
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на
споріднений напрям підготовки

Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Національний авіаційний університет

За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

Термін
навчан-

ня
Курс

Фахове
випробування

НазваКодКодНазва

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста

Денна

Гуманітарний інститут

8003р2 КурсФаховий іспитдокументознавство та інформаційна діяльність6.0201055.02010501діловодство

8402р3 КурсФаховий іспитдокументознавство та інформаційна діяльність6.0201055.02010501діловодство

803р2 КурсФаховий іспитсоціальна робота6.1301025.13010101соціальна робота

1302р3 КурсФаховий іспитсоціальна робота6.1301025.13010101соціальна робота

Інститут аеронавігації

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

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

8823р2 КурсФаховий іспитсистемна інженерія6.0502015.05020101обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

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

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку
на транспорті
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5.05020205
обслуговування інтелектуальних інтегрованих
систем

9652р3 КурсФаховий іспитсистемна інженерія6.0502015.05020101обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем

2003р2 КурсФаховий іспитмікро- та наноелектроніка6.0508015.05080201
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та
кіноустановок

3142р3 КурсФаховий іспитмікро- та наноелектроніка6.0508015.05080201
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та
кіноустановок

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та
кіноустановок

7473р2 КурсФаховий іспителектронні пристрої та системи6.0508025.05080201
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та
кіноустановок

65122р3 КурсФаховий іспителектронні пристрої та системи6.0508025.05080201
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

30833р2 КурсФаховий іспитрадіотехніка6.0509015.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку
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5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

5.05090401організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090402
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації
та автоматизації підприємств поштового зв'язку

30962р3 КурсФаховий іспитрадіотехніка6.0509015.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

5.05090401організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090402
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації
та автоматизації підприємств поштового зв'язку

7903р2 КурсФаховий іспиттелекомунікації6.0509035.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв
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5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

5.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05090401організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090402
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації
та автоматизації підприємств поштового зв'язку

7462р3 КурсФаховий іспиттелекомунікації6.0509035.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

5.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв
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5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

5.05090401організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090402
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації
та автоматизації підприємств поштового зв'язку

5.05110101виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110102виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.05110201виробництво авіаційних двигунів

5523р2 КурсФаховий іспитавіоніка6.0511035.05110301обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів

5.05110101виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110102виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.05110201виробництво авіаційних двигунів

5842р3 КурсФаховий іспитавіоніка6.0511035.05110301обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів

5.07010101організація 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

5.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів механізації та
автоматизації в аеропортах

5.07010401судноводіння на морських шляхах

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.07010602обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

16553р2 КурсФаховий іспитаеронавігація6.0701025.07010201обслуговування повітряного руху

5.07010202льотна експлуатація повітряних суден

5.07010101організація 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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5.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів механізації та
автоматизації в аеропортах

5.07010401судноводіння на морських шляхах

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація
тягового рухомого складу

5.07010602обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

16552р3 КурсФаховий іспитаеронавігація6.0701025.07010201обслуговування повітряного руху

5.07010202льотна експлуатація повітряних суден

Інститут аеропортів

5303р2 КурсФаховий іспитдизайн6.0202075.02020701дизайн

5.02020801декоративно-прикладне мистецтво

5.02020702перукарське мистецтво та декоративна косметика

4202р3 КурсФаховий іспитдизайн6.0202075.02020701дизайн

5.02020801декоративно-прикладне мистецтво

5.02020702перукарське мистецтво та декоративна косметика

12533р2 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101будівництво 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

5.06010107виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних
колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних
доріг та аеродромів

5.06010110будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010113
монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання

5.06010114
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-
технічних систем і вентиляції
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5.06010115
опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн

12032р3 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101будівництво 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

5.06010107виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних
колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних
доріг та аеродромів

5.06010110будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

7313р2 КурсФаховий іспитархітектура6.0601025.06010201архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

5.06010115
опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн

5902р3 КурсФаховий іспитархітектура6.0601025.06010201архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

5.06010115
опорядження будівель і споруд та будівельний
дизайн

Інститут екологічної безпеки

7723р2 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування6.0401065.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища

5.04010602прикладна екологія

8332р3 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування6.0401065.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища

5.04010602прикладна екологія

13333р2 КурсФаховий іспитхімічна технологія6.0513015.05130101виробництво органічних речовин

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05130103переробка нафти і газу

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05130105виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106
виробництво обладнання з високоенергетичними і
швидкодіючими сполуками
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5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із полімерних
матеріалів

5.05130108виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів

5.05130110виробництво високомолекулярних сполук

5.05130111
хіміко-механічна переробка деревини і деревних
матеріалів

13122р3 КурсФаховий іспитхімічна технологія6.0513015.05130101виробництво органічних речовин

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05130103переробка нафти і газу

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05130105виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106
виробництво обладнання з високоенергетичними і
швидкодіючими сполуками

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із полімерних
матеріалів

5.05130108виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів

5.05130110виробництво високомолекулярних сполук

5.05130111
хіміко-механічна переробка деревини і деревних
матеріалів

4903р2 КурсФаховий іспитбіотехнологія6.0514015.05140101біохімічне виробництво

5702р3 КурсФаховий іспитбіотехнологія6.0514015.05140101біохімічне виробництво

10813р2 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

8932р3 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

Інститут інформаційно-діагностичних систем

2223р2 КурсФаховий іспитприкладна математика6.0403015.04030101прикладна математика

3422р3 КурсФаховий іспитприкладна математика6.0403015.04030101прикладна математика
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9003р2 КурсФаховий іспит
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології6.0502025.05020201

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

10212р3 КурсФаховий іспит
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології6.0502025.05020201

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

4063р2 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
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

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201виробництво 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
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47162р3 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
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

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201виробництво 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

3713р2 КурсФаховий іспитрадіоелектронні апарати6.0509025.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

3272р3 КурсФаховий іспитрадіоелектронні апарати6.0509025.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

6053р2 КурсФаховий іспит
метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології6.0510015.05100101радіотехнічні вимірювання

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05100103механічні вимірювання

60122р3 КурсФаховий іспит
метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології6.0510015.05100101радіотехнічні вимірювання

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05100103механічні вимірювання

5343р2 КурсФаховий іспитуправління інформаційною безпекою6.1701035.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

29.12.2014 15:15Роздруковано в ЄДЕБО10/30



5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

5822р3 КурсФаховий іспитуправління інформаційною безпекою6.1701035.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

Інститут комп'ютерних інформаційних технологій

19113р2 КурсФаховий іспиткомп’ютерні науки6.0501015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення
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204112р3 КурсФаховий іспиткомп’ютерні науки6.0501015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

15303р2 КурсФаховий іспиткомп’ютерна інженерія6.0501025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

187122р3 КурсФаховий іспиткомп’ютерна інженерія6.0501025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

6853р2 КурсФаховий іспитпрограмна інженерія6.0501035.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

8692р3 КурсФаховий іспитпрограмна інженерія6.0501035.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

7413р2 КурсФаховий іспитвидавничо-поліграфічна справа6.0515015.05150101друкарське виробництво

5.05150102розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної та
образної інформації

5.05150104дизайн друкованої продукції

7532р3 КурсФаховий іспитвидавничо-поліграфічна справа6.0515015.05150101друкарське виробництво

5.05150102розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної та
образної інформації

5.05150104дизайн друкованої продукції

11703р2 КурсФаховий іспитбезпека інформаційних і комунікаційних систем6.1701015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань
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5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

12702р3 КурсФаховий іспитбезпека інформаційних і комунікаційних систем6.1701015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

6003р2 КурсФаховий іспитсистеми технічного захисту інформації6.1701025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж
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5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

6502р3 КурсФаховий іспитсистеми технічного захисту інформації6.1701025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

Інститут міжнародних відносин

903р2 КурсФаховий іспитжурналістика6.0303015.03030301видавнича справа та редагування

1702р3 КурсФаховий іспитжурналістика6.0303015.03030301видавнича справа та редагування

2403р2 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування
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5402р3 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування

Механіко-енергетичний факультет

6833р2 КурсФаховий іспит
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології6.0502025.05020201

