Таблиця 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань (конкурсних предметів ЗНО) для прийому на навчання
на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Денна форма навчання освітнього ступеня бакалавра (3 курс)
Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Бібліотечна справа
Діловодство
Видавнича справа та редагування
Видавнича справа та редагування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Факультет медіакомунікацій та підприємництва
5.02010201 029 Інформаційна,
1. Основи
бібліотечна
та
архівна
діловодства;
5.02010501
справа
2. Інформатика
5.03030301
5.03030301 061 Журналістика
1. Журналістська
(медійна журналістика;
творчість;
видавнича справа та
2. Теоретичні
медіакомунікації;
основи
рекламні та ПРжурналістики

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

3

1 р. 10 міс.

35

3

1 р. 10 міс.

20

3

1 р. 10 міс.

30

комунікації)

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

071

Облік і
оподаткування

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

1

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Організація виробництва
Організація обслуговування на транспорті
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

код

код

5.03060101
5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

073

Менеджмент

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

3

1 р. 10 міс.

50

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

075

Маркетинг

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

3

1 р. 10 міс.

10

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

3

1 р. 10 міс.

38

2

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.03051001
5.03051002
Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії
5.05010101 151 Автоматизація та
1. Основи
комп’ютернопрограмування;
5.05010102
інтегровані
технології
2.
Інформатика
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102

Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного
устаткування на електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на
транспорті
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних
систем
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації

3

1 р. 10 міс.

52

5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05050202
5.05070107
5.05070202
5.05080201
5.05080202
5.05150103

3

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

код

Технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Обслуговування засобів гідромеханізації
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних
підприємств
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств
торгівлі і громадського харчування
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості
Обслуговування машин і технологічних ліній пакування
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
Експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт
Експлуатація обладнання фармацевтичної та
мікробіологічної промисловості
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального
устаткування
Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання
Інструментальне виробництво
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів
Виробництво абразивного та алмазного інструменту

5.05050201

131

5.05050202

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Прикладна механіка

1. Технічна
механіка;
2. Інформатика

3

1 р. 10 міс.

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

110

5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
4

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів
5.05050305
автоматизації
Виробництво двигунів
5.05050300
Виробництво автомобілів і тракторів
5.05050307
Виробництво сільськогосподарських машин
5.05050308
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
5.05050300
дорожніх машин і обладнання
Важке машинобудування (за видами)
5.05050310
Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)
5.05050311
Виробництво рейкового транспорту (за видами)
5.05050312
Зварювальне виробництво
5.05050401
Газоелектротермічне нанесення покриття
5.05050402
Контроль якості металів і зварних з’єднань
5.05050403
Обслуговування і ремонт устаткування зварювального
5.05050404
виробництва
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
5.06010101
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
5.07010602
Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій
Образотворче мистецтво
5.02020501 022 Дизайн
1. Рисунок;
2. Композиція
Дизайн
5.02020701
Декоративно-прикладне мистецтво
5.02020801
Дизайн друкованої продукції
5.05150104
Образотворче мистецтво
5.02020501 023 Образотворче
1. Рисунок;
мистецтво,
2. Композиція
Дизайн
5.02020701
декоративне
Декоративно-прикладне мистецтво
5.02020801
мистецтво,
Дизайн друкованої продукції
5.05150104
реставрація
Обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010101 122 Комп’ютерні науки 1. Основи
програмування;
Обслуговування систем баз даних і знань
5.05010102
2.
Інформатика
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
5.05010201
Розробка програмного забезпечення
5.05010301

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

3

1 р. 10 міс.

20

3

1 р. 10 міс.

15

3

1 р. 10 міс.

25

5

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Друкарське виробництво
Розробка, виготовлення та оформлення пакувань
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Дизайн друкованої продукції

5.05020102

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102

126

Інформаційні системи 1. Основи
та технології
програмування;
2. Інформатика

3

1 р. 10 міс.

50

186

Видавництво та
поліграфія

3

1 р. 10 міс.

