Таблиця 3
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарномедичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
Спеціалізація
Фахове
бакалавра
(освітня програма) випробування Курс
/може повторювати
назву спеціальності/
Код
Назва

Кількість місць*
Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Енерготехнічний факультет
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
організація та експлуатація поштового
зв'язку
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
1/61

5.05070106

6.050702

електромеханіка

6.050702

електромеханіка

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р

0

41

0

0

5.06010105
5.05120103
5.10010102
5.05070102
5.05090401
5.05090201
5.07010503
5.05050204
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будівництво та експлуатація будівель і
споруд

5.06010101

виробництво двигунів

5.05050306

обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки
монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
електропостачання

5.07010602
5.05090302
5.05090301
5.05070101
5.05020102
5.05050302
5.05050303
5.05050305
5.05080201
5.05090101
5.05090104
5.05090308
5.10010201
5.05020205
5.05070103

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
виробництво електричних машин і
апаратів
2/61

5.05120104

5.05070104

5.05050202
5.05070107
5.05070201
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монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
обслуговування систем управління і
автоматики
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
виробництво і переробка продукції
тваринництва
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
молока
організація і технологія ведення
фермерського господарства
3/61

5.05070202
5.05070204
5.05070205
5.05020101
5.05020201

5.05020203
5.05050213
5.07010407
5.07010504
5.05010201
5.05070203
5.05070105
5.05030103
5.05070108
5.07010302
5.04010501
5.04010502
5.04010601
5.09010201
5.05170108
5.05170111
5.09010102
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монтаж, технічне обслуговування і
ремонт обладнання радіозв`язку,
радіомовлення та телебачення

5.05090306

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

6.050503

машинобудування

6.030504

економіка підприємства

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р

0

22

0

0

0

58

0

0

5.05050202
5.05050401

технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010301

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502
5.07010503
5.07010601
5.07010403
5.07010501
5.10010201

5.05050204
5.05050213
5.07010602
5.06010101
5.05120103

землевпорядкування

5.08010102

організація виробництва

5.03060101

4/61

машинобудування

5.05050302

зварювальне виробництво

обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
експлуатація суднових енергетичних
установок
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів

6.050503

6.030504

економіка підприємства

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р
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інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

діловодство

5.02010501

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Суднобудівний факультет
6.051201
обслуговування суднового обладнання
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах
виробництво двигунів
5/61

суднобудування та океанотехніка ВСЬОГО:

0

69

5.05120102
5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306
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судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
6/61

5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010102
5.05050401
5.05050404
5.07010407
5.05070101
5.07010405
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судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

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
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
обслуговування програмних систем і
комплексів

програмна інженерія

6.050103

програмна інженерія

6.050504

зварювання

2 Курс

3р

ВСЬОГО:

0

0

0

12

0

0

0

25

5.05020201

5.05020202

5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05150103
5.05010101

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301

прикладна математика

5.04030101

7/61

6.050103

Фаховий іспит
(Математика)

5.05020102

5.05010102

зварювальне виробництво

суднобудування та океанотехніка

5.05020101

обслуговування систем баз даних і знань

експлуатація суднових енергетичних
установок
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

6.051201

Фаховий іспит
(Математика)
ВСЬОГО:

2 Курс

3р

5.07010403
5.04010501
5.06010302
5.05010201
5.05050204
5.05050401
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газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

інструментальне виробництво

5.05050301

обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05050202
5.05050302
5.05090101

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010602

виробництво двигунів

5.05050306

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
контроль якості металів і зварних
з'єднань

5.04010502
5.05050403

6.050504

Фаховий іспит
(Математика)

зварювання

2 Курс

3р

0

0

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
Спеціалізація
Фахове
бакалавра
(освітня програма) випробування Курс
/може повторювати
назву спеціальності/
Код
Назва

Кількість місць*
Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Енерготехнічний факультет
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
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5.05070106

6.050702

електромеханіка

6.050702

електромеханіка

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р

0

41

0

0

5.06010105
5.05120103
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монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
організація та експлуатація поштового
зв'язку
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
виробництво двигунів
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки
монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
електропостачання

5.10010102
5.05070102
5.05090401
5.05090201
5.07010503
5.05050204
5.06010101
5.05050306
5.07010602
5.05090302
5.05090301
5.05070101
5.05020102
5.05050302
5.05050303
5.05050305
5.05080201
5.05090101
5.05090104
5.05090308
5.10010201
5.05020205
5.05070103
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монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
обслуговування систем управління і
автоматики
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах
монтаж, технічне обслуговування і
ремонт обладнання радіозв`язку,
радіомовлення та телебачення
10/61

