
Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування Курс

Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

281 публічне управління та адміністрування
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                             

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                    
2 Курс 3р  4

5.06010101 191 архітектура та містобудування

дизайн середовища

023
образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                                         

2. Творчий конкурс
2 Курс 3р  0

192 будівництво та цивільна інженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 курс 3р  7

194
гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                     

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 курс 3р  0

261 пожежна безпека 
1.НМТ/ЗНО* *  з укр.мови,                                                        

2 НМТ/ЗНО* *  з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  1

103 науки про Землю
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  0

191

дизайн                022

Додаток 3  до Правил прийому на навчання до Національного університету "Львівська політехніка" в 2022  році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)     

або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Спеціальності ОС бакалавра 

Національний університет "Львівська політехніка"

архітектура та містобудування

Код

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

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

фахового молодшого бакалавра

Назва

5.02020501

перукарське мистецтво та декоративна 

косметика 
5.02020702

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут геодезії

образотвоче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація
023

образотворче мистецтво                 

будівництво та експлуатація будівель і споруд

022 дизайн 

2 Курс 3р  

декоративно-прикладне мистецтво               

Кількість місць* *

За кошти

державного 

бюджету

5.02020801

Всі спеціальності

Інститут будівництва та інженерних систем

1.НМТ  укр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                                       

2. Творчий конкурс

5.02020701

Всі спеціальності

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

Інстиут архітектури та дизайну

Всі спеціальності

дизайн                

опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн
5.06010115

6

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                                            

2. Творчий конкурс
2 Курс 3р  14

архітектурне проектування та внутрішній 

інтер'єр
5.06010201



193 геодезія та землеустрій 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

027 музеєзнавство, памяткознавство

музейна, 

пам'яткоохоронна 

діяльність і культурний 

туризм

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                       

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  1

029
інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа

соціальні комунікаціїї та 

інформаційна діяльність

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  2

054 соціологія
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                          

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                      
2 Курс 3р  0

231 соціальна робота
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                          

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

232 соціальне забезпечення
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                       

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

291
міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії
міжнародні відносини

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  2

076
підприємство, торгівля та біржова 

діяльність 

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                      

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

101 екологія
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                                        

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  1

183
технології захисту навколишнього 

середовища

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                      

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                         
2 Курс 3р  0

242 туризм
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  0

263 цивільна безпека
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                                   

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  0

051 економіка
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                             

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                       
2 Курс 3р  5

071 облік і оподаткування
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                             

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  4

072 фінанси, банківська справа та страхування 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                    
2 Курс 3р  0

073 менеджмент
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                       

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  11

075 маркетинг
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                        

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  8

Інститут економіки і менеджменту

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут гуманітарних та соціальних наук



292 міжнародні економічні відносини
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                        

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  1

143 атомна енергетика 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                                   

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

144 теплоенергетика 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                                   

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  0

151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                                   

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                          
2 Курс 3р  1

131 прикладна механіка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                                   

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір           
2 Курс 3р  6

132 матеріалознавство
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                                

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

133 галузеве машинобудування
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

136 металургія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

185 нафтогазова інженерія та технології
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                          

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

274 автомобільний транспорт 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                            

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  7

275
транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  19

121 інженерія програмного забезпечення
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                       

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

122 комп’ютерні науки 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                      

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  17

124 системний аналіз
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                          

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  2

124 управління IT - продуктами
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                          
2 Курс 3р  2

126 інформаційні системи та технології
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                          
2 Курс 3р  2

186 видавництво та поліграфія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                      

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  0

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут механічної інженерії та транспорту

Всі спеціальності

Інститут енергетики та систем керування

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності



122 комп’ютерні науки
системна інженерія 

(інтернет речей)

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  5

123 комп’ютерна інженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                     

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  8

125 кібербезпека
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  16

152
метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  4

053 психологія
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                           
2 Курс 3р  20

081 право
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                      

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                            
2 Курс 3р  6

