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

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

Донбаська державна машинобудівна академія
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Факультет автоматизації машинобудування та інформаційних технологій

400ВСЬОГО:Системний аналіз124

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.04030101прикладна математика

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р1 КурсФаховий іспит
Інтелектуальні системи
прийняття рішень

Системний аналіз1245.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики
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5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.03050601прикладна статистика

5.04030101прикладна математика

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р1 КурсФаховий іспитЕкономічна кібернетикаСистемний аналіз1245.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.04030101прикладна математика

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р1 КурсФаховий іспит
Інтернет технології та
WEB-дизайн

Системний аналіз1245.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інтелектуальні системи
прийняття рішень

Системний аналіз124Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Економічна кібернетикаСистемний аналіз124Інші спеціальності
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002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інтернет технології та
WEB-дизайн

Системний аналіз124Інші спеціальності

750ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

002р1 КурсФаховий іспит
автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05050213
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05020203
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті
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002р1 КурсФаховий іспит

Системи управління і
мікросхемотехніка
біометричного
призначення

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

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

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05050213
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

15.03.2016 9:30Роздруковано в ЄДЕБО4/72



002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Системи управління і
мікросхемотехніка
біометричного
призначення

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

750ВСЬОГО:
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

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

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій
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5.05060201
монтаж і експлуатація гідроенергетичних
установок

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-,
аудіотехніки та кіноустановок

5.07010301
технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

002р1 КурсФаховий іспит
Спеціалізовані
комп`ютерні
електромеханічні системи

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
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5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

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

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060201
монтаж і експлуатація гідроенергетичних
установок

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-,
аудіотехніки та кіноустановок

5.07010301
технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

002р1 КурсФаховий іспит

Комп`ютерні системи
автоматизації
електромеханічних
комплексів

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
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002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Спеціалізовані
комп`ютерні
електромеханічні системи

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерні системи
автоматизації
електромеханічних
комплексів

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

700ВСЬОГО:
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

002р1 КурсФаховий іспит
Інформаційні технології в
техніці та бізнесі

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р1 КурсФаховий іспит
Інформаційні технології в
WEB-орієнтованих
системах

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р1 КурсФаховий іспит
Інформаційні технології в
медичній діагностиці

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інформаційні технології в
техніці та бізнесі

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інформаційні технології в
WEB-орієнтованих
системах

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інформаційні технології в
медичній діагностиці

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122Інші спеціальності

Факультет економіки та менеджменту
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600ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та
страхування

072

6002р1 КурсФаховий іспит
Фінанси, банківська справа
і страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

0725.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Фінанси, банківська справа
і страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності

504ВСЬОГО:Облік і оподаткування071

5042р1 КурсФаховий іспитОблік та оподаткуванняОблік і оподаткування0715.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Облік та оподаткуванняОблік і оподаткування071Інші спеціальності

300ВСЬОГО:
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03060101організація виробництва

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

002р1 КурсФаховий іспит
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0765.03050401економіка підприємства

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076Інші спеціальності
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400ВСЬОГО:Менеджмент073

2002р1 КурсФаховий іспит
Менеджмент і бізнес-
адміністрування

Менеджмент0735.03060101організація виробництва

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.02010501діловодство

5.03050401економіка підприємства

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

1002р1 КурсФаховий іспитЛогістикаМенеджмент0735.03060101організація виробництва

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.02010501діловодство

5.03050401економіка підприємства

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

1002р1 КурсФаховий іспит
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджмент0735.03060101організація виробництва

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.02010501діловодство

5.03050401економіка підприємства

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Менеджмент і бізнес-
адміністрування

Менеджмент073Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

ЛогістикаМенеджмент073Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджмент073Інші спеціальності

300ВСЬОГО:Економіка051
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5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03060101організація виробництва

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

002р1 КурсФаховий іспитМіжнародна економікаЕкономіка0515.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03060101організація виробництва

