Додаток 8
до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “НЛТУ України” в 2019 році
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) курс або на другий (третій) курс
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
(назва вищого навчального закладу)

Денна
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності ОКР молодшого спеціаліста
Назва

Код

Спеціальності ОС бакалавра
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
Фахове
/може повторювати випробування
назву спеціальності/

Курс

Термін
навчання

За кошти
державного
бюджету

За кошти
фізичних,
юридичних осіб

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну
дизайн

5.02020701

Інші спеціальності
обслуговування програмних систем і комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп’ютерних систем і мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності
обслуговування програмних систем і комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010101
5.05010102
5.05010201

Інші спеціальності
виробництво органічних речовин
виробництво неорганічних речовин
виробництво високомолекулярних сполук
хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів
Інші спеціальності
виготовлення меблів
лісове господарство
обробка деревини
лісозаготівля та первинна обробка деревини

Дизайн
Дизайн
Комп'ютерні науки

Промисловий дизайн
Промисловий дизайн
Комп'ютерні науки

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс
1 Курс

1р 10м
1р 10м
1р 10м

10

0

10

16

122

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

.

.

126

5.05180103
5.09010301
5.05180102
5.05180101

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та
технології

Фаховий іспит

1 Курс

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та
технології

Фаховий іспит

1 Курс

161

161

Інші спеціальності

економіка підприємства
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність

022
022
122

126
5.05130101
5.05130102
5.05130110
5.05130111

Кількість місць*

1р 10м

.

.

1р 10м

10

0

1р 10м

6

1р 10м

15

Хімічні технології та інженерія

Технології деревинних
композиційних матеріалів і
модифікування деревини

Фаховий іспит

1 Курс

Хімічні технології та інженерія

Технології деревинних
композиційних матеріалів і
модифікування деревини

Фаховий іспит

1 Курс

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві
технології

Фаховий іспит

1 Курс

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві
технології

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

1 курс

1 р 10 м

187

187

1р 10м

8

Інститут екологічної економіки і менеджменту
051
071
072
075
076
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

6

7

фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
інформаційна діяльність підприємства

5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03050201

Інші спеціальності
економіка підприємства
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
інформаційна діяльність підприємства

051
051
071
072
075
076
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03050201

Інші спеціальності
Облік і оподаткування
економіка підприємства
Фінанси, банківська справа та страхування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
бухгалтерський облік
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
економіка підприємства
інформаційна діяльність підприємства

071
051
072
075
076
5.03050901
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050401
5.03050201

Інші спеціальності
Менеджмент

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

0

0

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

0

0

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

0

0

051
Економіка

Економіка довкілля і
природних ресурсів

051

Економіка

Економіка довкілля і
природних ресурсів

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

5

0

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

0

0

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

0

0

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

0

1

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
адміністрування

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1 р 10 м

0

0

073

економіка підприємства
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
організація виробництва
організація обслуговування на транспорті

051
074
075
076
5.03060101
5.03060102

Інші спеціальності
Менеджмент
економіка підприємства
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
організація виробництва

073
051
074
075
076
5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Інші спеціальності
Екологія
Біологія
Науки про Землю
Агрономія
Захист і карантин рослин
Лісове господарство
Садово-паркове господарство
прикладна екологія
аналітичний контроль якості хімічних сполук
пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерногеологічними методами
метеорологічні та гідрологічні спостереження
експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища
Інші спеціальності

101
091
103
201
202
205
206
5.04010602
5.04010101
5.04010303

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
адміністрування

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

101

Екологія

Екологія

101

Екологія

Екологія

1 курс

1 р 10 м

0

1

Фаховий іспит

1 курс

1 р 10 м

4

0

Фаховий іспит

1 курс

1 р 10 м

0

0

5.04010501
5.04010503
5.04010601

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної

131
132
133
5.05050204

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.07010601
5.07010602
5.07010501
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050201
5.05050202
5.05050203
5.05050205
5.05050206
5.05050207

131

Прикладна механіка

Технічний сервіс

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

12

4

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
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
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
лісозаготівля та первинна обробка деревини
Інші спеціальності
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної

5.05050208
5.05050209
5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050310
5.05050311
5.05180101
Прикладна механіка

131

Технічний сервіс

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

0

4

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

6

5

131
132
133
5.05050204

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.07010601
5.07010602
5.07010501
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050201
5.05050202
5.05050203
5.05050205
5.05050206
5.05050207

131

Прикладна механіка

Промисловий інжиніринг

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
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво гідравлічних і пневматичних
засобів автоматизації
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
лісозаготівля та первинна обробка деревини
Інші спеціальності
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050208
5.05050209
5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050302
5.05050303
5.05050305
5.05050310
5.05050311
5.05180101
Прикладна механіка

