології захисту навколишнього 
середовища Фаховий іспит 2р 10м Технології захисту навколишнього 

середовища



183 2 Курс

201 ВСЬОГО:
Агрономія 2 Курс

201
203
205
206

201 2 Курс

202 Захист і карантин рослин ВСЬОГО:

202 202 Захист і карантин рослин 2 Курс

202 Захист і карантин рослин 2 Курс

203 ВСЬОГО:

203 Садівництво та 
виноградарство 2 Курс

201
206
203

203 2 Курс

191 ВСЬОГО:
191 Архітектура та містобудування 2 Курс

191
191 2 Курс

192 ВСЬОГО:

Захист і карантин рослин

Інші спеціальності

садівництво та виноградарство

лісове господарство
садово-паркове господарство

садово-паркове господарство

архітектура та містобудування

Фаховий іспит

2р 10м 

2р 10м 

5.09010301

2р 10м 

201

5.09010303

5.09010103

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

5.09010102

5.09010303

5.09010304

промислове квітництво 5.09010101

5.09010102

5.09010103

2р 10м 

2р 10м 

5.09010101

Технології захисту навколишнього 
середовища

Агрономія 
Агрономія

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство 

Садівництво та виноградарство

Фаховий іспит

Агрономія 

Фаховий іспит

2р 10м 

2р 10м 

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

Інші спеціальності

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр
опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн

5.06010201

5.06010115

лісове господарство

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

промислове квітництво 

5.09010301

Будівництва та архітектури

Фаховий іспит

Фаховий іспит

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

Інші спеціальності

Фаховий іспит 2р 10м Інші спеціальності

2р 10м 

садівництво та виноградарство
агрономія 

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

агрономія 

Фаховий іспит

лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове

 господарство 
природно-заповідна справа

Інші спеціальності

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

Фаховий іспит

Фаховий іспит



192 Будівництво та цивільна 
інженерія 2 Курс

192

192 2 Курс

051 ВСЬОГО:
051 2 Курс
071 ВСЬОГО:

071 2 Курс

072 ВСЬОГО:

072 2 Курс

073 ВСЬОГО:

Інші спеціальності

будівництво та цивільна інженерія

Фінанси, банківська справа та 
страхування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування
2р 10м Фаховий іспит

Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит

Інші спеціальності

2р 10м 

Економіка

Фаховий іспит

Фаховий іспит
Фінанси, банківська справа та 
страхування

Менеджмент

Економіка

2р 10м 

2р 10м 

5.06010103

5.06010109

5.06010110

5.06010111

5.06010112

5.06010113

5.06010106

5.06010101

5.06010301

5.06010302

5.06010108

5.06010102

5.06010107

Інші спеціальності

5.06010104

5.06010105

5.06010114

виготовлення металевих конструкцій  

будівництво тунелів та метрополітенів

Інші спеціальності

виготовлення будівельних деталей і 
конструкцій  
будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій  
будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів

будівництво мостів та інших штучних споруд  

5.06010115

будівництво теплових і атомних 
електростанцій
монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання
монтаж і обслуговування внутрішніх 
санітарно-технічних систем і вентиляції

Економічний

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр

будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд

будівництво та експлуатація будівель і споруд  

монтаж промислового устаткування
будівництво гідротехнічних споруд
будівництво та експлуатація міських шляхів 
сполучення
обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  

опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн

обслуговування устаткування систем 
водопостачання і водовідведення Будівництво та цивільна інженерія 

5.06010201

Фаховий іспит 2р 10м 



073 2 Курс

076 ВСЬОГО:

076 2 Курс

292 ВСЬОГО:

292 2 Курс

193 ВСЬОГО:

193 2 Курс

193 2 Курс

242 ВСЬОГО:

242 242 Туризм 2 Курс

242 Туризм 2 Курс

126 ВСЬОГО:

126 2 Курс

126 2 Курс

133 ВСЬОГО:

133 Галузеве машинобудування 
Галузеве машинобудування

Фаховий іспит 2 Курс

2р 10м 

2р 10м 

Інші спеціальності Фаховий іспит

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології
Фаховий іспитІнформаційні системи та технології

Геодезія та землеустрій

Інші спеціальності
інформаційні системи та технології

геодезія та землеустрій

туризм

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Міжнародні економічні відносини

126

Фаховий іспит

2р 10м 

2р 10м 

Фаховий іспит

2р 10м 

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Міжнародні економічні відносини

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Менеджмент

Туризм

193

5.05050307

картографічні роботи  5.08010103

5.05050306

5.05050205

5.05050206

технологія обробки матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях

2р 10м 

2р 10м 

5.05050301

Фаховий іспит

2р 10м 

5.08010102

Землевпорядний 

2р 10м 

Фаховий іспит

5.05050302

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів

виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів 

виробництво абразивного та алмазного 
інструменту

5.05050303

5.05050305

інструментальне виробництво

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Інші спеціальності

Механіки та енергетики

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств  
обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів

Галузеве машинобудування

2р 10м 5.08010101

Інші спеціальності

Інші спеціальності

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання
землевпорядкування    

Інші спеціальності

виробництво сільськогосподарських машин 

5.05050304

5.05050308



5.05050216

5.05050401
5. 05050402

5. 05050404

133

133 2 Курс

галузеве машинобудування

5.05050212

5. 05050214

5.05050201

5.05050204

5.05050202

5.05050203

5.05050207

5.05050211

5.05050209

5.05050210

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування
обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств текстильної та легкої 
промисловості

експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт
обслуговування та ремонт 
геологорозвідувального устаткування 5.05050215