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

002р1 КурсФаховий іспитЕкономікаЕкономіка0515.03050401економіка підприємства

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

ЕкономікаЕкономіка051Інші спеціальності

002р1 КурсФаховий іспитМіжнародна економікаЕкономіка051Інші спеціальності

Факультет інтегрованих технологій і обладнання

1800ВСЬОГО:Прикладна механіка131

002р1 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне моделювання
і проектування процесів і
машин

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування
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5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

002р1 КурсФаховий іспит
Гідравлічні машини,
гідроприводи та
гідропневмоавтоматика

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском
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5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

002р1 КурсФаховий іспит
Роботомеханічні системи
та комплекси

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування
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5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

002р1 КурсФаховий іспит
Технології
машинобудування

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування
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5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

002р1 КурсФаховий іспит

Інтегровані
комп`ютеризовані
технології
машинобудування

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
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5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

002р1 КурсФаховий іспит
Технології і устаткування
зварювання

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування
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5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

002р1 КурсФаховий іспит
Технології і інжиніринг в
зварюванні і споріднених
технологіях

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування
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5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.01010401професійна освіта

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне моделювання
і проектування процесів і
машин

Прикладна механіка131Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Роботомеханічні системи
та комплекси

Прикладна механіка131Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Технології
машинобудування

Прикладна механіка131Інші спеціальності
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002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інтегровані
комп`ютеризовані
технології
машинобудування

Прикладна механіка131Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Технології і устаткування
зварювання

Прикладна механіка131Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Технології і інжиніринг в
зварюванні і споріднених
технологіях

Прикладна механіка131Інші спеціальності

1000ВСЬОГО:Металургія136

002р1 КурсФаховий іспит
Ювелірне та художнє
литво

Металургія1365.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05040101агломераційне виробництво

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05130104коксохімічне виробництво
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5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

002р1 КурсФаховий іспит
Ливарне виробництво і
комп`ютеризація процесів
литва

Металургія1365.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05040101агломераційне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040102доменне виробництво

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

002р1 КурсФаховий іспит
Матеріали та ливарні
технології в медицині

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05040102доменне виробництво
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5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05050301інструментальне виробництво

5.05040106обробка металів тиском

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05130104коксохімічне виробництво

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

002р1 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне проектування
процесів пластичного
деформування

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

15.03.2016 9:30Роздруковано в ЄДЕБО21/72



5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05040102доменне виробництво

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05130104коксохімічне виробництво

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

002р1 КурсФаховий іспит
Екологічні і
ресурсозберігаючі
технології обробки тиском

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
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5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05040102доменне виробництво

5.05130104коксохімічне виробництво

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Ювелірне та художнє
литво

Металургія136Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Ливарне виробництво і
комп`ютеризація процесів
литва

Металургія136Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Матеріали та ливарні
технології в медицині

Металургія136Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне проектування
процесів пластичного
деформування

Металургія136Інші спеціальності

001 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Екологічні і
ресурсозберігаючі
технології обробки тиском

Металургія136Інші спеціальності

Факультет машинобудування

1500ВСЬОГО:Галузеве машинобудування133

5.05050310важке машинобудування

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
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5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів
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5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

002р1 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне проектування
та виготовлення виробів
машинобудування

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів
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5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

002р1 КурсФаховий іспит

Комп`ютерно-інтегровані
технології
інструментального
забезпечення

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
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5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
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002р1 КурсФаховий іспит
Виробництво медичної
техніки та інструменту

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів
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5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

003р1 КурсФаховий іспит
Комп`ютеризовані
мехатронні верстати та
системи

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів
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5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

002р1 КурсФаховий іспит

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

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування
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5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050310важке машинобудування

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації
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5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

002р1 КурсФаховий іспит
Інжиніринг транспортно-
логістичних систем

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів
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5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

002р1 КурсФаховий іспит
Інжиніринг
автоматизованих машин і
агрегатів

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

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

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
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5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050310важке машинобудування

5.05050306виробництво двигунів

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

002р1 КурсФаховий іспит
Машини та технології
виробництва спеціальних
матеріалів для медицини

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05040106обробка металів тиском
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5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів
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5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

002р1 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне проектування
автоматизованих і
роботизованих систем

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне проектування
та виготовлення виробів
машинобудування