Промисловий інжиніринг

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

0

4

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання
лісового господарства

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

6

5

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання
лісового господарства

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

0

4

133

Галузеве машинобудування

Інжиніринг, машини
деревообробної
промисловості

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

4

5

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.07010601
5.07010602
5.07010501
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

Інші спеціальності
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів

131
131
132
133
5.05050204

131
132
133
5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050205
5.05050206

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
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
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
лісозаготівля та первинна обробка деревини
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу

5.05050207

5.05050208
5.05050209
5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050310
5.05050311
5.05180101
5.10010203

Інші спеціальності
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
автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології

Галузеве машинобудування

Інжиніринг, машини
деревообробної
промисловості

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

0

4

151

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології

Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

15

5

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

0

4

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

10

5

Фаховий іспит

1 Курс

1р 10м

0

4

5.05020201
5.05020202

5.05020203

5.05020204
5.05020205
151
151

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології

205

Лісове господарство

Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології
Лісова інженерія

205

Лісове господарство

Лісова інженерія

Інші спеціальності
лісозаготівля та первинна обробка деревини
лісове господарство
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
лісове господарство
Інші спеціальності

133

5.05180101
5.09010301
5.10010203
205

лісове господарство мисливське господарство
Інші спеціальності
лісове господарство
мисливське господарство
Інші спеціальності
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
Інші спеціальності

Інститут лісового і садово-паркового господарства
5.09010301
5.09010302

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

1 Курс

2р 10м

205

Лісове господарство
Лісове господарство

Лісове господарство
Мисливське господарство

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

2р 10м
2р 10м

205

Лісове господарство

Мисливське господарство

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

1 Курс

2р 10м

205
205

5.09010301
5.09010302

5.09010303

206

Садово-паркове господарство

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

44

60

4

10

Заочна

Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності ОКР молодшого спеціаліста
Назва
Код

Спеціальності ОС бакалавра
Код

Назва

Спеціалізація
Фахове
(освітня програма)
/може повторювати випробування
назву спеціальності/

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну

дизайн

5.02020701

Інші спеціальності
обслуговування програмних систем і комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп’ютерних систем і мереж
розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102
5.05010201
5.05010301

Інші спеціальності
обслуговування програмних систем і комплексів
обслуговування систем баз даних і знань
обслуговування комп’ютерних систем і мереж

122
5.05010101
5.05010102
5.05010201

Інші спеціальності
виробництво органічних речовин
виробництво неорганічних речовин
виробництво високомолекулярних сполук
хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.05130101
5.05130102
5.05130110
5.05130111

Інші спеціальності

161

161
5.05180103
5.09010301
5.05180102
5.05180101

Інші спеціальності

економіка підприємства
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
інформаційна діяльність підприємства

126

126

Інші спеціальності
виготовлення меблів
лісове господарство
обробка деревини
лісозаготівля та первинна обробка деревини

022
022
122

Дизайн
Дизайн
Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки
Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології
Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Промисловий дизайн
Промисловий дизайн
Комп'ютерні науки

187

Деревообробні та меблеві технології

Термін

Кількість місць*

навчання

За кошти
За кошти
державного
фізичних,
бюджету
юридичних осіб

Фаховий іспит
Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс
1 Курс

2р 4м
2р 4м
2р 4м

Комп'ютерні науки

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

Інформаційні системи та
технології

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

Інформаційні системи та
технології
Технології деревинних
композиційних матеріалів і
модифікування деревини
Технології деревинних
композиційних матеріалів і
модифікування деревини

187
Деревообробні та меблеві технології

Курс

Деревообробні та меблеві
технології
Деревообробні та меблеві
технології

18

19

Інститут екологічної економіки і менеджменту
051
071
072
075
076
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03050201

051

Економіка

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1р 10м

0

3

Економіка підприємства

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1р 10м

0

0

економіка підприємства
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
інформаційна діяльність підприємства

051
071
072
075
076
5.03050401
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03050201

Інші спеціальності
Облік і оподаткування
економіка підприємства
Фінанси, банківська справа та страхування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

бухгалтерський облік
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
економіка підприємства
інформаційна діяльність підприємства

економіка підприємства
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
організація виробництва
організація обслуговування на транспорті

5.03050901
5.03050601
5.03050701
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050401
5.03050201

051
074
075
076
5.03060101
5.03060102

073
051
074
075
076
5.03060101
5.03060102

Інші спеціальності
Екологія

Економіка

051

Економіка

Економіка довкілля і
природних ресурсів

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

071

Облік і оподаткування

073

Менеджмент

073

1 курс

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

0

0

1р 10м

0

0

1 курс

1р 10м

0

12

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1р 10м

0

3

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1р 10м

0

0

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1р 10м

0

6

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
адміністрування

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

1 курс

1р 10м

1

0

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і
адміністрування

1 курс

1р 10м

0

6

101

Екологія

1 курс

2р4м

0

11

Облік і оподаткування

073

Інші спеціальності
Менеджмент
економіка підприємства
Публічне управління та адміністрування
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
організація виробництва
організація обслуговування на транспорті