170

5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05150101
5.05150102
5.05150103

1. Основи
поліграфії;
2. Інформатика

5.05150104

6

Денна форма навчання освітнього ступеня бакалавра (2 курс)
Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Бібліотечна справа
Діловодство
Видавнича справа та редагування
Видавнича справа та редагування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Факультет медіакомунікацій та підприємництва
5.02010201 029 Інформаційна,
1. Основи
бібліотечна та архівна діловодства;
5.02010501
справа
2. Інформатика
5.03030301
5.03030301 061 Журналістика
1. Журналістська
(медійна журналістика;
творчість;
видавнича справа та
2. Теоретичні
медіакомунікації;
основи
рекламні та ПРжурналістики

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

2

2 р. 10 міс.

30

2

2 р. 10 міс.

60

комунікації)

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Організація виробництва
Організація обслуговування на транспорті
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

071

Облік і
оподаткування

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

2 р. 10 міс.

40

5.03060101
5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802

073

Менеджмент

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

2 р. 10 міс.

25

7

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і автоматики

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

075

Маркетинг

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

2 р. 10 міс.

20

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

2 р. 10 міс.

100

2

2 р. 10 міс.

125

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії
5.05010101 151 Автоматизація та
1. Основи
комп’ютернопрограмування;
5.05010102
інтегровані технології 2. Інформатика
5.05010201
5.05010301
5.05020101

8

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного
устаткування на електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на
транспорті
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних
систем
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Обслуговування засобів гідромеханізації
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних
підприємств
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів

5.05020102

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05050202
5.05070107
5.05070202
5.05080201
5.05080202
5.05150103
5.05050201
5.05050202

131

Прикладна механіка

1. Технічна
механіка;
2. Інформатика

2

2 р. 10 міс.

115

5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
9

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств
торгівлі і громадського харчування
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості
Обслуговування машин і технологічних ліній пакування
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
Експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт
Експлуатація обладнання фармацевтичної та
мікробіологічної промисловості
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального
устаткування
Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання
Інструментальне виробництво
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів
Виробництво абразивного та алмазного інструменту
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів
автоматизації
Виробництво двигунів
Виробництво автомобілів і тракторів
Виробництво сільськогосподарських машин
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання
Важке машинобудування (за видами)
Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)
Виробництво рейкового транспорту (за видами)
Зварювальне виробництво
Газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050207

код

найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050300
5.05050307
5.05050308
5.05050300
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050401
5.05050402
10

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Контроль якості металів і зварних з’єднань
5.05050403
Обслуговування і ремонт устаткування зварювального
5.05050404
виробництва
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
5.06010101
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
5.07010602
Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій
Образотворче мистецтво
5.02020501 022 Дизайн
1. Рисунок;
2. Композиція
Дизайн
5.02020701
Декоративно-прикладне мистецтво
5.02020801
Дизайн друкованої продукції
5.05150104
Образотворче мистецтво
5.02020501 023 Образотворче
1. Рисунок;
мистецтво,
2. Композиція
Дизайн
5.02020701
декоративне
Декоративно-прикладне мистецтво
5.02020801
мистецтво,
Дизайн друкованої продукції
5.05150104
реставрація
Обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010101 122 Комп’ютерні науки 1. Основи
програмування;
Обслуговування систем баз даних і знань
5.05010102
2. Інформатика
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
5.05010201
Розробка програмного забезпечення
5.05010301
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
5.05020102
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
5.05020205
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
5.05090302
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів 5.05090308
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
5.05150103
інформації
Обслуговування програмних систем і комплексів
5.05010101 126 Інформаційні системи 1. Основи
та технології
програмування;
Обслуговування систем баз даних і знань
5.05010102
2. Інформатика
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
5.05010201
Розробка програмного забезпечення
5.05010301

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

2

2 р. 10 міс.

35

2

2 р. 10 міс.

50

2

2 р. 10 міс.

30

2

2 р. 10 міс.

30
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Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Друкарське виробництво
Розробка, виготовлення та оформлення пакувань
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Дизайн друкованої продукції

5.05020102

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
за кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

за кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05150101
5.05150102
5.05150103

186

Видавництво та
поліграфія

1. Основи
поліграфії;
2. Інформатика

2

2 р. 10 міс.

230

5.05150104

Денна форма навчання освітнього ступеня бакалавра (1-й курс, скорочений термін навчання)
Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Бібліотечна справа
Діловодство
Видавнича справа та редагування
Видавнича справа та редагування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Факультет медіакомунікацій та підприємництва
5.02010201 029 Інформаційна,
1. Основи
бібліотечна
та
архівна
діловодства;
5.02010501
справа
2. Інформатика
5.03030301
5.03030301 061 Журналістика
1. Журналістська
(медійна журналістика;
творчість;
видавнича справа та
2. Теоретичні
медіакомунікації;
основи
рекламні та ПРжурналістики

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

1

3 р. 10 міс.