015 професійна освіта цифровіі технології
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                        

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  1

153 мікро- та наносистемна техніка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                  

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  5

163 біомедична інженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                     

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  5

171 електроніка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                       

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  4

172 телекомунікації та радіотехніка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                   

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  3

173 авіоніка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  1

126 інформаційні системи та технології
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                      

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  1

161 хімічні технології та інженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                    

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  0

162 біотехнології та біоінженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                   

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір            
2 Курс 3р  2

181 харчові технології  
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                               

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
2 Курс 3р  3

226 фармація, промислова фармація
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                          

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір           
2 Курс 3р  2

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут хімії та хімічних технологій

Всі спеціальності

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Всі спеціальності



Спеціалізація

(освітня програма)
Фахове випробування Курс

Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

023
образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                           

2. Творчий конкурс 3 Курс 2р 0

022 дизайн дизайн середовища
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                           

2. Творчий конкурс
3 Курс 2р  0

193

5.04010301

пожежна безпека 261

музеєзнавство, памяткознавство 027

Кількість місць**

076
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
3 Курс 2р  

народна художня творчість      5.02010401
027 музеєзнавство, памяткознавство 3 Курс

5.02010501

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                              

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола
економіка підприємства             5.03050401

5.02010201 1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                             

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       

Код

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа

Назва

Інститут архітектури та дизайну

За кошти

державного 

бюджету

2р  

Інститут будівництва та інженерних систем

3 Курс 2р  

пошук та розвідка гідрогеологічними та 

інженерно-геологічними методами

діловодство           
3 Курс

образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація
023

дизайн                022

2

261

2р  

5.04010601

2р  

експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.02010201

5.17020301

Інститут гуманітарних та соціальних наук

0

5.04010501

5.04010303

науки про Землю

5.04010502

0

бібліотечна справа    

0

пожежна безпека 

5.17020101

029

103

5.04010302

науки про Землю

Інститут геодезії

розвідування нафтових та газових родовищ

експлуатація та обслуговування 

гідрометеорологічних вимірювальних систем

Спеціальності ОР бакалавра 

товарознавство та комерційна діяльність     

5.04010503
експлуатація метеорологічних радіолокаційних 

станцій

5.04010304

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
3 Курс

пошук та розвідка геофізичними методами 

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір             
радіаційний та хімічний контроль

організація та техніка протипожежного захисту

організація та техніка цивільного захисту

бібліотечна справа

пошук та розвідка геологічними методами   

5.17020102

5.03051001

5.03050702

0
підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

комерційна діяльність 

організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції
5.03051002

облік і оподаткування 071

інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029



3 Курс 2р  

прикладна статистика  5.03050601

фінанси і кредит      

051 051 економіка

бухгалтерський облік  5.03050901

5.03050802

маркетингова діяльність          5.03050701

менеджмент

5.03050702

076
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
3 Курс 2р  

оціночна діяльність   

5.03050201інформаційна діяльність підприємства        

облік і оподаткування 071

фінанси , банківська справа та страхування 072

7

комерційна діяльність 

товарознавство та комерційна діяльність     5.03051001

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   

073

6економіка

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                     

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                          

Інститут економіки і менеджменту

прикладна екологія    5.04010602

аналітичний контроль якості хімічних сполук  5.04010101

5.03050801

пошук та розвідка гідрогеологічними та 

інженерно-геологічними методами  
5.04010303

186

прикладна екологія    

3 Курс 2р  

5.04010601

екологія 101

263

2р  

5.04010501

експлуатація метеорологічних радіолокаційних 

станцій      
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                     

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                           
3 Курс

