МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.04.2016

м. Київ

№ 419
Зареєстрований в Міністерстві
юстиції 06 травня 2016 року за
№ 691/28821

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 06 листопада 2015 року № 1151
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та з метою врахування пропозицій
вищих навчальних закладів щодо удосконалення таблиць відповідності переліків
напрямів і спеціальностей
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими
здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими
здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньокваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
(Перелік 2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2015 року за № 1460/27905, виклавши їх у новій редакції, що
додається.
2. Внести зміни до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік
2015), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада
2015 року № 1151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015
року за № 1460/27905, виклавши їх у новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей
(Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за
№ 1460/27905, виклавши їх у новій редакції, що додаються.
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4. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.) забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та його розміщення на
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра Совсун І.Р.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуюча
обов’язки Міністра

І. Р. Совсун
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Зміни, що внесені до таблиць відповідності згідно із наказом Міністерства освіти і науки України
від 12 квітня 2016 року № 419
Зміни, що внесені до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і
магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)
Перелік 1
Шифр Найменування Напрям
галузі галузі знань
підготовки
Гуманітарні науки та мистецтво
0201
Культура
дизайн*

0203

Гуманітарні
науки

філософія*

Код
Найменування
напряму спеціальності
підготовки спеціаліста
6.020207

6.020301

Перелік 2
Код
Найменування
спеціальнос спеціальності
ті
магістра
спеціаліста

дизайн (за видами)* 7.02020701 дизайн (за видами)*

філософія*

7.02030101 філософія*

Код
Галузь знань
спеціальності
магістра
8.02020701

8.02030101

01 Освіта
вилучено
02 Культура і
мистецтво
01 Освіта
вилучено
03 Гуманітарні
науки

Соціальні науки, бізнес і право
0301
Соціальнополітологія*
політичні
науки

6.030104

політологія (за
7.03010401 політологія (за сферами 8.03010401
сферами політичної
політичної діяльності)*
діяльності)*

01 Освіта
вилучено
05 Соціальні та
поведінкові науки

Природничі науки
0401
Природничі
науки

0403

екологія, охорона 6.040106
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористува
ння
*
Системні науки інформатика*
6.040302
та кібернетика

екологія та охорона 7.04010601 екологія та охорона
навколишнього
навколишнього
середовища*
середовища*

8.04010601

01 Освіта
вилучено
10 Природничі
науки

інформатика*

7.04030201 інформатика*

8.04030201

01 Освіта

Перелік 2015
Спеціальність

014 Середня освіта (за
предметними спеціалізаціями)
вилучено
022 Дизайн
014 Середня освіта (за
предметними спеціалізаціями)
вилучено
033 Філософія
014 Середня освіта (за
предметними спеціалізаціями)
вилучено
052 Політологія
014 Середня освіта (за
предметними спеціалізаціями)
вилучено
101 Екологія

014 Середня освіта (за
предметними спеціалізаціями)
11 Математика та 113 Прикладна математика
статистика
доповнено
доповнено
12 Інформаційні
122 Комп’ютерні науки та
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Інженерія
0502
Автоматика та системна інженерія 6.050201
управління

0505

Машинобудаан машинобудування 6.050503
ня та
матеріалооброб
ка
зварювання

0509

Радіотехніка,ра радіоелектронні
діоелектронні апарати
апарати та
зв’язок

6.050504

6.050902

мережі та системи 6.050904
поштового зв’язку

комп’ютерні системи 7.05020103
управління
рухомими об’єктами
(за видами
транспорту)

комп’ютерні системи
управління рухомими
об’єктами (за видами
транспорту)

8.05020103

двигуни
внутрішнього
згорання

7.05050304 двигуни внутрішнього 8.05050304
згорання

відновлення та
підвищення
зносостійкості
деталей і
конструкцій
біотехнічні та
медичні апарати і
системи

7.05050403 відновлення та
8.05050403
підвищення
зносостійкості деталей і
конструкцій