Економіка довкілля і
природних ресурсів

051

071
051
072
075
076

Інші спеціальності
Менеджмент

1р 10м
Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури

101

Екологія

Фаховий іспит,
ЗНО з української
мови і літератури
Фаховий іспит

Біологія
Науки про Землю
Агрономія
Захист і карантин рослин
Лісове господарство
Садово-паркове господарство
прикладна екологія
аналітичний контроль якості хімічних сполук
пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерногеологічними методами
метеорологічні та гідрологічні спостереження
експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій
експлуатація апаратури контролю навколишнього
природного середовища
Інші спеціальності

091
103
201
202
205
206
5.04010602
5.04010101
5.04010303
5.04010501
5.04010503
5.04010601
Екологія

101

Екологія

Фаховий іспит

1 курс

2р4м

0

1

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
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

131
132
133
5.05050204

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.07010601
5.07010602
5.07010501
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050201
5.05050202
5.05050203
5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208
5.05050209

131

Прикладна механіка

Технічний сервіс

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

4

20

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
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
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
лісозаготівля та первинна обробка деревини

5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050310
5.05050311
5.05180101

Інші спеціальності
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
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

131
132
133
5.05050204

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.07010601
5.07010602
5.07010501
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309
5.05050201
5.05050202
5.05050203
5.05050205
5.05050206
5.05050207

5.05050208

131

Прикладна механіка

Технічний сервіс

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

0

3

131

Прикладна механіка

Промисловий інжиніринг

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

1

4

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
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво гідравлічних і пневматичних
засобів автоматизації
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
лісозаготівля та первинна обробка деревини
Інші спеціальності
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і
обладнання
експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
обслуговування транспортних засобів високої
прохідності
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
виробництво двигунів
виробництво автомобілів і тракторів
виробництво сільськогосподарських машин
виробництво підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050209
5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050302
5.05050303
5.05050305
5.05050310
5.05050311
5.05180101

131
132
133
5.05050204

Прикладна механіка
Галузеве машинобудування

Промисловий інжиніринг
Машини та обладнання
лісового господарства

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

2р 4м
2р 4м

0
3

3
10

133

Галузеве машинобудування

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

0

3

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання
лісового господарства
Інжиніринг, машини
деревообробної
промисловості

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

2

5

5.10010201
5.10010202
5.10010203
5.07010601
5.07010602
5.07010501
5.05050306
5.05050307
5.05050308
5.05050309

Інші спеціальності
прикладна механіка
матеріалознавство
галузеве машинобудування
технічне обслуговування і ремонт устаткування
підприємств машинобудування
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних комплексів
обслуговування засобів гідромеханізації
обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
обслуговування та ремонт обладнання
підприємств будівельних матеріалів
обслуговування та ремонт обладнання

131
133

131
132
133
5.05050201

5.05050202
5.05050203
5.05050205
5.05050206
5.05050207

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
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
важке машинобудування
хімічне і нафтове машинобудування
лісозаготівля та первинна обробка деревини
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу

5.05050208
5.05050209
5.05050210

5.05050211
5.05050212
5.05050213
5.05050301
5.05050302
5.05050303
5.05050304
5.05050305
5.05050310
5.05050311
5.05180101
5.10010203

133

Галузеве машинобудування

151

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології

151

Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології

205

205

Інші спеціальності
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
автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології

5.05020201

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

0

3

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

5

10

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

0

3

Лісове господарство

Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології
Лісова інженерія

Фаховий іспит

1 Курс

3р 4м

5

4

Лісове господарство

Лісова інженерія

Фаховий іспит

1 Курс

2р 4м

0

3

1 Курс

3р 4м

18

140

5.05020202

5.05020203

5.05020204
5.05020205
151

Інші спеціальності
лісозаготівля та первинна обробка деревини
лісове господарство
експлуатація та ремонт обладнання лісового
комплексу
лісове господарство
Інші спеціальності

Інжиніринг, машини
деревообробної
промисловості
Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
технології

5.05180101
5.09010301
5.10010203
205

Інститут лісового і садово-паркового господарства
лісове господарство

5.09010301

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Фаховий іспит

мисливське господарство
Інші спеціальності
лісове господарство
мисливське господарство
Інші спеціальності
зелене будівництво і садово-паркове
господарство
Інші спеціальності

5.09010302
5.09010301
5.09010302

205

5.09010303

206

Примітки:
*Дані за результатами прийому в 2018 році

205

Лісове господарство
Лісове господарство

Лісове господарство
Мисливське господарство

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

3р 4м
3р 4м

205

Лісове господарство
Садово-паркове господарство

Мисливське господарство

Фаховий іспит
Фаховий іспит

1 Курс
1 Курс

3р 4м
3р 4м

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Фаховий іспит

1 Курс

3р 4м

205

Садово-паркове господарство

1

20