3

67

1

3 р. 10 міс.

13

110

комунікації)

12

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Організація виробництва
Організація обслуговування на транспорті
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

код

код

найменування

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

071

Облік і
оподаткування

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

1

3 р. 10 міс.

5.03060101
5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

073

Менеджмент

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

1

3 р. 10 міс.

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001

075

Маркетинг

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

1

3 р. 10 міс.

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

50

3

57

30
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Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.03051002
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

Факультет комп’ютерної поліграфічної інженерії
5.05010101 151 Автоматизація та
1. Основи
5.05010102
комп’ютернопрограмування;
інтегровані технології 2. Інформатика
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102

Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного
устаткування на електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на
транспорті
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних
систем

1

3 р. 10 міс.

4

115

1

3 р. 10 міс.

5

110

5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05050202
5.05070107
14

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Обслуговування засобів гідромеханізації
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних
підприємств
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств
торгівлі і громадського харчування
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості
Обслуговування машин і технологічних ліній пакування
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
Експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт
Експлуатація обладнання фармацевтичної та
мікробіологічної промисловості
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального
устаткування
Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05070202
5.05080201

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05080202
5.05150103
5.05050201
5.05050202

131

Прикладна механіка

1. Технічна
механіка;
2. Інформатика

1

3 р. 10 міс.

7

170

5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
15

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Інструментальне виробництво
5.05050301
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 5.05050302
лініях
Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
Виробництво абразивного та алмазного інструменту
5.05050304
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів
5.05050305
автоматизації
Виробництво двигунів
5.05050300
Виробництво автомобілів і тракторів
5.05050307
Виробництво сільськогосподарських машин
5.05050308
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
5.05050300
дорожніх машин і обладнання
Важке машинобудування (за видами)
5.05050310
Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)
5.05050311
Виробництво рейкового транспорту (за видами)
5.05050312
Зварювальне виробництво
5.05050401
Газоелектротермічне нанесення покриття
5.05050402
Контроль якості металів і зварних з’єднань
5.05050403
Обслуговування і ремонт устаткування зварювального
5.05050404
виробництва
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
5.06010101
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
5.07010602
Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій
Образотворче мистецтво
5.02020501 022 Дизайн
1. Рисунок;
2. Композиція
Дизайн
5.02020701
Декоративно-прикладне мистецтво
5.02020801
Дизайн друкованої продукції
5.05150104
Образотворче мистецтво
5.02020501 023 Образотворче
1. Рисунок;
мистецтво,
2. Композиція
Дизайн
5.02020701
декоративне
Декоративно-прикладне мистецтво
5.02020801
мистецтво,
Дизайн друкованої продукції
5.05150104
реставрація

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

1

3 р. 10 міс.

15

50

1

3 р. 10 міс.

10

89

16

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

найменування

код

код

Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Друкарське виробництво
Розробка, виготовлення та оформлення пакувань
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Дизайн друкованої продукції

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102

122

Комп’ютерні науки

1. Основи
програмування;
2. Інформатика

1

3 р. 10 міс.

30

126

Інформаційні системи 1. Основи
та технології
програмування;
2. Інформатика

1

3 р. 10 міс.

35

186

Видавництво та
поліграфія

1

3 р. 10 міс.

5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102
5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05150101
5.05150102
5.05150103

1. Основи
поліграфії;
2. Інформатика

40

255

5.05150104

17

Заочна форма навчання освітнього ступеня бакалавра (3 курс)
Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Образотворче мистецтво
Дизайн
Декоративно-прикладне мистецтво
Дизайн друкованої продукції
Образотворче мистецтво
Дизайн
Декоративно-прикладне мистецтво
Дизайн друкованої продукції
Бібліотечна справа
Діловодство
Видавнича справа та редагування
Видавнича справа та редагування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Факультет заочної форми навчання
5.02020501 022 Дизайн
1. Рисунок;
2. Композиція
5.02020701
5.02020801
5.05150104
5.02020501 023 Образотворче
1. Рисунок;
мистецтво,
2. Композиція
5.02020701
декоративне
5.02020801
мистецтво,
5.05150104
реставрація
5.02010201 029 Інформаційна,
1. Основи
бібліотечна
та
архівна
діловодства;
5.02010501
справа
2. Інформатика
5.03030301
5.03030301 061 Журналістика
1. Журналістська
(медійна журналістика;
творчість;
видавнича справа та
2. Теоретичні
медіакомунікації;
основи
рекламні та ПРжурналістики