5.05120104

5.05070104

5.05050202
5.05070107
5.05070201
5.05070202
5.05070204
5.05070205
5.05020101
5.05020201

5.05020203
5.05050213
5.07010407
5.07010504
5.05010201
5.05070203
5.05070105
5.05030103
5.05070108
5.07010302
5.05090306
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метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
виробництво і переробка продукції
тваринництва
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
молока
організація і технологія ведення
фермерського господарства

5.04010501
5.04010502
5.04010601
5.09010201
5.05170108
5.05170111
5.09010102

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

6.050503

машинобудування

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р

0

20

0

0

5.05050202
5.05050401

технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010301

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502
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машинобудування

5.05050302

зварювальне виробництво

обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
експлуатація суднових енергетичних
установок
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт

6.050503

5.07010503
5.07010601
5.07010403
5.07010501
5.10010201

5.05050204
5.05050213
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обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів

5.07010602
5.06010101
5.05120103

організація виробництва

5.03060101

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

діловодство

5.02010501

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

6.030504

економіка підприємства

6.030504

економіка підприємства

ВСЬОГО:

0

56

0

0

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

землевпорядкування

5.08010102

Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Суднобудівний факультет
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6.051201
обслуговування суднового обладнання
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах
виробництво двигунів
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження

13/61

суднобудування та океанотехніка ВСЬОГО:

0

60

5.05120102
5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306
5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
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монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.10010102

зварювальне виробництво

5.05050401

обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.05050404
5.07010407
5.05070101
5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

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
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
обслуговування програмних систем і
комплексів

суднобудування та океанотехніка

6.050103

програмна інженерія

6.050103

програмна інженерія

Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р

ВСЬОГО:

0

0

0

13

0

0

5.05020101
5.05020102
5.05020201

5.05020202

5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05150103
5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301

прикладна математика

5.04030101
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6.051201

Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р
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експлуатація суднових енергетичних
установок
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

зварювання

0

16

0

0

5.06010302
5.05010201
5.05050204

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

інструментальне виробництво

5.05050301
5.05050202
5.05050302
5.05090101

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010602

виробництво двигунів

5.05050306
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6.050504

ВСЬОГО:

5.04010501

5.05050401

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
контроль якості металів і зварних
з'єднань

зварювання

5.07010403

зварювальне виробництво

обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

6.050504

5.04010502
5.05050403

Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р
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Денна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
Спеціалізація
Фахове
бакалавра
(освітня програма) випробування Курс
/може повторювати
назву спеціальності/
Код
Назва

Кількість місць*
Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Енерготехнічний факультет

землевпорядкування

5.08010102

обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.14010201

організація виробництва

5.03060101

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

діловодство

5.02010501

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

16/61

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Бізнес і приватне
підприємництво

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

30

0

0
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організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

оціночна діяльність

5.03050802
141

обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
організація та експлуатація поштового
зв'язку
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
виробництво двигунів
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки
монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
17/61

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:

22

28

5.06010105
5.05120103
5.10010102
5.05070102
5.05090401
5.05090201
5.07010503
5.05050204
5.06010101
5.05050306
5.07010602
5.05090302
5.05090301
5.05070101
5.05020102
5.05050302
5.05050303
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виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
електропостачання

5.05050305
5.05080201
5.05090101
5.05090104
5.05090308
5.10010201
5.05020205
5.05070103

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
обслуговування систем управління і
автоматики
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
18/61

5.05120104

5.05070104

5.05050202
5.05070107
5.05070201
5.05070202
5.05070204
5.05070205
5.05020101
5.05020201

5.05020203
5.05050213
5.07010407
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технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
виробництво і переробка продукції
тваринництва
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
молока
організація і технологія ведення
фермерського господарства
монтаж, технічне обслуговування і
ремонт обладнання радіозв`язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.07010504
5.05010201
5.05070203
5.05070105
5.05030103
5.05070108
5.07010302
5.04010501
5.04010502
5.04010601
5.09010201
5.05170108
5.05170111
5.09010102
5.05090306

5.05070106

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах
виробництво двигунів
19/61

141

Електроенергетика, електротехніка
Електромеханіка
та електромеханіка

135

Суднобудування

ВСЬОГО:

135

Суднобудування

Суднові енергетичні
установки

Фаховий іспит
(Математика)

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

1 Курс

2р

2р

0

0

45

0

0

0

5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306
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судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
20/61

5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010102
5.05050401
5.05050404
5.07010407
5.05070101
5.07010405
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судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302
142

конструювання та експлуатація
парогенераторного обладнання
конструювання та виробництво
турбінних установок
виробництво двигунів
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
теплових електростанцій
підготовка води, палива і мастильних
матеріалів на електростанціях
монтаж і обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання
експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
монтаж і експлуатація гідроенергетичних
установок
монтаж і експлуатація
теплоенергетичного устаткування
атомних електростанцій
обслуговування устаткування та систем
теплоенергопостачання в
агропромисловому комплексі
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт меліоративних
будівельних машин і обладнання
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
будівництво теплових і атомних
електростанцій
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
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5.05060401

142

Енергетичне машинобудування

ВСЬОГО:

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і
установки

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

25

0

0

5.05060402
5.05050306
5.07010602
5.04010502
5.06010302
5.05060403
5.05060101
5.05060102
5.05060103

5.05060104
5.05060201
5.05060301

5.10010101

5.10010201
5.10010202
5.06010101
5.06010112
5.05050302
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метеорологічні та гідрологічні
спостереження
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.04010501
5.10010102
5.05010201
5.05050202
5.05090101

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

інструментальне виробництво

5.05050301

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
експлуатація суднових енергетичних
установок

5.05050204
5.05050213
5.07010602
5.07010503
5.07010403

зварювальне виробництво

5.05050401

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
22/61

5.06010105
5.05120103
5.05020102
5.05050303
5.05120104

5.05070104

5.05050202
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монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
виробництво і переробка продукції
тваринництва
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
молока
організація і технологія ведення
фермерського господарства

5.05070107
5.07010407
5.04010501
5.04010502
5.04010601
5.09010201
5.05170108
5.05170111
5.09010102
133

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

21

4

5.05050202
5.05050401

технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010301

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502

23/61
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5.05050302

зварювальне виробництво

обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
експлуатація суднових енергетичних
установок
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

Галузеве машинобудування

5.07010503
5.07010601
5.07010403
5.07010501
5.10010201

5.05050204
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експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
виробництво двигунів

5.05050213
5.07010602
5.06010101
5.05120103
5.05050306

організація виробництва

5.03060101

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

діловодство

5.02010501

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

Галузеве машинобудування

Двигуни внутрішнього
згоряння

051

Економіка

ВСЬОГО:

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0

0

30

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105
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обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.14010201

землевпорядкування

5.08010102

обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.14010201

організація виробництва

5.03060101

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

діловодство

5.02010501

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0

051

Економіка

Міжнародна економіка

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

землевпорядкування

5.08010102

організація виробництва

5.03060101

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401
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прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

діловодство

5.02010501

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті
організація авіаційних перевезень

5.07010102
5.07010103
5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
землевпорядкування

5.07010105
5.14010201
5.08010102

051

Економіка

Економіка довкілля і
природних ресурсів

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0

8

22

0

0

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Суднобудівний факультет
контроль якості металів і зварних
з'єднань
експлуатація суднових енергетичних
установок
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
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5.05050403

131

Прикладна механіка

ВСЬОГО:

131

Прикладна механіка

Інжиніринг зварювання та
споріднених процесів

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

5.07010403
5.04010501
5.06010302
5.05010201
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експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання

5.05050204

зварювальне виробництво

5.05050401

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва

5.05050404

інструментальне виробництво

5.05050301

обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05050202
5.05050302
5.05090101

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010602

виробництво двигунів

5.05050306

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем

5.04010502

прикладна математика
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
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
обслуговування програмних систем і
комплексів
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5.04030101

121

Інженерія програмного
забезпечення

ВСЬОГО:

121

Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

20

0

0

5.05020101
5.05020102
5.05020201

5.05020202

5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05150103
5.05010101
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обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301
135

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах
виробництво двигунів
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
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135

Суднобудування
Суднобудування

ВСЬОГО:
Кораблі та океанотехніка

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

16

24

0

0

5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306
5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
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експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.04010502
5.04010501
5.10010102
5.05050401
5.05050404
5.07010407
5.05070101
5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах
виробництво двигунів
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
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135