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

6422р3 КурсФаховий іспит
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології6.0502025.05020201

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

11153р2 КурсФаховий іспитенергомашинобудування6.0506045.05060401
конструювання та експлуатація парогенераторного
обладнання

5.05060402конструювання та виробництво турбінних установок

5.05060403
монтаж і обслуговування холодильно-компресорних
машин та установок

11072р3 КурсФаховий іспитенергомашинобудування6.0506045.05060401
конструювання та експлуатація парогенераторного
обладнання

5.05060402конструювання та виробництво турбінних установок

5.05060403
монтаж і обслуговування холодильно-компресорних
машин та установок

1423р2 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
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
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5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070108
монтаж і обслуговування електрообладнання
аеропортів

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201виробництво 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

3742р3 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
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

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201виробництво 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

Факультет економіки і підприємництва

3203р2 КурсФаховий іспитекономічна кібернетика6.0305025.03050201інформаційна діяльність підприємства

3102р3 КурсФаховий іспитекономічна кібернетика6.0305025.03050201інформаційна діяльність підприємства

16003р2 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства
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15702р3 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

16803р2 КурсФаховий іспитмаркетинг6.0305075.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

16002р3 КурсФаховий іспитмаркетинг6.0305075.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

1903р2 КурсФаховий іспитфінанси і кредит6.0305085.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

1302р3 КурсФаховий іспитфінанси і кредит6.0305085.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

22803р2 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050901бухгалтерський облік

21902р3 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050901бухгалтерський облік

Факультет літальних апаратів

10483р2 КурсФаховий іспитавіа- та ракетобудування6.0511015.05110101виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110102виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

10582р3 КурсФаховий іспитавіа- та ракетобудування6.0511015.05110101виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110102виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

17553р2 КурсФаховий іспитобслуговування повітряних суден6.0701035.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів механізації та
автоматизації в аеропортах

5.07010303

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

5.07010202льотна експлуатація повітряних суден

18462р3 КурсФаховий іспитобслуговування повітряних суден6.0701035.07010302
технічне обслуговування засобів механізації та
автоматизації в аеропортах

5.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010303

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

5.07010202льотна експлуатація повітряних суден

Факультет менеджменту та логістики

32203р2 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті
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32302р3 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

18503р2 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101організація 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

19102р3 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101організація 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

Юридичний інститут

903р2 КурсФаховий іспитправознавство6.0304015.03040101правознавство

902р3 КурсФаховий іспитправознавство6.0304015.03040101правознавство

За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

Термін
навчан-

ня
Курс

Фахове
випробування

НазваКодКодНазва

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста

Заочна

Інститут заочного та дистанційного навчання

1213р 6м2 КурсФаховий іспитдокументознавство та інформаційна діяльність6.0201055.02010501діловодство

302р 6м3 КурсФаховий іспитдокументознавство та інформаційна діяльність6.0201055.02010501діловодство

6303р 6м2 КурсФаховий іспитжурналістика6.0303015.03030301видавнича справа та редагування

6002р 6м3 КурсФаховий іспитжурналістика6.0303015.03030301видавнича справа та редагування

10003р 6м2 КурсФаховий іспитправознавство6.0304015.03040101правознавство
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8702р 6м3 КурсФаховий іспитправознавство6.0304015.03040101правознавство

19003р 6м2 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

17502р 6м3 КурсФаховий іспитекономіка підприємства6.0305045.03050401економіка підприємства

18503р 6м2 КурсФаховий іспитмаркетинг6.0305075.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

17802р 6м3 КурсФаховий іспитмаркетинг6.0305075.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

4303р 6м2 КурсФаховий іспитфінанси і кредит6.0305085.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

3902р 6м3 КурсФаховий іспитфінанси і кредит6.0305085.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

24103р 6м2 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050901бухгалтерський облік

22202р 6м3 КурсФаховий іспитоблік і аудит6.0305095.03050901бухгалтерський облік

38013р 6м2 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

37602р 6м3 КурсФаховий іспитменеджмент6.0306015.03060101організація виробництва

5.03060102організація обслуговування на транспорті

2403р 6м2 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування6.0401065.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища

5.04010602прикладна екологія

2402р 6м3 КурсФаховий іспит
екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування6.0401065.04010601

експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища

5.04010602прикладна екологія

21503р 6м2 КурсФаховий іспиткомп’ютерні науки6.0501015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

21112р 6м3 КурсФаховий іспиткомп’ютерні науки6.0501015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010301розробка програмного забезпечення
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19003р 6м2 КурсФаховий іспиткомп’ютерна інженерія6.0501025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

18002р 6м3 КурсФаховий іспиткомп’ютерна інженерія6.0501025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

16503р 6м2 КурсФаховий іспитпрограмна інженерія6.0501035.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

16002р 6м3 КурсФаховий іспитпрограмна інженерія6.0501035.05010301розробка програмного забезпечення

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

14603р 6м2 КурсФаховий іспитсистемна інженерія6.0502015.05020101обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем

14102р 6м3 КурсФаховий іспитсистемна інженерія6.0502015.05020101обслуговування систем управління і автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем

24903р 6м2 КурсФаховий іспит
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології6.0502025.05020201

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

24502р 6м3 КурсФаховий іспит
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології6.0502025.05020201

монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва

5.05020202

обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях
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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

14803р 6м2 КурсФаховий іспитенергомашинобудування6.0506045.05060401
конструювання та експлуатація парогенераторного
обладнання

5.05060402конструювання та виробництво турбінних установок

5.05060403
монтаж і обслуговування холодильно-компресорних
машин та установок

14702р 6м3 КурсФаховий іспитенергомашинобудування6.0506045.05060401
конструювання та експлуатація парогенераторного
обладнання

5.05060402конструювання та виробництво турбінних установок

5.05060403
монтаж і обслуговування холодильно-компресорних
машин та установок

4503р 6м2 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
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

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201виробництво 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

3702р 6м3 КурсФаховий іспителектротехніка та електротехнології6.0507015.05070101
монтаж і експлуатація електроустаткування
електростанцій і енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
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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

5.05070109світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070201виробництво 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

9703р 6м2 КурсФаховий іспителектронні пристрої та системи6.0508025.05080201
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

9202р 6м3 КурсФаховий іспителектронні пристрої та системи6.0508025.05080201
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації

34803р 6м2 КурсФаховий іспитрадіотехніка6.0509015.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

33102р 6м3 КурсФаховий іспитрадіотехніка6.0509015.05090101
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090102
технічна експлуатація радіоелектронного
устаткування повітряних суден

5.05090103
технічна експлуатація наземних засобів
радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090104експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

3003р 6м2 КурсФаховий іспитрадіоелектронні апарати6.0509025.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури
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2602р 6м3 КурсФаховий іспитрадіоелектронні апарати6.0509025.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт електронної
побутової апаратури

12303р 6м2 КурсФаховий іспиттелекомунікації6.0509035.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

12102р 6м3 КурсФаховий іспиттелекомунікації6.0509035.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

7203р 6м2 КурсФаховий іспит
метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології6.0510015.05100101радіотехнічні вимірювання

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05100103механічні вимірювання

6902р 6м3 КурсФаховий іспит
метрологія та інформаційно-вимірювальні
технології6.0510015.05100101радіотехнічні вимірювання

5.05100102електротеплотехнічні вимірювання

5.05100103механічні вимірювання

14503р 6м2 КурсФаховий іспитавіа- та ракетобудування6.0511015.05110101виробництво авіаційних літальних апаратів
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5.05110102виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

14402р 6м3 КурсФаховий іспитавіа- та ракетобудування6.0511015.05110101виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110102виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

9703р 6м2 КурсФаховий іспитавіоніка6.0511035.05110301обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів

9802р 6м3 КурсФаховий іспитавіоніка6.0511035.05110301обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110302
експлуатація авіаційних електрифікованих
комплексів

9803р 6м2 КурсФаховий іспитхімічна технологія6.0513015.05130101виробництво органічних речовин

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05130103переробка нафти і газу

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05130105виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106
виробництво обладнання з високоенергетичними і
швидкодіючими сполуками