Курс

За кошти
фізичних,
юридичних
бюджету**
осіб

Термін
За кошти
навчання державного

3

2 р. 10 міс.

25

3

2 р. 10 міс.

30

3

2 р. 10 міс.

30

3

2 р. 10 міс.

35

3

2 р. 10 міс.

35

комунікації)

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

18

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Організація виробництва
Організація обслуговування на транспорті
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

За кошти
фізичних,
юридичних
бюджету**
осіб

Термін
За кошти
навчання державного

код

код

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

071

Облік і
оподаткування

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

3

2 р. 10 міс.

30

5.03060101
5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

073

Менеджмент

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

3

2 р. 10 міс.

45

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

075

Маркетинг

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

3

2 р. 10 міс.

12

19

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення

5.03051001
5.03051002
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102

код

найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

За кошти
фізичних,
юридичних
бюджету**
осіб

Термін
За кошти
навчання державного

122

Комп’ютерні науки

1. Основи
програмування;
2. Інформатика

3

2 р. 10 міс.

20

126

Інформаційні системи 1. Основи
та технології
програмування;
2. Інформатика

3

2 р. 10 міс.

50

151

Автоматизація та
1. Основи
комп’ютернопрограмування;
інтегровані технології 2. Інформатика

3

2 р. 10 міс.

42

5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102
5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

20

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Обслуговування систем управління і автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного
устаткування на електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих
систем керування рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на
транспорті
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних
систем
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Обслуговування засобів гідромеханізації
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних
підприємств

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

За кошти
фізичних,
юридичних
бюджету**
осіб

Термін
За кошти
навчання державного

5.05020101
5.05020102
5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05050202
5.05070107
5.05070202
5.05080201
5.05080202
5.05150103
5.05050201
5.05050202

131

Прикладна механіка

1. Технічна
механіка;
2. Інформатика

3

2 р. 10 міс.

80

5.05050203
5.05050204
5.05050205

21

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств
торгівлі і громадського харчування
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості
Обслуговування машин і технологічних ліній пакування
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
Експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт
Експлуатація обладнання фармацевтичної та
мікробіологічної промисловості
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального
устаткування
Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання
Інструментальне виробництво
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів
Виробництво абразивного та алмазного інструменту
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів
автоматизації
Виробництво двигунів
Виробництво автомобілів і тракторів
Виробництво сільськогосподарських машин
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання
Важке машинобудування (за видами)
Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)
Виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050206

код

найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

За кошти
фізичних,
юридичних
бюджету**
осіб

Термін
За кошти
навчання державного

5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050211
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050300
5.05050307
5.05050308
5.05050300
5.05050310
5.05050311
5.05050312
22

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Зварювальне виробництво
Газоелектротермічне нанесення покриття
Контроль якості металів і зварних з’єднань
Обслуговування і ремонт устаткування зварювального
виробництва
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Друкарське виробництво
Розробка, виготовлення та оформлення пакувань
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Дизайн друкованої продукції

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

За кошти
фізичних,
юридичних
бюджету**
осіб

Термін
За кошти
навчання державного

5.05050401
5.05050402
5.05050403
5.05050404
5.06010101
5.07010602
5.05150101
5.05150102
5.05150103

186

Видавничополіграфічна справа

1. Основи
поліграфії;
2. Інформатика

3

2 р. 10 міс.

65

5.05150104

Заочна форма навчання освітнього ступеня бакалавра (2 курс)
Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Образотворче мистецтво
Дизайн
Декоративно-прикладне мистецтво
Дизайн друкованої продукції
Образотворче мистецтво
Дизайн
Декоративно-прикладне мистецтво
Дизайн друкованої продукції

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Термін
За кошти
Курс
навчання державного
бюджету**

найменування

Факультет заочної форми навчання
5.02020501 022 Дизайн
5.02020701
5.02020801
5.05150104
5.02020501 023 Образотворче
мистецтво,
5.02020701
декоративне
5.02020801
мистецтво,
5.05150104
реставрація

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

1. Рисунок;
2. Композиція

2

3 р. 10 міс.