Суднобудування

Суднокорпусобудування

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0

5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306
5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
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монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010102
5.05050401
5.05050404
5.07010407
5.05070101
5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах
виробництво двигунів
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135

Суднобудування

Судноремонт та технічне
обслуговування флоту

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0

5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306
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судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
31/61

5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010102
5.05050401
5.05050404
5.07010407
5.05070101
5.07010405
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судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
Спеціалізація
Фахове
бакалавра
(освітня програма) випробування Курс
/може повторювати
назву спеціальності/
Код
Назва

Кількість місць*
Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Енерготехнічний факультет
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
виробництво і переробка продукції
тваринництва
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
молока
організація і технологія ведення
фермерського господарства
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі

32/61

5.05070106

6.050702

електромеханіка

6.050702

електромеханіка

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р 6м

0

25

0

0

5.04010501
5.04010502
5.04010601
5.09010201
5.05170108
5.05170111
5.09010102
5.06010105
5.05120103
5.10010102
5.05070102
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організація та експлуатація поштового
зв'язку
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
виробництво двигунів
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
монтаж, технічне обслуговування і
ремонт обладнання радіозв`язку,
радіомовлення та телебачення
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки
монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
електропостачання

5.05090401
5.05090201
5.07010503
5.05050204
5.06010101
5.05050306
5.07010602
5.05090306
5.05090302
5.05090301
5.05070101
5.05020102
5.05050302
5.05050303
5.05050305
5.05080201
5.05090101
5.05090104
5.05090308
5.10010201
5.05020205
5.05070103
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монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
обслуговування систем управління і
автоматики
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах

5.05120104

5.05070104

5.05050202
5.05070107
5.05070201
5.05070202
5.05070204
5.05070205
5.05020101
5.05020201

5.05020203
5.05050213
5.07010407
5.07010504
5.05010201
5.05070203
5.05070105
5.05030103
5.05070108
5.07010302
6.050503
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машинобудування

ВСЬОГО:

0

25
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виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

6.030504

економіка підприємства

6.030504

економіка підприємства

Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р 6м

0

0

0

57

0

0

5.05050202
5.05050401

технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010301

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502
5.07010601
5.07010403
5.07010501
5.05050204

5.10010201
5.05050213
5.07010602
5.07010503
5.05120103
5.06010101

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702
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машинобудування

5.05050302

зварювальне виробництво

обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
експлуатація суднових енергетичних
установок
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
будівництво та експлуатація будівель і
споруд

6.050503

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р
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фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

діловодство

5.02010501

землевпорядкування

5.08010102

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Суднобудівний факультет
6.051201
обслуговування суднового обладнання
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах

84

5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306

судноводіння на морських шляхах

5.07010401
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0

5.05120102

виробництво двигунів

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах

суднобудування та океанотехніка ВСЬОГО:

5.05050302
5.07010402
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обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
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5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010201
5.06010302
5.10010102
5.05050401
5.07010407
5.05070101
5.07010405
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судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

розробка програмного забезпечення
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
обслуговування систем управління і
автоматики
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
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
обслуговування програмних систем і
комплексів

6.050103

програмна інженерія

6.050103

програмна інженерія

6.050504

зварювання

6.050504

зварювання

Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р 6м

ВСЬОГО:

0

0

0

20

0

0

0

30

0

0

5.05020102
5.05020101
5.05020201

5.05020202

5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05150103
5.05010101
5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010201

прикладна математика

5.04030101

зварювальне виробництво

5.05050401

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402
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суднобудування та океанотехніка

5.05010301

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація суднових енергетичних
установок
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд

6.051201

Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

2 Курс

3р 6м

5.05050404
5.07010403
5.04010501
5.06010302
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обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
контроль якості металів і зварних
з'єднань
інструментальне виробництво

5.05010201
5.05050204
5.05050403
5.05050301

обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05050202
5.05050302
5.05090101

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010602

виробництво двигунів

5.05050306

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем

5.04010502

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
Спеціалізація
Фахове
бакалавра
(освітня програма) випробування Курс
/може повторювати
назву спеціальності/
Код
Назва

Кількість місць*
Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Енерготехнічний факультет
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
39/61