обладнання та
технології
поштового зв’язку

7.05090204 біотехнічні та медичні 8.05090204
апарати і системи

7.05090401 обладнання та
технології поштового
зв’язку

8.05090401

автоматизовані
7.05090402 автоматизовані системи 8.05090402
системи управління
управління та контролю
та контролю
поштового зв’язку
поштового зв’язку
Охорона здоров’я
1201
Медицина

Специфічні категорії
1801 Специфічні

сестринська справа 6.120101
доповнено

сестринська справа
доповнено

лабораторна
діагностика
доповнено

лабораторна
8.12010007
діагностика доповнено доповнено

6.120102

інтелектуальна

7.18010011 інтелектуальна

8.12010006
доповнено

8.18010011

технології

інформаційні технології

12 Інформаційні
технології
доповнено
15 Автоматизація
та
приладобудування
13 Механічна
інженерія
14 Електрична
інженерія
доповнено
13 Механічна
інженерія

122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
доповнено
151 Автоматизація та
комп’ютерно- інтегровані
технології
133 Галузеве
машинобудування
142 Енергетичне
машинобудування»
доповнено
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
доповнено

17 Електроніка та
телекомунікації
16 Хімічна та
біоінженеря
доповнено
17 Електроніка та
телекомунікації
15 Автоматизація
та
приладобудування
доповнено
17 Електроніка та
телекомунікації
15 Автоматизація
та
приладобудування
доповнено

172 Телекомунікації та
радіотехніка
163 Біомедична інженерія
доповнено

22 Охорона
здоров’я
доповнено
22 Охорона
здоров’я
доповнено

223 Медсестринство
доповнено

07 Управління та

073 Менеджмент доповнено

172 Телекомунікації та
радіотехніка
151 Автоматизація та
комп’ютерно- інтегровані
технології доповнено
172 Телекомунікації та
радіотехніка
151 Автоматизація та
комп’ютерно- інтегровані
технології
доповнено

224 Технології медичної
діагностики та лікування
доповнено
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категорії

власність

власність

адміністрування
08 Право

охоронна діяльність і
безпека

8.18010026

25 Воєнні науки,
національна
безпека, безпека
державного
кордону

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
081 Право
251 Державна безпека

26
Цивільна 262
Правоохоронна
безпека
діяльність доповнено
доповнено

Зміни, що внесені до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста (Перелік 3), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)
Перелік 3
Шифр Найменування галузі
Найменування
галузі знань
спеціальності
Інженерія
0502
Автоматика та управління обслуговування систем управління і
автоматики

Код
спеціальності

Галузь знань

Перелік 2015
Спеціальність

5.05020101

15 Автоматизація та
приладобудування
27 Транспорт доповнено
15 Автоматизація та
приладобудування
27 Транспорт доповнено
15 Автоматизація та
приладобудування
27 Транспорт доповнено
15 Автоматизація та
приладобудування
27 Транспорт доповнено

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
273 Залізничний транспорт доповнено
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
273 Залізничний транспорт доповнено
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
273 Залізничний транспорт доповнено
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
273 Залізничний транспорт доповнено

монтаж, обслуговування та ремонт
5. 05020203
автоматизованих систем керування рухом на
залізничному транспорті
обслуговування та ремонт пристроїв
5.05020204
електрозв’язку на транспорті

Будівництво та архітектура
0601
Будівництво та
архітектура

обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5. 05020205

будівництво, обслуговування і ремонт
залізничних колій

5.06010108

Техніка та енергетика аграрного виробництва
1001
Техніка та енергетика
експлуатація та ремонт машин і обладнання 5. 10010201
аграрного виробництва
агропромислового виробництва

експлуатація та ремонт меліоративних,
будівельних машин і обладнання
експлуатація і ремонт обладнання лісового
комплексу
Сфера обслуговування
1401
Сфера
обслуговування

організація обслуговування населення

5. 10010202

5.10010203

5. 14010202

19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженері
27 Транспорт доповнено