35

1. Рисунок;
2. Композиція

2

3 р. 10 міс.

70

23

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Бібліотечна справа
Діловодство
Видавнича справа та редагування
Видавнича справа та редагування

5.02010201
5.02010501
5.03030301
5.03030301

029

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Організація виробництва
Організація обслуговування на транспорті
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

Інформаційна,
1. Основи
бібліотечна та архівна діловодства;
справа
2. Інформатика
Журналістика
1. Журналістська
(медійна журналістика;
творчість;
видавнича справа та
2. Теоретичні
медіакомунікації;
основи
рекламні та ПРжурналістики
комунікації)

2

3 р. 10 міс.

40

2

3 р. 10 міс.

70

071

Облік і
оподаткування

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

3 р. 10 міс.

50

073

Менеджмент

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

3 р. 10 міс.

20

061

24

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

код

код

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

075

Маркетинг

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

3 р. 10 міс.

15

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

2

3 р. 10 міс.

90

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102

122

Комп’ютерні науки

1. Основи
програмування;
2. Інформатика

2

3 р. 10 міс.

20

5.05020205
5.05090302

25

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Обслуговування засобів гідромеханізації
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних
підприємств
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств
торгівлі і громадського харчування

5.05090308

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05150103
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102

126

Інформаційні системи 1. Основи
та технології
програмування;
2. Інформатика

2

3 р. 10 міс.

20

131

Прикладна механіка

2

3 р. 10 міс.

100

5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05050201
5.05050202

1. Технічна
механіка;
2. Інформатика

5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
26

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості
Обслуговування машин і технологічних ліній пакування
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
Експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт
Експлуатація обладнання фармацевтичної та
мікробіологічної промисловості
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального
устаткування
Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання
Інструментальне виробництво
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів
Виробництво абразивного та алмазного інструменту
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів
автоматизації
Виробництво двигунів
Виробництво автомобілів і тракторів
Виробництво сільськогосподарських машин
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання
Важке машинобудування (за видами)
Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)
Виробництво рейкового транспорту (за видами)
Зварювальне виробництво
Газоелектротермічне нанесення покриття
Контроль якості металів і зварних з’єднань
Обслуговування і ремонт устаткування зварювального
виробництва
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.05050210

код

найменування

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050300
5.05050307
5.05050308
5.05050300
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050401
5.05050402
5.05050403
5.05050404
5.06010101
5.07010602
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Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

найменування

код

код

Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного
устаткування на електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на
транспорті
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних
систем
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Друкарське виробництво
Розробка, виготовлення та оформлення пакувань
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Дизайн друкованої продукції

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102

151

Автоматизація та
1. Основи
комп’ютернопрограмування;
інтегровані технології 2. Інформатика

2

3 р. 10 міс.

40

186

Видавництво та
поліграфія

2

3 р. 10 міс.

190

5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05050202
5.05070107
5.05070202
5.05080201
5.05080202
5.05150103
5.05150101
5.05150102
5.05150103

1. Основи
поліграфії;
2. Інформатика

5.05150104
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Заочна форма навчання освітнього ступеня бакалавра (1-й курс, скорочений термін навчання)
Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Образотворче мистецтво
Дизайн
Декоративно-прикладне мистецтво
Дизайн друкованої продукції
Образотворче мистецтво
Дизайн
Декоративно-прикладне мистецтво
Дизайн друкованої продукції
Бібліотечна справа
Діловодство
Видавнича справа та редагування
Видавнича справа та редагування

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Факультет заочної форми навчання
5.02020501 022 Дизайн
5.02020701
5.02020801
5.05150104
5.02020501 023 Образотворче
мистецтво,
5.02020701
декоративне
5.02020801
мистецтво,
5.05150104
реставрація
5.02010201 029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна
5.02010501
справа
5.03030301
5.03030301 061 Журналістика

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

1. Рисунок;
2. Композиція

1

4 р. 10 міс.

40

1. Рисунок;
2. Композиція

1

4 р. 10 міс.