5.05070106

6.050702

електромеханіка

6.050702

електромеханіка

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р 6м

0

23

0

0

5.06010105
5.05120103
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монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
організація та експлуатація поштового
зв'язку
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
виробництво двигунів
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
монтаж, технічне обслуговування і
ремонт обладнання радіозв`язку,
радіомовлення та телебачення
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки
монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
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5.10010102
5.05070102
5.05090401
5.05090201
5.07010503
5.05050204
5.06010101
5.05050306
5.07010602
5.05090306
5.05090302
5.05090301
5.05070101
5.05020102
5.05050302
5.05050303
5.05050305
5.05080201
5.05090101
5.05090104
5.05090308
5.10010201
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обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем

5.05020205

електропостачання

5.05070103

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
обслуговування систем управління і
автоматики
монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах
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5.05120104

5.05070104

5.05050202
5.05070107
5.05070201
5.05070202
5.05070204
5.05070205
5.05020101
5.05020201

5.05020203
5.05050213
5.07010407
5.07010504
5.05010201
5.05070203
5.05070105
5.05030103
5.05070108
5.07010302
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метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
виробництво і переробка продукції
тваринництва
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
молока
організація і технологія ведення
фермерського господарства

5.04010501
5.04010502
5.04010601
5.09010201
5.05170108
5.05170111
5.09010102

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

6.050503

машинобудування

ВСЬОГО:
Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р 6м

0

24

0

0

5.05050202
5.05050401

технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

5.07010301

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502

42/61

машинобудування

5.05050302

зварювальне виробництво

обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
експлуатація суднових енергетичних
установок
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

6.050503

5.07010601
5.07010403
5.07010501
5.10010201

5.05050204
5.05050213
5.07010602
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обслуговування і ремонт залізничних
5.07010503
споруд та об'єктів колійного господарства
будівництво та експлуатація будівель і
5.06010101
споруд
монтаж і проектування суднових машин і
5.05120103
механізмів
6.030504
інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

діловодство

5.02010501

землевпорядкування

5.08010102

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

6.030504

економіка підприємства

ВСЬОГО:

економіка підприємства

Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р

0

59

0

0

0

81

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Суднобудівний факультет
6.051201
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суднобудування та океанотехніка ВСЬОГО:
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обслуговування суднового обладнання
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах

5.05120102
5.05120103
5.07010403
5.07010404

виробництво двигунів

5.05050306

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
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5.05050302
5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
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експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.10010201
5.06010302
5.10010102
5.05050401
5.07010407
5.05070101
5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
обслуговування систем управління і
автоматики
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
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
обслуговування програмних систем і
комплексів

суднобудування та океанотехніка

6.050103

програмна інженерія

Фаховий іспит
(Математика)
ВСЬОГО:

3 Курс

2р 6м

0

0

0

15

5.05020102
5.05020101
5.05020201

5.05020202

5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05150103
5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301
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6.051201
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прикладна математика

газоелектротермічне нанесення покриття
обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація суднових енергетичних
установок
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
контроль якості металів і зварних
з'єднань
інструментальне виробництво
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.04030101

програмна інженерія

6.050504

зварювання

6.050504

зварювання

Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р

ВСЬОГО:

0

0

0

26

0

0

5.05050402
5.05050404
5.07010403
5.04010501
5.06010302
5.05010201
5.05050204
5.05050403
5.05050301
5.05050202
5.05050302
5.05090101

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010602

виробництво двигунів

5.05050306

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем

5.04010502

зварювальне виробництво

5.05050401
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6.050103

Фаховий іспит
(Математика)

3 Курс

2р 6м
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Заочна, Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені спеціальності /
Інші спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста
медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР
Спеціалізація
Фахове
бакалавра
(освітня програма) випробування Курс
/може повторювати
назву спеціальності/
Код
Назва

Кількість місць*
Термін
навчання
За кошти
За кошти
фізичних,
державного
юридичних
бюджету
осіб

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Енерготехнічний факультет

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.14010201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

діловодство

5.02010501

землевпорядкування

5.08010102

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301
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076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

ВСЬОГО:

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Бізнес і приватне
підприємництво

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

30

0

0
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організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105
141

метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
експлуатація апаратури контролю
навколишнього природного середовища
виробництво і переробка продукції
тваринництва
зберігання, консервування та переробка
плодів і овочів
зберігання, консервування та переробка
молока
організація і технологія ведення
фермерського господарства
обслуговування електротехнічного
обладнання та автоматичного
устаткування будівель і споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
будівництво, монтаж і експлуатація ліній
електропередачі
виробництво, обслуговування та ремонт
електронної побутової апаратури
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
виробництво двигунів
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
технічне обслуговування і ремонт
апаратури зв'язку та оргтехніки
48/61