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерно-інтегровані
технології
інструментального
забезпечення

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Виробництво медичної
техніки та інструменту

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютеризовані
мехатронні верстати та
системи

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

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

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інжиніринг транспортно-
логістичних систем

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інжиніринг
автоматизованих машин і
агрегатів

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Машини та технології
виробництва спеціальних
матеріалів для медицини

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

002р1 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне проектування
автоматизованих і
роботизованих систем

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

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

Факультет економіки та менеджменту

1800ВСЬОГО:Прикладна механіка131

003р3 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне моделювання
і проектування процесів і
машин

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій
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5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

003р3 КурсФаховий іспит
Гідравлічні машини,
гідроприводи та
гідропневмоавтоматика

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
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5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

003р3 КурсФаховий іспит
Роботомеханічні системи
та комплекси

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій
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5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

003р3 КурсФаховий іспит
Технології
машинобудування

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
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5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

003р3 КурсФаховий іспит

Інтегровані
комп`ютеризовані
технології
машинобудування

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій
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5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

003р3 КурсФаховий іспит
Технології і устаткування
зварювання

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
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5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

003р3 КурсФаховий іспит
Технології і інжиніринг в
зварюванні і споріднених
технологіях

Прикладна механіка1315.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050310важке машинобудування

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.01010401професійна освіта

5.06010106виготовлення металевих конструкцій

15.03.2016 9:30Роздруковано в ЄДЕБО43/72



5.06010107
виготовлення будівельних деталей і
конструкцій

5.06010110
будівництво мостів та інших штучних
споруд

5.05070103електропостачання

5.05050402газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050404
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050401зварювальне виробництво

5.05050403
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.07010602
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне моделювання
і проектування процесів і
машин

Прикладна механіка131Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Гідравлічні машини,
гідроприводи та
гідропневмоавтоматика

Прикладна механіка131Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Роботомеханічні системи
та комплекси

Прикладна механіка131Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Технології
машинобудування

Прикладна механіка131Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інтегровані
комп`ютеризовані
технології
машинобудування

Прикладна механіка131Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Технології і устаткування
зварювання

Прикладна механіка131Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Технології і інжиніринг в
зварюванні і споріднених
технологіях

Прикладна механіка131Інші спеціальності

600ВСЬОГО:Металургія136

003р3 КурсФаховий іспит
Ювелірне та художнє
литво

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування
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5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05130104коксохімічне виробництво

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

003р3 КурсФаховий іспит
Ливарне виробництво і
комп`ютеризація процесів
литва

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
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5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05040102доменне виробництво

5.05130104коксохімічне виробництво

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

003р3 КурсФаховий іспит
Матеріали та ливарні
технології в медицині

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів
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5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05130104коксохімічне виробництво

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

003р3 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне проектування
процесів пластичного
деформування

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво
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5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05130104коксохімічне виробництво

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

003р3 КурсФаховий іспит
Екологічні і
ресурсозберігаючі
технології обробки тиском

Металургія1365.05040101агломераційне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05130107
виготовлення виробів і покриттів із
полімерних матеріалів

5.05130109
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів

5.05050310важке машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05130102виробництво неорганічних речовин

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050309
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання
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5.05130104коксохімічне виробництво

5.13010102протезне виробництво

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Ювелірне та художнє
литво

Металургія136Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Ливарне виробництво і
комп`ютеризація процесів
литва

Металургія136Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Матеріали та ливарні
технології в медицині

Металургія136Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне проектування
процесів пластичного
деформування

Металургія136Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Екологічні і
ресурсозберігаючі
технології обробки тиском

Металургія136Інші спеціальності

400ВСЬОГО:Системний аналіз124

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.03050601прикладна статистика

5.04030101прикладна математика

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

003р3 КурсФаховий іспит
Інтелектуальні системи
прийняття рішень

Системний аналіз1245.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
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5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.04030101прикладна математика

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

003р3 КурсФаховий іспит
Інтернет технології та
WEB-дизайн

Системний аналіз1245.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.04030101прикладна математика

5.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010301розробка програмного забезпечення

