
Спеціалізація

(освітня програма)

Фахове 

випробування

Термін

навчання

Назва Код Код Назва

/може повторювати 

назву спеціальності/

144 Теплоенергетика ВСЬОГО:

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 

устаткування теплових електростанцій
5.05060101

підготовка води, палива і мастильних 

матеріалів на електростанціях
5.05060102

монтаж і обслуговування теплотехнічного 

устаткування і систем теплопостачання
5.05060103

експлуатація теплотехнічного і 

теплотехнологічного устаткування і систем 

теплопостачання

5.05060104

організація обслуговування та транспорті 5.03060102

експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища
5.04010601

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201

монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва
5.05020201

експлуатація, ремонт і енергопостачання 

міського електротранспорту
5.05070204

обслуговування електротехнічного обладнання 

і автоматичного устаткування будівель і споруд
5.06010105

обслуговування автоматизованого 

теплоенергетичного устаткування на 

електростанціях

5.05020202

монтаж і експуатація електроустаткування 

електростанцій і енергосистем
5.05070101

144

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном 

навчання) 

 осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра з 

правом зарахування за державним замовленням (згідно Додатку 2 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, на 1 курс) 

1 Курс

Споріднені спеціальності /

 Інші спеціальності 

ОС молодшого бакалавра,

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра 

(ОС магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 

спрямувань), напрями підготовки ОКР 

бакалавра Курс

Теплоенергетика Теплоенергетика

ЗНО з української 

мови і літератури; 

Фаховий іспит

Додаток 2.2
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монтаж і експуатація теплоенергетичного 

устаткування атомних електростанцій
5.05060301

151
Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології
ВСЬОГО:

виробництво та обслуговування авіаційних 

приладів і електрообладнання
5.05100301

обслуговування систем управління і автоматики  5.05020101

обслуговування комп'ютеризованих 

інтегрованих і робототехнічних систем
5.05020102

монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва
5.05020201

обслуговування автоматизованого 

теплоенергетичного устаткування на 

електростанціях      

5.05020202

монтаж, обслуговування та ремонт 

автоматизованих систем керування рухом на 

залізничному транспорті

5.05020203

обслуговування інтелектуальних інтегрованих 

систем         
5.05020205

обслуговування та ремонт пристроїв 

електрозв'язку на транспорті      
5.05020204

організація обслуговування та транспорті 5.03060102

експлуатація апаратури контролю 

навколишнього природного середовища
5.04010601

обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201

експлуатація, ремонт і енергопостачання 

міського електротранспорту
5.05070204

обслуговування електротехнічного обладнання 

і автоматичного устаткування будівель і споруд
5.06010105

конструювання, виробництво та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки
5.05080201

радіотехнічні вимірювання 5.05100101

конструювання, виробництво та технічне 

обслуговування радіотехнічних пристроїв
5.05090101

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 

устаткування теплових електростанцій
5.05060101

монтаж і експлуатація електроустаткування 

електростанцій і енергосистем
5.05070101

монтаж і експлуатація теплоенергетичного 

устаткування атомних електростанцій
5.05060301

організація перевезень і управління на 

автотранспорті
5.07010102

будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101

144

Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології

ЗНО з української 

мови і літератури; 

Фаховий іспит

1 Курс

2р  

Теплоенергетика Теплоенергетика

1 Курс

ЗНО з української 

мови і літератури; 

Фаховий іспит

151
Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології
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101 Екологія ВСЬОГО:

прикладна екологія 5.04010602 101 Екологія

Екологія та охорона 

навколишнього середовища
ЗНО з української 

мови і літератури; 

Фаховий іспит

1 Курс 2р  

103 Науки про Землю ВСЬОГО:

пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301

пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та 

інженерно-геологічними методами
5.04010303

розвідування нафтових та газових родовищ 5.04010304

метеорологічні та гідрологічні спостереження 5.04010501

експлуатація та обслуговування 

гідрометеорологічних вимірювальних систем
5.04010502

експлуатація метеорологічних радіолокаційних 

станцій
5.04010503

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного 

обладнання
5.08010101

землевпорядкування 5.08010102

картографічні роботи 5/08010103

Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування

2р  103 Науки про Землю Науки про Замлю

ЗНО з української 

мови і літератури; 

Фаховий іспит

1 Курс
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