5.04010503

експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища
5.04010601

071 2р  облік і оподаткування

харчові технології 181

технології легкої промилововсті 182

технології захисту наволишнього середовища 183

видавництво та поліграфія

5.04010602

183

3 Курс

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

5.04010501

експлуатація метеорологічних радіолокаційних 

станцій      
5.04010503

експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища

цивільна безпека

0

3 Курс 2р  0

пошук та розвідка гідрогеологічними та 

інженерно-геологічними методами  
5.04010303

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

0
підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

фінанси , банківська справа та страхування 072

менеджмент 073

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

аналітичний контроль якості хімічних сполук  5.04010101

101 екологія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                     

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                          

технології захисту навколишнього 

середовища

організація та техніка цивільного захисту 5.1702010

організація та техніка протипожежного захисту

0
радіаційний та хімічний контроль 5.17020102

цивільна безпека 263

5.17020301



3 курс

5.03060101

фінанси , банківська справа та страхування

оціночна діяльність   5.03050802

5.03050401

організація виробництва           

073

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

облік і оподаткування

072
072

фінанси , банківська справа та страхування

Інститут механічної інженерії та транспорту

5.03050702

фінанси і кредит      

5.05010102

126

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

2р  2

073

фінанси і кредит      

5.03051001

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
3 Курс 2р  

072

5.03050901
2

5.03050801

товарознавство та комерційна діяльність     

3 Курс 2р  

5.05010301розробка програмного забезпечення  

розробка програмного забезпечення  5.05010301

обслуговування програмних систем і комплексів          5.05010101

5.05010201

15

обслуговування комп'ютерних систем і мереж       

фінанси , банківська справа та страхування

2р  

організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті
5.07010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж       

обслуговування програмних систем і комплексів          

прикладна статистика  5.03050601

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                      

обслуговування систем баз даних і знань

073

економіка підприємства             

комп’ютерні науки 

менеджмент

інформаційні системи та технології

3 Курс

організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101

275

3 Курс

5.03060102

2р  

транспортні технології (за видамиі)
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
3 Курс

організація обслуговування на транспорті                       

075

075

комерційна діяльність 

менеджмент 

076підприємництво, торгівля та біржова діяльність

транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті)

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        

5.05010101

маркетинг

маркетинг 075

5.05010102

маркетинг 

5

7

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   

маркетингова діяльність          5.03050701

075

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

фінанси, банківська справа та страхування

5.03050801

071 2р  

обслуговування систем баз даних і знань

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   

облік і оподаткування

072

бухгалтерський облік  

122

5.05010201

менеджмент

22р  

15

маркетинг

облік і оподаткування

3 Курс

071

071

комп’ютерні науки           122

інформаційні системи та технології 126

транспортні технології (за видамиі) 275



081 право  
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                  

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір           
3 Курс 2р  30

Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування Курс

Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

281
публічне управління та 

адміністрування
ВСЬОГО: 0

"-"

281 публічне управління та адміністрування 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір   
1 Курс 3р  

192 будівництво та цивільна інженерія 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                                
1 Курс 3р  6

193 геодезія та землеустрій 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                                 
1 Курс 3р  1

071 облік і оподаткування ВСЬОГО: 0

облік і оподаткування 

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

1 Курс

2р  2

За кошти

державного 

бюджету

Код

організація перевезень і управління на 

залізничному транспорті
5.07010103

275

Всі спеціальності***

"-"

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання
5.05050204

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

Інші спеціальності

Інститут геодезії

менеджмент 073

081

3р  

транспортні технології (за видамиі)
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
3 Курс

51

281 публічне управління та адміністрування 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        

5.03050401

транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті)

5.07010602

фінанси , банківська справа та страхування 072

Спеціальності ОР бакалавра

5.03050702

071

автомобільний транспорт

облік і оподаткування 071

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                  

2.НМТ/ЗНО* з математики                         

маркетинг

1 Курс 3р  

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 3 роки)

право

Інститут будівництва та інженерних систем

Назва

5.03050601

економіка підприємства             

маркетингова діяльність          

"-"

20

6

прикладна статистика  

Всі спеціальності

20

"-"

економіка

5.03050201

274

обслуговування транспортних засобів високої 

прохідності 5.07010601

комерційна діяльність 

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Кількість місць**

3 Курс

Інститут економіки і менеджменту

5

інформаційна діяльність підприємства        

5.03050701

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності                                                  

274 автомобільний транспорт
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2р  