5.05050208Експлуатація та ремонт обладнання харчового 
виробництва

5.05050213

5.05050309

5.05050310

5.05050312
5.05050311

виробництво підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств машинобудування
експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх машин 
і обладнання

5. 65050403

важке машинобудування

виробництво рейкового транспорту

2р 10м 

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів

Інші спеціальності Галузеве машинобудування

обслуговування машин і технологічних ліній 
пакування
обслуговування та ремонт поліграфічного 
обладнання
експлуатація обладнання фармацевтичної та 
мікробіологічної промисловості
експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і 
обладнання
зварювальне виробництво

Фаховий іспит

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості

газоелектротермічне нанесення покриття

хімічне і нафтове машинобудування

обслуговування засобів гідромеханізації

контроль якості металів і зварних з’єднань
обслуговування і ремонт устаткування 
зварювального виробництва



141 ВСЬОГО:

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

2 Курс

141

141 2 Курс

208 ВСЬОГО:

208

5.10010102

2р 10м 

2р 10м Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Фаховий іспит

Агроінженерія

5.05070101

5.05070103

5.05070106

5.05070107

5.05070108

5.05070109

5.05070201

5.05070202

5.05070104

5.05070105

5.10010203

5.05070203

5.10010202

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд

Інші спеціальності

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем

електропостачання

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Фаховий іспит

виробництво електроосвітлювальних 
приладів і установок
монтаж і експлуатація засобів 
диспетчерського та технологічного керування 
електричними системами
монтаж і експлуатація засобів автоматики 
електричних систем
монтаж і обслуговування електрообладнання 
аеропортів
світлотехнічне забезпечення видовищних 
заходів

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

виробництво електричних машин і апаратів  
монтаж і обслуговування електричних машин 
і апаратів  

Агроінженеріяексплуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в агропромисловому 
комплексі

5.10010101

обслуговування та ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205

Агроінженерія 

експлуатація, ремонт і енергопостачання 
міського електротранспорту

2р 10м 

виробництво автоматизованих 
електротермічних систем

5.05070204

обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередачі 5.05070102

2 КурсФаховий іспит

Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка

5.14010201



208

208 2 Курс

274 ВСЬОГО:

274 Автомобільний транспорт 2Курс

274
274 2 Курс

Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код /може повторювати 
назву спеціальності/

101 Екологія 1 Курс

5.04010503

5. 04010601

1р  10м

автомобільний транспорт 

технічне обслуговування засобів зберігання, 
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами  

5.04010501

5.04010502

5. 04010304

5.04010303

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Назва Назва

Агротехнологій і екології
аналітичний контроль якості хімічних сполук   5.04010101

Споріднені спеціальності /
ОКР молодшого спеціаліста  Спеціальності ОС бакалавра 

Курс
Термін

навчання

2р 10м 

2р 10м 

організація та регулювання дорожнього руху

Фаховий іспит

2р 10м 

Екологія 

5.04010301
5.04010302

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Фаховий іспит

Агроінженерія

Автомобільний транспорт 

Автомобільний транспорт

5.07010102

5.07010601

5.07010101

5.07010602

5.07010303

5.10010201

обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  

Інші спеціальності

агроінженерія

експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища

Автомобільний транспорт 

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

Інші спеціальності

обслуговування транспортних засобів високої 
прохідності

експлуатація та обслуговування 
гідрометеорологічних вимірювальних систем

організація перевезень і управління на 
автотранспорті

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій

пошук та розвідка гідрогеологічними та 
інженерно-геологічними методами

розвідування нафтових та газових родовищ

пошук та розвідка геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними методами

метеорологічні та гідрологічні
спостереження



5. 04010602

101 Екологія 1 Курс

183 ВСЬОГО:

183 1 Курс

5.04010503

5. 04010601

5. 04010602

183

183 Технології захисту 
навколишнього середовища 1 Курс

201 ВСЬОГО:

5.09010101 201 Агрономія 1 Курс

5.09010102

202
201 Агрономія 1 Курс
202 ВСЬОГО:
202 Захист і карантин рослин 1 Курс

1р  10мАгрономія Фаховий іспит

агрономія 
захист і карантин рослин

лісове господарство
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
природно-заповідна справа

Технології захисту 
навколишнього середовища

5. 04010304

Агрономія

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства

Інші спеціальності 1р  10мЕкологія Фаховий іспит

5.04010302

5.04010303

Фаховий іспитТехнології захисту навколишнього 
середовища5.04010101

101

технології захисту навколишнього середовища

201

5.09010301
5.09010303

5.09010304

екологія 

5.09010103

1р  10мАгрономія Фаховий іспит

Технології захисту навколишнього 
середовища

Захист і карантин рослин

1р  10м

1р  10м

5.04010501

5.04010502

Технології захисту навколишнього 
середовищаІнші спеціальності Фаховий іспит

5.04010301

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій

експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища
прикладна екологія

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

пошук та розвідка гідрогеологічними та 
інженерно-геологічними методами

5.09010101

розвідування нафтових та газових родовищ

пошук та розвідка геофізичними методами

метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування 
гідрометеорологічних вимірювальних систем

промислове квітництво Фаховий іспит 1р  10м
організація і технологія ведення 
фермерського господарства 5.09010102

Захист і карантин рослин

Інші спеціальності

прикладна екологія

пошук та розвідка геологічними методами

аналітичний контроль якості хімічних сполук   



202
201

202 Захист і карантин рослин 1 Курс

203 ВСЬОГО:
Садівництво та 
виноградарство Фаховий іспит 1 Курс

201

203 Садівництво та 
виноградарство 1 Курс

191 ВСЬОГО:

191 Архітектура та 
містобудування 1 Курс

192 ВСЬОГО:

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 1 Курс

Архітектура та містобудування Фаховий іспит 1р  10м

191

Фаховий іспит 1р  10м

агрономія 

203

Архітектура та 
містобудування

Фаховий іспит 1 Курс 1р  10м

Інші спеціальності

архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування 

Інші спеціальності Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство 

садівництво та виноградарство 203

5.06010115

Інші спеціальності Захист і карантин рослин Фаховий іспит 1р  10м
агрономія 
захист і карантин рослин

Садівництво та виноградарство

5.06010101

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр

1р  10м

опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн

Будівництва та архітектури

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

5.09010102

5.09010101

Фаховий іспит

Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

промислове квітництво 

5.06010301

5.06010104

5.06010108

обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  
виготовлення металевих конструкцій  
виготовлення будівельних деталей і 
конструкцій  

будівництво та експлуатація будівель і споруд  

5.06010107

5.06010106

обслуговування устаткування систем 
водопостачання і водовідведення
будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд

Будівництво та цивільна інженерія 

5.06010103

5.06010302

5.06010102

будівництво та експлуатація міських шляхів 
сполучення

будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109

5.06010201

монтаж промислового устаткування
будівництво гідротехнічних споруд

будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій  

5.06010105

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

5.09010103виробництво і переробка продукції 
рослинництва

1р  10м

5.09010103



192 Будівництво та цивільна 
інженерія 1 Курс

051 ВСЬОГО:

5.03050401 економіка 1 Курс
5.03050701
5.03050702
5.03050802
5.03051001
5.03050201
5.03050801
5.03050901
5.03050601

5.03051002

5.03060101
051
071

073
075

076

051 Економіка 1 Курс

071 ВСЬОГО:

Облік і оподаткування 1 Курс

Інші спеціальності Економіка Фаховий іспит 1р  10м

Фаховий іспит

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

будівництво та цивільна інженерія 192

Інші спеціальності Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит 1р  10м

економіка підприємства             

монтаж і обслуговування внутрішніх 
санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114

Економіка

товарознавство та комерційна діяльність     

організація виробництва           

Облік і оподаткування

5.06010113

Економічний

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр 5.06010201

будівництво тунелів та метрополітенів

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання

будівництво мостів та інших штучних споруд  

економіка підприємства             
маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 
оціночна діяльність   

опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн

5.03050702
5.03050701

фінанси і кредит      

прикладна статистика  

5.03050401

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

будівництво теплових і атомних 
електростанцій

5.06010110

5.06010112

5.06010111

5.06010115

маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 

інформаційна діяльність підприємства        

бухгалтерський облік  

1р  10м051

071 Облік і оподаткування

Економіка 

1р  10мФаховий іспит

економіка

072



051
071

073
075

076

071 Облік і оподаткування 1 Курс

072 ВСЬОГО:
Фінанси, банківська 
справа та страхування 1 Курс

051
071

073
075

076

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 1 Курс

073 ВСЬОГО:
Менеджмент 1 Курс

1р  10м

бухгалтерський облік  5.03050901

фінанси, банківська справа та страхування

менеджмент
маркетинг

фінанси і кредит      

економіка підприємства             

5.03050801

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність     

менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Інші спеціальності Облік і оподаткування

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та страхування

економіка

072

Фаховий іспит 1р  10м

Фінанси, банківська справа та 
страхування Фаховий іспит

Менеджмент

інформаційна діяльність підприємства        

маркетингова діяльність          

Фінанси, банківська справа та 
страхування

5.03050201

оціночна діяльність   

5.03050601

5.03050901

5.03050201

5.03050401

товарознавство та комерційна діяльність     

організація виробництва           

5.03051002

5.03050801

5.03050701

5.03050802

5.03060101

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

бухгалтерський облік  

072

облік і оподаткування 

комерційна діяльність 5.03050702

оціночна діяльність   5.03050802

фінанси і кредит      

інформаційна діяльність підприємства        

5.03051001

5.03060101

прикладна статистика  

Фінанси, банківська справа та 
страхування

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

1р  10мФаховий іспит072

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Інші спеціальності

економіка підприємства             5.03050401

організація виробництва           

073

економіка

Менеджмент Фаховий іспит

прикладна статистика  5.03050601

1р  10м



051
071

073
075
076

073 Менеджмент 1 Курс

076 ВСЬОГО:

051
071

073
075
076

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 1 Курс

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Інші спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Фаховий іспит 1р  10м

1р  10м

облік і оподаткування 
фінанси, банківська справа та страхування
менеджмент

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
Інші спеціальності Менеджмент

економіка

5.03050901

5.03060101

облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та страхування

5.03050901

5.03050802

5.03060101

5.03051001
5.03050201
5.03050801

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

5.14010202

5.03060102

072

організація виробництва           

економіка

фінанси і кредит      

організація виробництва           

072

маркетингова діяльність          

маркетинг

інформаційна діяльність підприємства        

бухгалтерський облік  

менеджмент
маркетинг

маркетингова діяльність          5.03050701
комерційна діяльність 

оціночна діяльність   
товарознавство та комерційна діяльність     

комерційна діяльність 

економіка підприємства             

5.03051002

5.03050702

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

організація виробництва           5.03060101

фінанси і кредит      
5.03050201інформаційна діяльність підприємства        
5.03051001

оціночна діяльність   

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

5.03050801
бухгалтерський облік  

товарознавство та комерційна діяльність     

5.03050702

прикладна статистика  5.03050601

5.03050401
5.03050701

5.03050802

організація обслуговування населення

організація обслуговування на транспорті                       

прикладна статистика  5.03050601

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

Фаховий іспит 1 Курс 1р  10м

Фаховий іспит



292 ВСЬОГО:

Міжнародні економічні 
відносини 1 Курс

051
071

073
075

076

292 Міжнародні економічні 
відносини 1 Курс

193 ВСЬОГО:

193 1 Курс

242 ВСЬОГО:
1 Курс

242 Туризм 1 Курс

126 ВСЬОГО:

126 1 Курс

інформаційні системи та технології 126

туризм 242
Інші спеціальності Туризм Фаховий іспит 1р  10м

Туризм

5.14010301

готельне обслуговування 
ресторанне обслуговування

бухгалтерський облік  

1р  10м

геодезія та землеустрій 193

облік і оподаткування 
фінанси, банківська справа та страхування
менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

картографічні роботи  

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

292 Міжнародні економічні відносини Фаховий іспит

Інші спеціальності Геодезія та землеустрій Фаховий іспит

прикладна статистика  

1р  10м

Інші спеціальності Міжнародні економічні відносини Фаховий іспит

5.03050901
5.03050601

5.03050401

Міжнародні економічні відносини

1р  10м

5.03050201

5.03050701
5.03050702

1р  10мФаховий іспитІнформаційні системи та 
технології 

Механіки та енергетики

5.08010101

5.08010102

5.14010102

інформаційна діяльність підприємства        

маркетингова діяльність          

оціночна діяльність   

туристичне обслуговування

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання

економіка підприємства             

1р  10м

економіка

072

5.08010103

комерційна діяльність 
5.03050802

землевпорядкування    

Землевпорядний 
Геодезія та землеустрій

Туризм

Інформаційні системи та технології 

розробка програмного забезпечення

242

Туризм

5.14010101

1р  10м

Фаховий іспит

 Інформаційні системи та технології 

обслуговування програмних систем і 
комплексів 5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

обслуговування комп`ютерних систем і мереж 5.05010201

5.05010301

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Фаховий іспит 1 Курс



126 Інформаційні системи та 
технології 1 Курс

133 ВСЬОГО:

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Фаховий іспит 1 Курс

Інші спеціальності Інформаційні системи та технології Фаховий іспит 1р  10м

5.05050208

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

5.05050312
експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт

виробництво абразивного та алмазного 
інструменту
виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації

виробництво сільськогосподарських машин 

обслуговування та ремонт 
геологорозвідувального устаткування

5.05050307

5.05050311
важке машинобудування

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

1р  10м

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

виробництво двигунів

Галузеве машинобудування

5.05050310

5.05050209

5.05050301

5.05050308

5.05050305

5.05050304

5.05050205

5.05050303

5.05050201

5.05050306

5.05050204

5.05050215

5.05050203

5.05050206

5.05050302

5.05050202

5.05050213

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств текстильної та легкої 
промисловості
технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств машинобудування

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів

виробництво рейкового транспорту

Експлуатація та ремонт обладнання харчового 
виробництва

виробництво автомобілів і тракторів 

хімічне і нафтове машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств  
обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів
інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях

обслуговування засобів гідромеханізації

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів



5.05050216

5.05050401
5. 05050402

5. 05050404

133 Галузеве машинобудування 1 Курс

141 ВСЬОГО:

141 1 Курс

1р  10мГалузеве машинобудування Фаховий іспит

5.05050211

Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка

Фаховий іспит

5.05070105

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

5. 05050214

5.05070204

5.05070203

5.05050212

5.05070202

5.05070103

133

5.05070101

5.05070106

5.05070109

5. 65050403

5.05070107

5.05070108

5.05050207

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем

контроль якості металів і зварних з’єднань

галузеве машинобудування 

5.05070102

виробництво електричних машин і апаратів  

монтаж і експлуатація засобів 
диспетчерського та технологічного керування 
електричними системами
монтаж і експлуатація засобів автоматики 
електричних систем

5.05070201

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і 
обладнання

Інші спеціальності

світлотехнічне забезпечення видовищних 
заходів

монтаж і обслуговування електричних машин 
і апаратів  
виробництво автоматизованих 
електротермічних систем
експлуатація, ремонт і енергопостачання 
міського електротранспорту

експлуатація обладнання фармацевтичної та 
мікробіологічної промисловості

електропостачання

зварювальне виробництво
газоелектротермічне нанесення покриття

виробництво електроосвітлювальних 
приладів і установок

обслуговування і ремонт устаткування 
зварювального виробництва

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості
обслуговування машин і технологічних ліній 
пакування

обслуговування та ремонт поліграфічного 
обладнання

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд 5.05070104

1р  10м

монтаж і обслуговування електрообладнання 
аеропортів

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередачі 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка



141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

1 Курс

208 ВСЬОГО:

208 Фаховий іспит

208 Агроінженерія 1 Курс

274 ВСЬОГО:

274 Автомобільний транспорт 1 Курс

274 Автомобільний транспорт 1 КурсІнші спеціальності Автомобільний транспорт Фаховий іспит 1р  10м

Фаховий іспит 1р  10м

5.07010602

5.07010303

організація та регулювання дорожнього руху

Агроінженерія Фаховий іспит 1р  10м

автомобільний транспорт 274

5.07010101

5.07010102

Автомобільний транспорт

5.07010601

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Фаховий іспит 1р  10м

агроінженерія 208

Агроінженеріяексплуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання

5.10010201

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 141

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в агропромисловому 
комплексі

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу

1 Курс 1р  10м

Інші спеціальності

Інші спеціальності

5.05070205

Автомобільний транспорт 

5.10010102

обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  
технічне обслуговування засобів зберігання, 
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами  