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:

1

24

5.04010501
5.04010502
5.04010601
5.09010201
5.05170108
5.05170111
5.09010102
5.06010105
5.05120103
5.10010102
5.05070102
5.05090201
5.07010503
5.05050204
5.06010101
5.05050306
5.07010602
5.05090302
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монтаж, обслуговування і ремонт
станційного обладнання електрозв'язку
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
виробництво верстатів з програмним
управлінням і роботів
виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації
конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація радіотехнічних систем та
пристроїв
монтаж, обслуговування та експлуатація
апаратних засобів інформатизації
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
обслуговування інтелектуальних
інтегрованих систем
електропостачання

5.05090301
5.05070101
5.05020102
5.05050302
5.05050303
5.05050305
5.05080201
5.05090101
5.05090104
5.05090308
5.10010201
5.05020205
5.05070103

монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
монтаж і експлуатація засобів автоматики
електричних систем
виробництво електричних машин і
апаратів
монтаж і обслуговування електричних
машин і апаратів
експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту
обслуговування та ремонт
електроустаткування автомобілів і
тракторів
обслуговування систем управління і
автоматики
49/61

5.05120104

5.05070104

5.05050202
5.05070107
5.05070201
5.05070202
5.05070204
5.05070205
5.05020101
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монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного
виробництва
монтаж, обслуговування та ремонт
автоматизованих систем керування рухом
на залізничному транспорті
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування та ремонт
пристроїв електропостачання залізниць
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
виробництво автоматизованих
електротермічних систем
виробництво електроосвітлювальних
приладів і установок
експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
монтаж і обслуговування
електрообладнання аеропортів
технічне обслуговування засобів
механізації та автоматизації в аеропортах
організація та експлуатація поштового
зв'язку
монтаж, технічне обслуговування і
ремонт обладнання радіозв`язку,
радіомовлення та телебачення
монтаж і експлуатація засобів
диспетчерського та технологічного
керування електричними системами

5.05020201

5.05020203
5.05050213
5.07010407
5.07010504
5.05010201
5.05070203
5.05070105
5.05030103
5.05070108
5.07010302
5.05090401
5.05090306

5.05070106

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах

Електроенергетика, електротехніка
Електромеханіка
та електромеханіка

135

Суднобудування

ВСЬОГО:

135

Суднобудування

Суднові енергетичні
установки

Фаховий іспит
(Математика)

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

1 Курс

2р 6м

2р 6м

0

0

0

50

0

0

5.05120103
5.07010403
5.07010404

виробництво двигунів

5.05050306

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

50/61

141

Роздруковано в ЄДЕБО 02.02.2016 16:52

судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
51/61

5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010201
5.06010302
5.10010102
5.05050401
5.07010407
5.05070101
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судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302
133

виробництво двигунів

5.05050306

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво гідравлічних і
пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів

5.05050401
5.07010301

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502

52/61

133

Галузеве машинобудування

Двигуни внутрішнього
згоряння

051

Економіка

ВСЬОГО:

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р 6м

0

25

0

0

0

30

5.05050202

технічне обслуговування повітряних
суден і двигунів

економіка підприємства

ВСЬОГО:

5.05050302

зварювальне виробництво

обслуговування транспортних засобів
високої прохідності
експлуатація суднових енергетичних
установок
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
експлуатація засобів механізації та
автоматизації перевантажувальних робіт
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
будівництво та експлуатація будівель і
споруд
монтаж і проектування суднових машин і
механізмів

Галузеве машинобудування

5.07010601
5.07010403
5.07010501
5.10010201

5.05050204
5.05050213
5.07010602
5.07010503
5.06010101
5.05120103

5.03050401
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прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

діловодство

5.02010501

землевпорядкування

5.08010102

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті
організація авіаційних перевезень
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.07010102
5.07010103
5.07010104
5.07010105
5.14010201

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

обслуговування та ремонт
електропобутової техніки

5.14010201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

53/61

051

Економіка

Економіка підприємства

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0
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бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

діловодство

5.02010501

землевпорядкування

5.08010102

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101

Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті

5.07010102
5.07010103

організація авіаційних перевезень

5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті

5.07010105

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

діловодство

5.02010501

землевпорядкування

5.08010102

організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

5.03051002

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

соціальна робота

5.13010101
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051

Економіка

Міжнародна економіка

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0
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Готельне обслуговування