071 облік і оподаткування 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                  

2.НМТ/ЗНО* з математики                          
1 Курс 3р  

073 менеджмент ВСЬОГО: 0

073 менеджмент
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                  

2.НМТ/ЗНО* з математики                     
1 Курс 3р  

292 міжнародні економічні відносини
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір   
1 Курс 3р  

141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                       
1 Курс 3р  2

144 теплоенергетика 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                         
1 Курс 3р  0

151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології  

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                     
1 Курс 3р  6

275 транспортні технології (за видами)

транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті)

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                      
1 Курс 3р  0

131 прикладна механіка 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                  
1 Курс 3р  0

132 матеріалознавство
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                        
1 Курс 3р  0

133 галузеве машинобудування 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                       
1 Курс 3р  5

5.03060102

"-"

облік і оподаткування 

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                  

2.НМТ/ЗНО* з математики                                     

організація виробництва           5.03060101

облік і оподаткування

"-"

1 Курс 3р  072

071

1 Курс

"-"

Всі спеціальності***

менеджмент 073

Інші спеціальності

Всі спеціальності***

5.03050801

071

фінанси, банківська справа та страхування 073 менеджмент

3р  

"-"

076

облік і оподаткування

5.03051001

5.03050901

маркетинг

підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076

071

072

6Всі спеціальності***

"-"

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                  

2.НМТ/ЗНО* з математики                         

Інші спеціальності

оціночна діяльність   

Всі спеціальності***

5Всі спеціальності***

товарознавство та комерційна діяльність     

5.03050802

Всі спеціальності***

Інші спеціальності

"-"

0

організація обслуговування на транспорті                       

Інститут енергетики та систем керування

4

5

075

5

5

фінанси і кредит      

бухгалтерський облік  

фінанси , банківська справа та страхування

менеджмент 073

маркетинг 075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інститут механічної інженерії та транспорту

Всі спеціальності***



136 металургія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                         
1 Курс 3р  0

185 нафтогазова інженерія та технології
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                        
1 Курс 3р  0

274 автомобільний транспорт 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                         
1 Курс 3р  5

121 інженерія програмного забеспечення ВСЬОГО: 10

121 інженерія програмного забеспечення 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                       
1 Курс 3р  

122 комп’ютерні науки ВСЬОГО: 10

122 комп’ютерні науки
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                       
1 Курс 3р  

126 інформаційні системи та технології ВСЬОГО: 10

126 інформаційні системи та технології
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                      
1 Курс 3р  

161 хімічні технології та інженерія 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                      
1 Курс 3р  1

20

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

121 інжерерія програмного забеспечення
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                        
1 Курс 3р  

інжерерія програмного забеспечення

126

обслуговування комп'ютерних систем і мереж       5.05010201

розробка програмного забезпечення  5.05010301

обслуговування програмних систем і комплексів          5.05010101

Інші спеціальності

інформаційні системи та технології

Інші спеціальності

121

обслуговування комп'ютерних систем і мереж       

інформаційні системи та технології

5.05010101

3р  

розробка програмного забезпечення  5.05010301

обслуговування програмних систем і комплексів          

20

5.05010301

обслуговування програмних систем і комплексів          

3р  

Інститут хімії та хімічних технологій

5

5.05010102

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Всі спеціальності***

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                     
1 Курс

5.05010101

5.05010201

Всі спеціальності*** 0

комп’ютерні науки 122

розробка програмного забезпечення  

122

обслуговування комп'ютерних систем і мереж       

5

20

126

обслуговування систем баз даних і знань

Інші спеціальності

5.05010201
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з математики                                        

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102

1 Курс

"-"Всі спеціальності***

комп’ютерні науки  

Всі спеціальності***



Спеціалізація Фахове випробування Курс Термін

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

281 публічне управління та адміністрування
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                            
2 Курс 3р  17