обслуговування транспортних засобів високої 
прохідності

обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки

обслуговування та ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  

організація перевезень і управління на 
автотранспорті

5.10010101

Агроінженерія

5.14010201

Агроінженерія 5.10010202

5.10010203



Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

101 ВСЬОГО:

101 Екологія 2 Курс

5.04010503

5. 04010601

5. 04010602
101

101 2 Курс

183 Технології захисту навколишнього 
середовища ВСЬОГО:

183 2 Курс

183 2 Курс

201 ВСЬОГО:
Агрономія 2 Курс 3р  8м

Курс

5.04010501

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Інші спеціальності

промислове квітництво 5.09010101

пошук та розвідка геофізичними методами
пошук та розвідка гідрогеологічними та 
інженерно-геологічними методами

Технології захисту навколишнього 
середовища Фаховий іспит

 Спеціальності ОС бакалавра 

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010301

5.09010102

Агротехнологій і екології

Назва

Термін
навчання

Фаховий іспит

метеорологічні та гідрологічні
спостереження

експлуатація та обслуговування 
гідрометеорологічних вимірювальних систем

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

пошук та розвідка геологічними методами

Екологія

5.04010302

5. 04010304

Назва

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

Агрономія

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища

Агрономія 

5.09010301

прикладна екологія

201

5.09010103

лісове господарство

Екологія

5.04010303

аналітичний контроль якості хімічних сполук   5.04010101 Екологія Фаховий іспит

екологія

технології захисту навколишнього середовища 183

3р  8м

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

3р  8м

5.04010502

Інші спеціальності Технології захисту навколишнього 
середовища Фаховий іспит 3р  8м

Фаховий іспит

3р  8м



201
203
205
206

201 2 Курс

202 Захист і карантин рослин ВСЬОГО:

202 202 Захист і карантин рослин 2 Курс

202 Захист і карантин рослин 2 Курс

203 ВСЬОГО:

203 Садівництво та 
виноградарство 2 Курс

201
206
203

203 2 Курс

192 ВСЬОГО:

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 2 Курс

Фаховий іспит

будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд

виготовлення металевих конструкцій  

будівництво та експлуатація будівель і споруд  

3р  8м

3р  8м

будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103

Будівництва та архітектури

5.09010101

5.06010302

будівництво та експлуатація міських шляхів 
сполучення

Інші спеціальності

5.06010104

3р  8м

5.06010106

5.06010101

садівництво та виноградарство

агрономія 

промислове квітництво 

5.09010301

Садівництво та виноградарство 

Фаховий іспит

організація і технологія ведення 
фермерського господарства 5.09010102 Фаховий іспит

Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит

5.06010102

виготовлення будівельних деталей і 
конструкцій  5.06010107

монтаж промислового устаткування

Будівництво та цивільна інженерія

Фаховий іспит

природно-заповідна справа

обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  

садово-паркове господарство
Інші спеціальності

обслуговування устаткування систем 
водопостачання і водовідведення

Садівництво та виноградарство
Інші спеціальності

5.09010103

лісове господарство

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

5.09010303

5.06010105

5.09010304

5.06010301

Захист і карантин рослин

агрономія 
садівництво та виноградарство
лісове господарство

5.09010303

садово-паркове господарство

3р  8м

зелене будівництво і садово-паркове
 господарство 

Агрономія Фаховий іспит 3р  8м

3р  8м

Садівництво та виноградарство



192

192 2 Курс

051 ВСЬОГО:
051 2 Курс
071 ВСЬОГО:
071 2 Курс

072 ВСЬОГО:

072 2 Курс

073 ВСЬОГО:
073 2 Курс

076 ВСЬОГО:

076 2 Курс

193 ВСЬОГО:

193 2 Курс

193 2 Курс

242 ВСЬОГО:

242 242 Туризм 2 Курс

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

будівництво та цивільна інженерія

будівництво теплових і атомних 
електростанцій 5.06010112

монтаж і обслуговування внутрішніх 
санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114

5.06010110

5.06010111

геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання 5.08010101

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр 5.06010201

Фаховий іспит

Економіка

3р  8м

опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн

Фінанси, банківська справа та 
страхування Фаховий іспитІнші спеціальності

Економічний

Економіка

Інші спеціальності

5.06010109

Фаховий іспитІнші спеціальності

монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання 5.06010113

будівництво мостів та інших штучних споруд  

будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів

будівництво тунелів та метрополітенів

Фаховий іспит

туризм

землевпорядкування    5.08010102

5.06010115

геодезія та землеустрій

Фаховий іспит

3р  8мБудівництво та цивільна інженерія

Інші спеціальності

Менеджмент

193
Інші спеціальності

Інші спеціальності

5.06010108будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій  

3р  8м
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування 3р  8м
Фінанси, банківська справа та 
страхування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

3р  8мІнші спеціальності

Фаховий іспит 3р  8м

Землевпорядний 
Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій Фаховий іспит

картографічні роботи  5.08010103

Геодезія та землеустрій Фаховий іспит 3р  8м
Туризм

3р  8м

Фаховий іспит 3р  8м



242 Туризм 2 Курс

126 ВСЬОГО:

126 2 Курс

126 2 Курс

133 ВСЬОГО:

133 Галузеве машинобудування 
Галузеве машинобудування

Фаховий іспит 2 Курс

виробництво автомобілів і тракторів 
виробництво сільськогосподарських машин 
виробництво підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання

виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації

Інші спеціальності

інформаційні системи та технології

обслуговування та ремонт 
геологорозвідувального устаткування

важке машинобудування

виробництво двигунів

виробництво абразивного та алмазного 
інструменту

Інші спеціальності

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів

126

хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств машинобудування

інструментальне виробництво
технологія обробки матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів

5.05050304

5.05050305

5.05050302

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств  5.05050205

виробництво рейкового транспорту 5.05050312

5.05050201

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств текстильної та легкої 
промисловості

5.05050210

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

5.05050204

5.05050209

5.05050303

Фаховий іспит 3р  8м

Механіки та енергетики

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології Фаховий іспит 3р  8м

Інформаційні системи та технології Фаховий іспит 3р  8м

Галузеве машинобудування
3р  8м

5.05050301

5.05050306
5.05050307
5.05050308

5.05050310

5.05050309

експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

Експлуатація та ремонт обладнання харчового 
виробництва 5.05050208

5.05050215



5.05050216

5.05050401
5. 05050402

5. 05050404

133

133 2 Курс

141 ВСЬОГО:

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

2 Курс

5.05070106

5.05070108

5.05070105

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних 
заходів

монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд 5.05070104

монтаж і експлуатація засобів автоматики 
електричних систем
монтаж і обслуговування електрообладнання 
аеропортів

монтаж і експлуатація засобів 
диспетчерського та технологічного керування 
електричними системами

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем

електропостачання

виробництво електроосвітлювальних 
приладів і установок

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202

обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203

обслуговування машин і технологічних ліній 
пакування 5.05050211

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості

5.05050207

експлуатація обладнання фармацевтичної та 
мікробіологічної промисловості 5. 05050214

обслуговування та ремонт поліграфічного 
обладнання 5.05050212

зварювальне виробництво

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і 
обладнання

газоелектротермічне нанесення покриття
контроль якості металів і зварних з’єднань
обслуговування і ремонт устаткування 
зварювального виробництва
галузеве машинобудування

Інші спеціальності Галузеве машинобудування Фаховий іспит

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередачі 5.05070102

Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка

5.05070101

виробництво електричних машин і апаратів  5.05070201

3р  8м

5. 65050403

5.05070107

5.05070103

Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Фаховий іспит

3р  8м

монтаж і обслуговування електричних машин 
і апаратів  5.05070202



141

141 2 Курс

208 ВСЬОГО:

208

208

208 2 Курс

274 ВСЬОГО:

274 Автомобільний транспорт 2Курс

274
274 2 Курс

5.05070203виробництво автоматизованих 
електротермічних систем
експлуатація, ремонт і енергопостачання 
міського електротранспорту 5.05070204

обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки

обслуговування та ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205

5.14010201

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в агропромисловому 
комплексі

5.10010101

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

5.10010102

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

3р  8м

Агроінженерія
Фаховий іспит 2 Курс

Інші спеціальності Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Фаховий іспит

3р  8м

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу 5.10010203

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  5.10010201

агроінженерія

експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання 5.10010202 Агроінженерія Агроінженерія

Інші спеціальності Агроінженерія Фаховий іспит 3р  8м

Автомобільний транспорт
обслуговування транспортних засобів високої 
прохідності 5.07010601 Автомобільний транспорт Фаховий іспит
обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  5.07010602

організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101

технічне обслуговування засобів зберігання, 
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами  

5.07010303

автомобільний транспорт 

Інші спеціальності Автомобільний транспорт Фаховий іспит 3р  8м

організація перевезень і управління на 
автотранспорті 5.07010102

3р  8м



Спеціалізація
(освітня програма)

Фахове 
випробування

Код
/може повторювати 
назву спеціальності/

101 ВСЬОГО:

101 Екологія 1 Курс

5.04010503

5. 04010601

5. 04010602

101 Екологія 1 Курс

183 ВСЬОГО:

183 1 Курс

5.04010303

розвідування нафтових та газових родовищ

Екологія Фаховий іспит 2р 6м  

5. 04010304

5.04010502

5.04010301

5.04010302

5.04010501

5.04010301

аналітичний контроль якості хімічних сполук   5.04010101

Екологія

Агротехнологій і екології

метеорологічні та гідрологічні
спостереження

Термін
навчання

5.04010302

5. 04010304

Екологія 2р 6м  

Назва

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

пошук та розвідка гідрогеологічними та 
інженерно-геологічними методами

експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища
прикладна екологія

Інші спеціальності
101

експлуатація та обслуговування 
гідрометеорологічних вимірювальних систем

експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій

Екологія 

розвідування нафтових та газових родовищ

пошук та розвідка геофізичними методами
пошук та розвідка гідрогеологічними та 
інженерно-геологічними методами

5.04010303

Споріднені спеціальності /
ОКР молодшого спеціаліста

пошук та розвідка геологічними методами

аналітичний контроль якості хімічних сполук   

пошук та розвідка геологічними методами

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010101

метеорологічні та гідрологічні
спостереження

Фаховий іспит

5.04010501

 Спеціальності ОС бакалавра 
Курс

Назва

Технології захисту навколишнього 
середовища
Технології захисту навколишнього 
середовища

Технології захисту 
навколишнього середовища Фаховий іспит 2р 6м  



5.04010503

5. 04010601

5. 04010602

183

183 Технології захисту 
навколишнього середовища 1 Курс

201 ВСЬОГО:

5.09010101 201 Агрономія 1 Курс

5.09010102

202
201 Агрономія 1 Курс
202 ВСЬОГО:
202 Захист і карантин рослин 1 Курс

202
201

202 Захист і карантин рослин 1 Курс

203 ВСЬОГО:
Садівництво та 
виноградарство Фаховий іспит 1 Курс

201

203 Садівництво та 
виноградарство 1 КурсІнші спеціальності Садівництво та виноградарство Фаховий іспит 2р 6м  

промислове квітництво 5.09010101
виробництво і переробка продукції 
рослинництва 5.09010103