60

1. Основи
діловодства;
2. Інформатика
1. Журналістська
(медійна журналістика;
творчість;
видавнича справа та
2. Теоретичні
медіакомунікації;
основи
рекламні та ПРжурналістики

1

4 р. 10 міс.

30

1

4 р. 10 міс.

100

Облік і
оподаткування

1

4 р. 10 міс.

50

комунікації)

Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

071

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки
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Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Організація виробництва
Організація обслуговування на транспорті
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік
Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Інформаційна діяльність підприємства
Економіка підприємства
Прикладна статистика
Маркетингова діяльність
Комерційна діяльність
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Бухгалтерський облік

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

код

код

5.03060101
5.03060102
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

073

Менеджмент

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

1

4 р. 10 міс.

40

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002

075

Маркетинг

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

1

4 р. 10 міс.

20

5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

1. Українська мова і
література
(сертифікат ЗНО);
2. Основи
економіки

1

4 р. 10 міс.

3

100
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Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Товарознавство та комерційна діяльність
Організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та
оргтехніки
Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів
інформатизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації

5.03051001
5.03051002
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

122

Комп’ютерні науки

1. Основи
програмування;
2. Інформатика

1

4 р. 10 міс.

15

126

Інформаційні системи 1. Основи
та технології
програмування;
2. Інформатика

1

4 р. 10 міс.

15

5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020102
5.05020205
5.05090302
5.05090308
5.05150103
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Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

код

Технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Обслуговування засобів гідромеханізації
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних
підприємств
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
будівельних матеріалів
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств
торгівлі і громадського харчування
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості
Обслуговування машин і технологічних ліній пакування
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання
Експлуатація засобів механізації та автоматизації
перевантажувальних робіт
Експлуатація обладнання фармацевтичної та
мікробіологічної промисловості
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального
устаткування
Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання
Інструментальне виробництво
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів
Виробництво абразивного та алмазного інструменту

5.05050201

131

5.05050202

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

Прикладна механіка

1. Технічна
механіка;
2. Інформатика

1

4 р. 10 міс.

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

100

5.05050203
5.05050204
5.05050205
5.05050206
5.05050207
5.05050208
5.05050209
5.05050210
5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050214
5.05050215
5.05050216
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
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Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра

найменування

код

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів
автоматизації
Виробництво двигунів
Виробництво автомобілів і тракторів
Виробництво сільськогосподарських машин
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання
Важке машинобудування (за видами)
Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)
Виробництво рейкового транспорту (за видами)
Зварювальне виробництво
Газоелектротермічне нанесення покриття
Контроль якості металів і зварних з’єднань
Обслуговування і ремонт устаткування зварювального
виробництва
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Обслуговування програмних систем і комплексів
Обслуговування систем баз даних і знань
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування систем управління і автоматики
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робототехнічних систем
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного
устаткування на електростанціях
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем
керування рухом на залізничному транспорті
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на
транспорті

5.05050305

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05050300
5.05050307
5.05050308
5.05050300
5.05050310
5.05050311
5.05050312
5.05050401
5.05050402
5.05050403
5.05050404
5.06010101
5.07010602
5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301
5.05020101
5.05020102

151

Автоматизація та
1. Основи
комп’ютернопрограмування;
інтегровані технології 2. Інформатика

1

4 р. 10 міс.

60

5.05020201
5.05020202
5.05020203
5.05020204
33

Споріднені спеціальності
ОКР молодшого спеціаліста
найменування

Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних
систем
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів
автоматизації
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Друкарське виробництво
Розробка, виготовлення та оформлення пакувань
Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної
інформації
Дизайн друкованої продукції

Спеціальності освітнього
ступеня бакалавра
код

код

Кількість місць*
Фахове
випробування

Курс

Термін
За кошти
навчання державного
бюджету**

найменування

За кошти
фізичних,
юридичних
осіб

5.05020205
5.05050202
5.05070107
5.05070202
5.05080201
5.05080202
5.05150103
5.05150101
5.05150102
5.05150103

186

Видавництво та
поліграфія

1. Основи
поліграфії;
2. Інформатика

1

4 р. 10 міс.

5

180

5.05150104

Примітки:
* Дані за результатами прийому у 2018 році
** Кількість місць буде визначена після доведення обсягів державного замовлення
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