Перелік спеціальностей і спеціалізацій підготовки бакалаврів прийому 2018 року
Шифр та найменування
галузі знань
01 Освіта/ Педагогіка
05 Соціальні та
поведінкові науки

Код та найменування
спеціальності
017 Фізична культура і
спорт

Спеціалізація

Кафедра

Фізична культура і спорт

Фізичного виховання і спорту

051 Економіка

Бізнес-аналітика
Міжнародна економічна діяльність
підприємств

052 Політологія

Політологія

071 Облік і
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування

Економіки підприємства
Філософії та соціально-політичних
наук
Обліку і аудиту
Фінансів

Менеджмент і бізнес-адміністрування
07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності

Менеджменту

Логістика
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

Фінансів

Інформаційні технології в техніці та бізнесі
122 Комп’ютерні
науки
12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

Інформаційні технології в медицині
Інформаційні технології в web - орієнтованих
системах
Комп’ютерна інженерія

Компютерних інформаційних
технологій
Автоматизації виробничих процесів

Інтелектуальні системи прийняття рішень
124 Системний аналіз

Інтернет – технології та web-дизайн
Економічна кібернетика

Інтелектуальних систем
прийняття рішень

126 Інформаційні
системи та технології

Інформаційні системи та технології
Роботомеханічні системи та комплекси

131 Прикладна
механіка

Комп’ютерне моделювання та проектування
процесів і машин
Гідравлічні машини, гідроприводи і
гідропневмоавтоматика
Технології машинобудування
Інтегровані комп’ютеризовані технології
машинобудування
Технології і устаткування зварювання

Механіки пластичного формування

Технології машинобудування
Обладнання і технологій
зварювального виробництва

Комп’ютерне проектування та виготовлення
виробів машинобудування

13 Механічна інженерія

Комп’ютерно-інтегровані технології
інструментального забезпечення
Виробництво медичної техніки та
інструменту
Комп’ютеризовані мехатронні верстати та
системи
133 Галузеве
машинобудування

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

Комп’ютеризованих мехатронних
систем, інструменту і технологій

Підйомно-транспортних машин

Інжиніринг транспортно-логістичних систем
Інжиніринг автоматизованих машин і
агрегатів
Машини та технології виробництва
спеціальних матеріалів для медицини

Автоматизованих металургійних
машин та обладнання

Комп’ютерне проектування автоматизованих
і роботизованих систем

136 Металургія

Ювелірне та художнє литво
Ливарне виробництво та комп’ютеризація
процесів литва
Комп’ютерне проектування процесів обробки
металів тиском

Технологій та обладнання
ливарного виробництва
Обробки металів тиском

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

15 Автоматизація та
приладобудування

151 Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

Екологічні і ресурсозберігаючі технології
обробки металів тиском
Спеціалізовані комп’ютерні електромеханічні
системи
1.
Комп’ютерні системи автоматизації
електромеханічних комплексів
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
Системи управління і мікросхемотехніка
біометричного призначення

Електромеханічних систем
автоматизації

Автоматизації виробничих процесів