003р3 КурсФаховий іспитЕкономічна кібернетикаСистемний аналіз1245.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інтелектуальні системи
прийняття рішень

Системний аналіз124Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Економічна кібернетикаСистемний аналіз124Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інтернет технології та
WEB-дизайн

Системний аналіз124Інші спеціальності

1500ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та
страхування

072

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність
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5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

003р3 КурсФаховий іспит
Фінанси, банківська справа
і страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

0725.03050401економіка підприємства

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Фінанси, банківська справа
і страхування

Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності

750ВСЬОГО:
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151

003р3 КурсФаховий іспит
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

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

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05050213
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
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5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05010301розробка програмного забезпечення

002р3 КурсФаховий іспит

Системи управління і
мікросхемотехніка
біометричного
призначення

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

1515.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

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

5.05020204
обслуговування та ремонт пристроїв
електрозв'язку на транспорті

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05050213
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
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5.05010301розробка програмного забезпечення

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Системи управління і
мікросхемотехніка
біометричного
призначення

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

151Інші спеціальності

1500ВСЬОГО:Облік і оподаткування071

003р3 КурсФаховий іспитОблік та оподаткуванняОблік і оподаткування0715.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Облік та оподаткуванняОблік і оподаткування071Інші спеціальності

00ВСЬОГО:
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03060101організація виробництва

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

003р3 КурсФаховий іспит
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

0765.03050401економіка підприємства

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076Інші спеціальності

1100ВСЬОГО:
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

141

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації
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5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070103електропостачання

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

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

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060201
монтаж і експлуатація гідроенергетичних
установок

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
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5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-,
аудіотехніки та кіноустановок

5.07010301
технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах

5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

003р3 КурсФаховий іспит
Спеціалізовані
комп`ютерні
електромеханічні системи

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05070103електропостачання

5.05020202
обслуговування автоматизованого
теплоенергетичного устаткування на
електростанціях

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

5.05070109
світлотехнічне забезпечення видовищних
заходів

5.05060101
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій

5.05060201
монтаж і експлуатація гідроенергетичних
установок

5.05120104
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

5.14010201
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05080201
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

5.05080301
виробництво та експлуатація відео-,
аудіотехніки та кіноустановок

5.07010301
технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010302
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах
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5.05090201
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури

5.05030103
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв

5.05080202
виробництво електронних та електричних
засобів автоматизації

5.05070203
виробництво автоматизованих
електротермічних систем

5.05070107
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем

5.05070101
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем

5.05070102
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

5.05070104
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд

5.05070201
виробництво електричних машин і
апаратів

5.05070202
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів

5.05070204
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070205
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів

5.05020101
обслуговування систем управління і
автоматики

5.05020102
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем

5.07010504
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць

5.10010102
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

003р3 КурсФаховий іспит

Комп`ютерні системи
автоматизації
електромеханічних
комплексів

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

1415.05020201
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Спеціалізовані
комп`ютерні
електромеханічні системи

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерні системи
автоматизації
електромеханічних
комплексів

Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

141Інші спеціальності

400ВСЬОГО:Менеджмент073
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003р3 КурсФаховий іспит
Менеджмент і бізнес-
адміністрування

Менеджмент0735.03060101організація виробництва

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.02010501діловодство

5.03050401економіка підприємства

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

003р3 КурсФаховий іспитЛогістикаМенеджмент0735.03060101організація виробництва

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.02010501діловодство

5.03050401економіка підприємства

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

003р3 КурсФаховий іспит
Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджмент0735.03060101організація виробництва

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.02010501діловодство

5.03050401економіка підприємства

5.07010103
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Менеджмент і бізнес-
адміністрування

Менеджмент073Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

ЛогістикаМенеджмент073Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджмент073Інші спеціальності

1500ВСЬОГО:Галузеве машинобудування133
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5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів
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5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050310важке машинобудування

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

003р3 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне проектування
та виготовлення виробів
машинобудування

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин
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5.05050309
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050310важке машинобудування