садівництво та виноградарство 203

захист і карантин рослин

організація і технологія ведення 
фермерського господарства 5.09010102

Садівництво та виноградарство

Інші спеціальності

промислове квітництво 5.09010101 Захист і карантин рослин Фаховий іспит 2р 6м  

виробництво і переробка продукції 
рослинництва 5.09010103

201
5.09010304природно-заповідна справа

експлуатація та обслуговування 
гідрометеорологічних вимірювальних систем
експлуатація метеорологічних
радіолокаційних станцій

5.09010102

Захист і карантин рослин

організація і технологія ведення 
фермерського господарства

захист і карантин рослин
Інші спеціальності

агрономія 

2р 6м  

203 Садівництво та виноградарство 2р 6м  

Захист і карантин рослин Фаховий іспит

2р 6м  

агрономія 

виробництво і переробка продукції 
рослинництва

Агрономія Фаховий іспит

Агрономія Фаховий іспит 2р 6м  

Агрономія

Інші спеціальності

промислове квітництво 
організація і технологія ведення 
фермерського господарства

експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного середовища

5.09010303

технології захисту навколишнього середовища

зелене будівництво і садово-паркове
господарство

прикладна екологія

агрономія 

лісове господарство 5.09010301

5.09010103

5.04010502

Технології захисту навколишнього 
середовища Фаховий іспит 2р 6м  



192 ВСЬОГО:

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 1 Курс

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 1 Курс

051 ВСЬОГО:

5.03050401 економіка 1 Курс
5.03050701
5.03050702
5.03050802

маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 
оціночна діяльність   

економіка підприємства             

Економічний
Економіка

опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн 5.06010115

будівництво та цивільна інженерія 192

архітектурне проектування та внутрішній 
інтер'єр 5.06010201

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

будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109

будівництво мостів та інших штучних споруд  5.06010110

будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111

виготовлення металевих конструкцій  5.06010106
виготовлення будівельних деталей і 
конструкцій  5.06010107

будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій  5.06010108

будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103

обслуговування електротехнічного 
обладнання та автоматичного устаткування 
будівель і споруд  

5.06010105

будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд 5.06010302

будівництво та експлуатація будівель і споруд  5.06010101

обслуговування устаткування систем 
водопостачання і водовідведення 5.06010301 Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит 2р 6м  

будівництво та експлуатація міських шляхів 
сполучення 5.06010104

монтаж промислового устаткування 5.06010102

Будівництва та архітектури
Будівництво та цивільна інженерія

Інші спеціальності Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит 2р 6м  

051 Економіка Фаховий іспит 2р 6м  



5.03051001
5.03050201
5.03050801
5.03050901
5.03050601

5.03051002

5.03060101
051
071

073
075

076

051 Економіка 1 Курс

071 ВСЬОГО:

Облік і оподаткування 1 Курс

051
071

073
075

076

071 Облік і оподаткування 1 Курс

072 ВСЬОГО:
Фінанси, банківська 
справа та страхування 1 Курсекономіка підприємства             5.03050401

маркетингова діяльність          5.03050701

економіка
облік і оподаткування 

менеджмент
маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Інші спеціальності

бухгалтерський облік  5.03050901

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

організація виробництва           5.03060101

5.03050601прикладна статистика  

5.03050702
оціночна діяльність   5.03050802
товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

маркетингова діяльність          

маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
Інші спеціальності

економіка підприємства             5.03050401 071 Облік і оподаткування Фаховий іспит

комерційна діяльність 

прикладна статистика  
бухгалтерський облік  

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції

фінанси, банківська справа та страхування 072

менеджмент

товарознавство та комерційна діяльність     
інформаційна діяльність підприємства        
фінанси і кредит      

072фінанси, банківська справа та страхування

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

5.03050701

фінанси і кредит      5.03050801

економіка
облік і оподаткування 

організація виробництва           

Економіка Фаховий іспит 2р 6м  

Облік і оподаткування

Фаховий іспит 2р 6м  

2р 6м  

Облік і оподаткування Фаховий іспит 2р 6м  

Фінанси, банківська справа та 
страхування

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування



051
071

073
075

076

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 1 Курс

073 ВСЬОГО:
Менеджмент 1 Курс

051
071

073
075
076

073 Менеджмент 1 Курс

076 ВСЬОГО:

менеджмент

Інші спеціальності 2р 6м  Менеджмент Фаховий іспит
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

2р 6м  

організація виробництва           5.03060101
організація виробництва           5.03060101
організація обслуговування на транспорті                       5.03060102
економіка

маркетинг

облік і оподаткування 

Менеджмент Фаховий іспит

прикладна статистика  5.03050601
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

фінанси, банківська справа та страхування 072

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

економіка підприємства             

фінанси і кредит      5.03050801
бухгалтерський облік  5.03050901

073

оціночна діяльність   5.03050802

5.03050401
маркетингова діяльність          

економіка
облік і оподаткування 

фінанси, банківська справа та страхування 072

прикладна статистика  5.03050601

організація виробництва           5.03060101

організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції 5.03051002

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201
фінанси і кредит      5.03050801
бухгалтерський облік  5.03050901

комерційна діяльність 5.03050702
оціночна діяльність   5.03050802
товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201
товарознавство та комерційна діяльність     

Фаховий іспит

5.03051001

маркетинг
підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702

Інші спеціальності Фінанси, банківська справа та 
страхування

менеджмент

Менеджмент

2р 6м  



051
071

073
075
076

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 1 Курс

193 ВСЬОГО:

193 1 Курс

242 ВСЬОГО:
1 Курс

242 Туризм 1 Курс

126 ВСЬОГО:

126 1 Курс

5.03050901
5.03050601

5.03050801

5.03050701
економіка підприємства             

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

маркетингова діяльність          
комерційна діяльність 5.03050702

5.03050401

оціночна діяльність   5.03050802

Туризм

Фаховий іспит 2р 6м  

2р 6м  

Туризм

5.08010102
картографічні роботи  

геодезія та землеустрій 193
Інші спеціальності Геодезія та землеустрій

5.08010103
геодезичні роботи та експлуатація 
геодезичного обладнання 5.08010101

Інші спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність Фаховий іспит 2р 6м  

підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

фінанси і кредит      

5.03051002

5.03060101

інформаційна діяльність підприємства        5.03050201

5.14010202організація обслуговування населення

прикладна статистика  
організація заготівель і товарознавство 
сільськогосподарської продукції
організація виробництва           

готельне обслуговування 

маркетинг

економіка

ресторанне обслуговування

менеджмент

облік і оподаткування 
фінанси, банківська справа та страхування

бухгалтерський облік  

2р 6м  

072

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

Фаховий іспит 1 Курс

Землевпорядний 
Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Фаховий іспит 1 Курсземлевпорядкування    

Фаховий іспит 2р 6м  

туристичне обслуговування 5.14010301
туризм 242

5.14010102
5.14010101 242 Туризм

Інші спеціальності Туризм Фаховий іспит 2р 6м  

Механіки та енергетики
 Інформаційні системи та технології 

обслуговування програмних систем і 
комплексів 5.05010101 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та 

технології 
Фаховий іспит 2р 6м  

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

обслуговування комп`ютерних систем і мереж 5.05010201

розробка програмного забезпечення 5.05010301



126 Інформаційні системи та 
технології 1 Курс

133 ВСЬОГО:

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Фаховий іспит 1 Курс

інформаційні системи та технології 126

Інші спеціальності Інформаційні системи та технології Фаховий іспит 2р 6м  

Галузеве машинобудування
обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств  5.05050205 2р 6м  

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств будівельних матеріалів 5.05050206

інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях 5.05050302

виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів 5.05050303

виробництво абразивного та алмазного 
інструменту 5.05050304

виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації 5.05050305

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

важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
експлуатація засобів механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213

обслуговування та ремонт 
геологорозвідувального устаткування 5.05050215

Експлуатація та ремонт обладнання харчового 
виробництва 5.05050208

обслуговування та ремонт устаткування 
підприємств торгівлі і громадського 
харчування

5.05050209

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств текстильної та легкої 
промисловості

5.05050210

технічне обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств машинобудування 5.05050201

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

5.05050204

обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202

обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203



5.05050216

5.05050401
5. 05050402

5. 05050404

133 Галузеве машинобудування 1 Курс

141 ВСЬОГО:

141 1 Курс

обслуговування та ремонт обладнання 
підприємств хімічної і нафтогазопереробної 
промисловості

5.05050207

обслуговування машин і технологічних ліній 
пакування 5.05050211

обслуговування та ремонт поліграфічного 
обладнання 5.05050212

експлуатація обладнання фармацевтичної та 
мікробіологічної промисловості 5. 05050214

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і 
обладнання
зварювальне виробництво
газоелектротермічне нанесення покриття
контроль якості металів і зварних з’єднань 5. 65050403

обслуговування і ремонт устаткування 
зварювального виробництва

галузеве машинобудування 133

Інші спеціальності Галузеве машинобудування Фаховий іспит 2р 6м  

Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація електроустаткування 
електростанцій і енергосистем 5.05070101 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

Фаховий іспит 2р 6м  

будівництво, монтаж і експлуатація ліній 
електропередачі 5.05070102

електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд 5.05070104

виробництво електроосвітлювальних 
приладів і установок 5.05070105

монтаж і експлуатація засобів 
диспетчерського та технологічного керування 
електричними системами

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів автоматики 
електричних систем 5.05070107

монтаж і обслуговування електрообладнання 
аеропортів 5.05070108

світлотехнічне забезпечення видовищних 
заходів 5.05070109

виробництво електричних машин і апаратів  5.05070201
монтаж і обслуговування електричних машин 
і апаратів  5.05070202

виробництво автоматизованих 
електротермічних систем 5.05070203

експлуатація, ремонт і енергопостачання 
міського електротранспорту 5.05070204



141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

1 Курс

208 ВСЬОГО:

208 Фаховий іспит

208 Агроінженерія 1 Курс

274 ВСЬОГО:

274 Автомобільний транспорт 1 Курс

274 Автомобільний транспорт 1 Курс

обслуговування та ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205

обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки 5.14010201

обслуговування устаткування та систем 
теплоенергопостачання в агропромисловому 
комплексі

5.10010101

монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

5.10010102

електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 141

Інші спеціальності Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка Фаховий іспит 2р 6м  

Агроінженерія
експлуатація та ремонт меліоративних 
будівельних машин і обладнання 5.10010202 Агроінженерія Агроінженерія 1 Курс 2р 6м  

експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу 5.10010203

експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  5.10010201

агроінженерія 208

Інші спеціальності Агроінженерія Фаховий іспит 2р 6м  

Автомобільний транспорт
обслуговування транспортних засобів високої 
прохідності 5.07010601 Автомобільний транспорт Фаховий іспит 2р 6м  

обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів  5.07010602

технічне обслуговування засобів зберігання, 
транспортування та заправлення пально-
мастильними матеріалами  

5.07010303

організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101
організація перевезень і управління на 
автотранспорті 5.07010102

автомобільний транспорт 274

Інші спеціальності Автомобільний транспорт Фаховий іспит 2р 6м  