273 Залізничний транспорт доповнено

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

20 Аграрні науки та
продовольство доповнено
13 Механічна інженерія
доповнено
20 Аграрні науки та
продовольство
13 Механічна інженерія
доповнено
20 Аграрні науки та
продовольство

208 Агроінженерія доповнено

07 Управління та
адміністрування

133 Галузеве машинобудування доповнено
208 Агроінженерія
133 Галузеве машинобудування доповнено
208 Агроінженерія
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
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туристичне обслуговування

5.14010301

18 Виробництво та технології
доповнено
24 Сфера обслуговування

182 Технології легкої промисловості
доповнено
242 Туризм
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Зміни, що внесені до Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)
03
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
03.00.04 Біохімія

03.00.15 Генетика

біологічні,
сільськогосподарські,
медичні, ветеринарні

біологічні,
сільськогосподарські,
медичні

09 Біологія
20 Аграрні науки та
продовольство
21 Ветеринарна медицина
22 Охорона здоров’я
09 Біологія
20 Аграрні науки та
продовольство
22 Охорона здоров’я

03.00.20 Біотехнологія

біологічні, технічні,
сільськогосподарські

09 Біологія
16 Хімічна та біоінженерія
20 Аграрні науки та
продовольство

091 Біологія
204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза
222 Медицина
091 Біологія
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва
222 Медицина
091 Біологія
162 Біотехнології та біоінженерія
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва

05
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.01.00 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
технічні

12 Інформаційні технології
13 Механічна інженерія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
131 Прикладна механіка

05.02.00 Машинознавство
05.02.09 Динаміка та міцність машин

технічні

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

05.03.00 Обробка матеріалів у машинобудуванні
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

технічні

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування

05.09.00 Електротехніка
05.09.08 Прикладна акустика та звукотехніка

технічні

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
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05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії

технічні

17 Електроніка та
телекомунікації
14 Електрична інженерія
17 Електроніка та
телекомунікації

05.13.00 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
05.13.22 Управління проектами і програмами

технічні

172 Телекомунікації та радіотехніка
141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
171 Електроніка

07 Управління та
адміністрування
12 Інформаційні технології

073 Менеджмент
122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
124 Системний аналіз

05.16.00 Металургія
05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів

технічні

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство
136 Металургія

05.18.00 Технологія харчової та легкої промисловості
05.18.16 Технологія харчової продукції

технічні

18 Виробництво та технології
24 Сфера обслуговування
16 Хімічна та біоінженерія
18 Виробництво та технології

181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
161 Хімічні технології та інженерія
182 Технологія легкої промисловості

05.18.19 Технологія текстильних матеріалів, швейних і
трикотажних виробів
05.22.00 Транспорт
05.22.06 Залізнична колія

технічні
технічні

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
05.22.13 Навігація та управління рухом

технічні
технічні

27 Транспорт
27 Транспорт

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

технічні

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт
271 Річковий та морський транспорт
272 Авіаційний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)
271 Річковий та морський транспорт
272 Авіаційний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

сільськогосподарські,
біологічні

20 Аграрні науки та
продовольство

205 Лісове господарство

економічні

05 Соціальні та поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування

051 Економіка

06
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
06.03.00 Лісове господарство
06.03.01 Лісові культури та фітомеліорація
08

206 Садово-паркове господарство

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності)

073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова

2

08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології економічні
в економіці
16

діяльність
241 Готельно-ресторанна справа
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та
страхування

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія

21

24 Сфера обслуговування
05 Соціальні та поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування

ветеринарні,
сільськогосподарські

20 Аграрні науки та
продовольство
21 Ветеринарна медицина

204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза

хімічні, біологічні,
технічні, медичні,
військові, ветеринарні

09 Біологія
10 Природничі науки
25 Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного
кордону

091 Біологія
102 Хімія
253 Військове управління (за видами
збройних сил)

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

21.01.00 Основи національної безпеки
21.02.03 Цивільний захист

255 Озброєння та військова техніка