5.14010101

Ресторанне обслуговування

5.14010102

організація обслуговування населення

5.14010202

Туристичне обслуговування

5.14010301

організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті
організація перевезень і управління на
залізничному транспорті
організація авіаційних перевезень

5.07010102
5.07010103
5.07010104

організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
інформаційна діяльність підприємства

5.07010105
5.14010201
5.03050201

051

Економіка

Економіка довкілля і
природних ресурсів

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р

0

0

0

30

0

0

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Суднобудівний факультет
зварювальне виробництво

5.05050401

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

обслуговування і ремонт устаткування
зварювального виробництва
експлуатація суднових енергетичних
установок
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
контроль якості металів і зварних
з'єднань
інструментальне виробництво
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
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131

Прикладна механіка

ВСЬОГО:

131

Прикладна механіка

Інжиніринг зварювання та
споріднених процесів

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р 6м

5.05050404
5.07010403
5.04010501
5.06010302
5.05010201
5.05050204
5.05050403
5.05050301
5.05050202
5.05050302
5.05090101
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суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів

5.07010602

виробництво двигунів

5.05050306

експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем

5.04010502

прикладна математика
обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
обслуговування систем управління і
автоматики
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
комп'ютерна обробка текстової, графічної
та образної інформації
обслуговування програмних систем і
комплексів

5.04030101

ВСЬОГО:

121

Інженерія програмного
забезпечення

Інженерія програмного
забезпечення

135

Суднобудування

ВСЬОГО:

135

Суднобудування

Кораблі та океанотехніка

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р 6м

0

20

0

0

0

35

0

0

5.05020101
5.05020201

5.05020202

5.05020203
5.05020204
5.05020205
5.05150103
5.05010101
5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і
мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102
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Інженерія програмного
забезпечення

5.05020102

обслуговування систем баз даних і знань

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок

121

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р 6м

5.05120103
5.07010403
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судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах

5.07010404

виробництво двигунів

5.05050306

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
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5.05050302
5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010201
5.06010302
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монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі

5.10010102

зварювальне виробництво

5.05050401

експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.07010407
5.05070101
5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах

Суднокорпусобудування

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р 6м

0

0

5.07010403
5.07010404
5.05050306

судноводіння на морських шляхах

5.07010401
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Суднобудування

5.05120103

виробництво двигунів

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання

135

5.05050302
5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
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експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010201
5.06010302
5.10010102
5.05050401
5.07010407
5.05070101
5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і
механізмів
експлуатація суднових енергетичних
установок
судноводіння та експлуатація суднових
енергетичних установок на внутрішніх
водних шляхах
виробництво двигунів
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135

Суднобудування

Судноремонт та технічне
обслуговування флоту

Фаховий іспит
(Математика)

1 Курс

2р 6м

0

0

5.05120103
5.07010403
5.07010404
5.05050306
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судноводіння на морських шляхах
технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
судноводіння на внутрішніх водних
шляхах
обслуговування комп'ютерних систем і
мереж
обслуговування верстатів з програмним
управлінням і робототехнічних
комплексів
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден
експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх
машин і обладнання
обслуговування та ремонт автомобілів і
двигунів
обслуговування і ремонт залізничних
споруд та об'єктів колійного господарства
монтаж і обслуговування
електроустаткування суднового
електрообладнання
експлуатація техніки промислового
рибальства та аквакультури
організація перевезень і перевантажень
на водному транспорті
експлуатація обладнання радіозв'язку та
електрорадіонавігація суден
експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
технічне обслуговування, ремонт та
експлуатація тягового рухомого складу
конструювання, виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв
експлуатація та обслуговування
гідрометеорологічних вимірювальних
систем
метеорологічні та гідрологічні
спостереження
експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового
виробництва
будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд
монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі
зварювальне виробництво
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5.07010401
5.05050302
5.07010402
5.05010201
5.05050202
5.07010405
5.05050204
5.07010602
5.07010503
5.05120104
5.09020102
5.07010105
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.05090101
5.04010502
5.04010501
5.10010201
5.06010302
5.10010102
5.05050401
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експлуатація електрообладнання та
автоматики суден
монтаж і експлуатація
електроустаткування електростанцій і
енергосистем
судноводіння та експлуатація морських
рибопромислових суден

5.07010407
5.05070101
5.07010405

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

Примітки:
*Дані за результатами прийому у 2015 році
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