003р3 КурсФаховий іспит

Комп`ютерно-інтегровані
технології
інструментального
забезпечення

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050204
експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
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5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

5.05050310важке машинобудування

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування
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5.05050309
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і
обладнання

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

003р3 КурсФаховий іспит
Виробництво медичної
техніки та інструменту

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування
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5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

003р3 КурсФаховий іспит
Комп`ютеризовані
мехатронні верстати та
системи

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування
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5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

003р3 КурсФаховий іспит

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

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
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5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів
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5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

003р3 КурсФаховий іспит
Інжиніринг транспортно-
логістичних систем

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування
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5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

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

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

003р3 КурсФаховий іспит
Інжиніринг
автоматизованих машин і
агрегатів

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

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

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
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5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів

5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування
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5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

003р3 КурсФаховий іспит
Машини та технології
виробництва спеціальних
матеріалів для медицини

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050303
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів

5.05050305
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050201
технічне обслуговування і ремонт
устаткування підприємств
машинобудування

5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств

5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

5.05050207
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості

5.05050209
обслуговування та ремонт устаткування
підприємств торгівлі і громадського
харчування

5.05050210
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої
промисловості

5.05050301інструментальне виробництво

5.05050302
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050307виробництво автомобілів і тракторів

5.05050308
виробництво сільськогосподарських
машин

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

5.05050310важке машинобудування

5.05050312виробництво рейкового транспорту

5.05050306виробництво двигунів

5.05050311хімічне і нафтове машинобудування

5.07010501
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу

5.07010502технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.05040102доменне виробництво

5.05040103виробництво сталі і феросплавів
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5.05040104
виробництво кольорових металів і
сплавів

5.05040105
переробка вторинних кольорових та
чорних металів

5.05040301термічна обробка металів

5.05040302
виробництво порошкових композиційних
виробів і напилення покриттів

5.05040201
ливарне виробництво чорних і
кольорових металів і сплавів

5.05040106обробка металів тиском

5.05050203обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050208
Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва

5.05050211
обслуговування машин і технологічних
ліній пакування

5.05050215
обслуговування та ремонт
геологорозвідувального устаткування

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

003р3 КурсФаховий іспит
Комп`ютерне проектування
автоматизованих і
роботизованих систем

Галузеве машинобудування1335.05050202
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне проектування
та виготовлення виробів
машинобудування

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерно-інтегровані
технології
інструментального
забезпечення

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Виробництво медичної
техніки та інструменту

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютеризовані
мехатронні верстати та
системи

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

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

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інжиніринг транспортно-
логістичних систем

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інжиніринг
автоматизованих машин і
агрегатів

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Машини та технології
виробництва спеціальних
матеріалів для медицини

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності
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003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Комп`ютерне проектування
автоматизованих і
роботизованих систем

Галузеве машинобудування133Інші спеціальності

400ВСЬОГО:
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

122

003р3 КурсФаховий іспит
Інформаційні технології в
техніці та бізнесі

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

003р3 КурсФаховий іспит
Інформаційні технології в
WEB-орієнтованих
системах

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

003р3 КурсФаховий іспит
Інформаційні технології в
медичній діагностиці

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

1225.05010101
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.05010102обслуговування систем баз даних і знань

5.05010201
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05020205
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05010301розробка програмного забезпечення

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інформаційні технології в
техніці та бізнесі

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інформаційні технології в
WEB-орієнтованих
системах

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Інформаційні технології в
медичній діагностиці

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

122Інші спеціальності

900ВСЬОГО:Економіка051

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит
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5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03060101організація виробництва

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

003р3 КурсФаховий іспитЕкономікаЕкономіка0515.03050401економіка підприємства

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050801фінанси і кредит

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03060101організація виробництва

5.03050601прикладна статистика

5.03050802оціночна діяльність

003р3 КурсФаховий іспитМіжнародна економікаЕкономіка0515.03050401економіка підприємства

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

ЕкономікаЕкономіка051Інші спеціальності

003р3 Курс
Фаховий іспит;
Фаховий іспит
(Додатковий)

Міжнародна економікаЕкономіка051Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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