192 будівництво та цивільна інженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  8

192 будівництво та цивільна інженерія 1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         2 Курс 2р 3м 0

194
гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  0

261 пожежна безпека 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  0

193 геодезія, картографія та землеустрій 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 2р  2

054 соціологія
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
2 Курс 3р  0

029
інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа

соціальні комунікаціїї та 

інформаційна діяльність

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
2 Курс 3р  5

029
інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 2р 3м 7

231 соціальна робота 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  0

232 соціальне забезпечення
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
2 Курс 3р  0

051 економіка
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  0Всі спеціальності

образотворче мистецтво                 

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

3р  

За кошти

державного 

бюджету

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Код

Інститут економіки і менеджменту

Всі спеціальності

Всі спеціальності

дизайн                

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                           

2. Творчий конкурс
9

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

дизайн 022 2 Курс

Всі спеціальності

5.02020702

5.02020501

Інститут будівництва та інженерних систем

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

Споріднені спеціальності /

Інститут геодезії

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Спеціальності ОР бакалавра Кількість місць**

Назва

5.02020701

Інститут архітектури та дизайну

перукарське мистецтво та декоративна 

косметика 



071 облік і оподаткування
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
2 Курс 3р  0

071 облік і оподаткування
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
2 Курс 2р 3м 0

072 фінанси, банківська справа та страхування 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  0

073 менеджмент 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  0

073 менеджмент 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 2р 3м  0

075 маркетинг 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  0

292 міжнародні економічні відносини
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  0

141
електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  16

144 теплоенергетика 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  12

151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  0

274 автомобільний транспорт 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  17

275 транспортні технології (за видами)

транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті)

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  18

131 прикладна механіка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

132 матеріалознавство
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  0

133 галузеве машинобудування
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  4

121 інженерія програмного забезпечення
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  0

122 комп’ютерні науки
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  12

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут механічної інженерії та транспорту

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Всі спеціальності

Інститут енергетики та систем керування

Всі спеціальності

Всі спеціальності



126 інформаційні системи та технології
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  6

186 видавництво та поліграфія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

122 комп’ютерні науки 
системна інженерія 

(інтернет речей)

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

123 комп’ютерна інженерія 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

125 кібербезпека
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

152
метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

053 психологія 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  10

081 право
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
2 Курс 3р  5

101 екологія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

183
технології захисту навколишнього 

середовища

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

242 туризм 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
2 Курс 3р  0

263 цивільна безпека
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

171 електроніка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

172 телекомунікації та радіотехніка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  0

173 авіоніка
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                      
2 Курс 3р  0

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут права, психології та інноваційної освіти

Всі спеціальності

Інші спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут хімії та хімічних технологій

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Всі спеціальності

Всі спеціальності



162 біотехнології та біоінженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

161 хімічні технології та інженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  0

181 харчові технології 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
2 Курс 3р  1

226 фармація, промислова фармація 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
2 Курс 3р  0

Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування Курс

Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

022 дизайн 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                           

2. Творчий конкурс
3 Курс 2р  9

075

5.03050802

051

2р  

прикладна екологія    

Інститут архітектури та дизайну

1

прикладна статистика  

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Всі спеціальності

Кількість місць**

За кошти

державного 

бюджету

Спеціальності ОР бакалавра 

6051

5.03050702

бухгалтерський облік  

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  

Код

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Назва

Всі спеціальності

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

товарознавство та комерційна діяльність     

5.02020701дизайн                

Інститут економіки і менеджменту

економікаеконолміка

5.03051001

5.03050901

менеджмент

фінанси, банківська справа та страхування 072

073

маркетинг

3 Курс

5.03050601

5.04010303

5.04010602

3 Курс

фінанси і кредит      

пошук та розвідка гідрогеологічними та 

інженерно-геологічними методами  

екологія

оціночна діяльність   

101

екологія

метеорологічні та гідрологічні спостереження 5.04010501

експлуатація метеорологічних радіолокаційних 

станцій      

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

маркетингова діяльність          

аналітичний контроль якості хімічних сполук  5.04010101

101

експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища

облік і оподаткування

5.03050801

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
3 Курс

2р  

2р  0

5.03050701

облік і оподаткування 071

5.04010503

комерційна діяльність 

071

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       

5.04010601



транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті)