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із полімерних
матеріалів

5.05130108виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів

5.05130110виробництво високомолекулярних сполук

5.05130111
хіміко-механічна переробка деревини і деревних
матеріалів

9202р 6м3 КурсФаховий іспитхімічна технологія6.0513015.05130101виробництво органічних речовин

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05130103переробка нафти і газу

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05130105виробництво твердих хімічних речовин

5.05130106
виробництво обладнання з високоенергетичними і
швидкодіючими сполуками

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із полімерних
матеріалів

5.05130108виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів
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5.05130110виробництво високомолекулярних сполук

5.05130111
хіміко-механічна переробка деревини і деревних
матеріалів

9503р 6м2 КурсФаховий іспитбіотехнологія6.0514015.05140101біохімічне виробництво

9502р 6м3 КурсФаховий іспитбіотехнологія6.0514015.05140101біохімічне виробництво

9713р 6м2 КурсФаховий іспитвидавничо-поліграфічна справа6.0515015.05150101друкарське виробництво

5.05150102розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної та
образної інформації

5.05150104дизайн друкованої продукції

9302р 6м3 КурсФаховий іспитвидавничо-поліграфічна справа6.0515015.05150101друкарське виробництво

5.05150102розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150103
комп'ютерна обробка текстової, графічної та
образної інформації

5.05150104дизайн друкованої продукції

19103р 6м2 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101будівництво 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

5.06010107виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних
колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних
доріг та аеродромів

5.06010110будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112будівництво 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

18502р 6м3 КурсФаховий іспитбудівництво6.0601015.06010101будівництво 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

5.06010107виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010108
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних
колій

5.06010109
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних
доріг та аеродромів

5.06010110будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010111будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010112будівництво 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

19603р 6м2 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101організація 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

18402р 6м3 КурсФаховий іспиттранспортні технології6.0701015.07010101організація 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

29403р 6м2 КурсФаховий іспитобслуговування повітряних суден6.0701035.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів механізації та
автоматизації в аеропортах
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5.07010303

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

5.07010202льотна експлуатація повітряних суден

28202р 6м3 КурсФаховий іспитобслуговування повітряних суден6.0701035.07010301
технічне обслуговування повітряних суден і
двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів механізації та
автоматизації в аеропортах

5.07010303

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

5.07010202льотна експлуатація повітряних суден

16803р 6м2 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

15102р 6м3 КурсФаховий іспитгеодезія, картографія та землеустрій6.0801015.08010101
геодезичні роботи та експлуатація геодезичного
обладнання

5.08010102землевпорядкування

5.08010103картографічні роботи

3503р 6м2 КурсФаховий іспитсоціальна робота6.1301025.13010101соціальна робота

3202р 6м3 КурсФаховий іспитсоціальна робота6.1301025.13010101соціальна робота

12003р 6м2 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування

12302р 6м3 КурсФаховий іспиттуризм6.1401035.14010301Туристичне обслуговування

9903р 6м2 КурсФаховий іспитбезпека інформаційних і комунікаційних систем6.1701015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку
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5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

9002р 6м3 КурсФаховий іспитбезпека інформаційних і комунікаційних систем6.1701015.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

4513р 6м2 КурсФаховий іспитсистеми технічного захисту інформації6.1701025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

29.12.2014 15:15Роздруковано в ЄДЕБО28/30



5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

4302р 6м3 КурсФаховий іспитсистеми технічного захисту інформації6.1701025.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

4103р 6м2 КурсФаховий іспитуправління інформаційною безпекою6.1701035.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку
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5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

3802р 6м3 КурсФаховий іспитуправління інформаційною безпекою6.1701035.05010101обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05090301
монтаж, обслуговування і ремонт станційного
обладнання електрозв'язку

5.05090302
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку
та оргтехніки

5.05090303

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання
лінійних споруд електрозв'язку та абонентських
пристроїв

5.05090304
виробництво апаратури автоматичного
електрозв'язку

5.05090305обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090306

монтаж, технічне обслуговування і ремонт
обладнання радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

5.05090307
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку
рухомої служби

5.05090308
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних
засобів інформатизації

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Примітки:
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