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання
5.05050204

облік і оподаткування

2р  

076

1

менеджмент 

073

076

051

організація обслуговування на транспорті                       

маркетингова діяльність          

оціночна діяльність   

5.07010101

організація виробництва           

організація та регулювання дорожнього руху

автомобільний транспорт 274

274 автомобільний транспорт

обслуговування транспортних засобів високої 

прохідності 5.07010601

5.03050702

103 Курс

3 Курс 2р  

2р  

фінанси і кредит      

2р  

0

1

5.03050801

075

комерційна діяльність 

071

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
5.07010602

072

маркетинг

073

інформаційна діяльність підприємства        

фінанси , банківська справа та страхування

5.07010103

організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті

бухгалтерський облік  

8

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5.03050801

комп’ютерні науки 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        

5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

122 2р  

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  5.03050901

маркетинг

еконолміка

менеджмент

5.03050802

маркетинг 

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        

5.03050701

облік і оподаткування

3 Курс

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   

транспортні технології (за видами)

072

фінанси , банківська справа та страхування 072

5.03060102

275

товарознавство та комерційна діяльність     

2р  

5.07010102

організація перевезень і управління на 

залізничному транспорті

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3 Курс

075

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5.05010102

075

071

Інститут механічної інженерії та транспорту

1

фінанси і кредит      

5.03050601

073

5.03060101

прикладна статистика  

072

менеджмент

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  

обслуговування програмних систем і комплексів          

5.03050201

076

облік і оподаткування
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                   
3 Курс

2р  фінанси, банківська справа та страхування 

транспортні технології (за видами) 275

комп’ютерні науки           122

071

3 Курс

5.03051001

4

3 Курс

фінанси , банківська справа та страхування



121 Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит 3Курс 2р  0

081 право  
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
3 Курс 2р  28

Спеціалізація

(освітня програма) Фахове випробування Курс

Термін

навчання

Код
Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

161 хімічні технології та інженерія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
1 Курс 3р  10

281 публічне управління та адміністрування 
1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                      
1 Курс 3р  

193 геодезія та землеустрій 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
1 Курс 3р  0

275 транспортні технології (за видами)

транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті)

1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
1 Курс 3р  0

131 прикладна механіка 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                       
1 Курс 3р  0

081

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

"-"

розробка програмного забезпечення  5.05010301

"-"

"-"

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра 
Кількість місць**

Назва
Код

5.04010601

експлуатація метеорологічних радіолокаційних 

станцій      

пошук та розвідка гідрогеологічними та 

інженерно-геологічними методами  

екологія

прикладна екологія    5.04010602

Всі спеціальності

За кошти

державного 

бюджету

103 Курскомп’ютерні науки 
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                        
обслуговування комп'ютерних систем і мереж       5.05010201

122 2р  

Інститут права, психології та інноваційної освіти

101

Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання - 3 роки)

Інститут гуманітарних та соціальних наук

029
інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа

1.НМТукр.мови/ЗНО* з укр.мови та літератури                           

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                  
3 Курс 2р  0

5.04010303

метеорологічні та гідрологічні спостереження 

Всі спеціальності

5.04010501

Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

"-"

Інститут геодезії

"-"

Інші спеціальності

Всі спеціальності

Інститут механічної інженерії та транспорту

5.04010503

експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища

Всі спеціальності

101 екологія
1.НМТ/ЗНО* з укр.мови                                         

2.НМТ/ЗНО* з будь якого предмету на вибір                                      
3 Курс 2р  0

право

інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029

діловодство           5.02010501

аналітичний контроль якості хімічних сполук  5.04010101




