
Перелік галузей знань  та спеціальностей (спеціалізацій), 

згідно яких здійснюється підготовка фахівців 

за освітньо – кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та здобувачів ступеню вищої освіти бакалавр 

з 01.09.2019 р. 

 

Код  

галузі 

знань 

Назва галузі знань 

Код 

спеціаль

ності 

Назва спеціальності  

Код 

спеціалізації 

Назва  

спеціалізації 

Назва освітньо-

професійної програми Шифр 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

05  Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка  

 

- - Економіка підприємства Е 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування  - - Бухгалтерський облік Б 

Комерційна діяльність в 

бізнесі 

Кд 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

 

- - Експлуатація та ремонт 

підйомно – 

транспортних, 

будівельних і дорожніх 

машин і  

обладнання 

М 

 

Експлуатація портово- 

го перевантажуваль- 

ного обладнання 

Ппо 

 

Виробництво 

автомобілів і тракторів 

Ат 

Автомобільні та 

тракторні транспортні 

засоби 

Атт 

13 Механічна  

інженерія 

131 Прикладна механіка - - Інструментальне 

виробництво 

І 

 

Технічне 

обслуговування і ремонт 

устаткування 

 

Топ 



підприємств 

машинобудування 

Комп’ютерне 

проектування 

технологічних процесів 

Кп 

27 Транспорт 274 Автомобільний  

транспорт  

 

- - Обслуговування та 

ремонт автомобілів і 

двигунів 

То 

Автосервісне обслугову- 

вання 

Ав 

27 Транспорт 275 Транспортні технології 

(за видами) 

275.03 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

Організація перевезень і 

управління на 

автомобільному 

транспорті 

Тс 

 

 

Організація та 

регулювання 

дорожнього руху 

Др 

Розслідування і 

експертиза ДТП 

Дтп 

275 Транспортні технології 

(за видами) 

275.04 Транспортні 

технології (на 

повітряному 

транспорті) 

Організація авіаційних 

перевезень 

Ап 

Митне оформлення на 

авіаційному транспорті 

Мо 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика,  

електротехніка та  

електромеханіка 

- - Обслуговування та 

ремонт 

електроустаткування 

автомобілів і тракторів 

Тое 

 

 

Електроустаткування 

електромобілів 

Ем 

 

 

Монтаж і експлуатація 

засобів автоматики  

електричних систем 

Аес 



 

19 Архітектура та 

будівництво 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія  

- - Будівництво, 

експлуатація і ремонт 

автомобільних доріг та 

аеродромів 

Д 

Організація технічного 

нагляду у будівництві 

Тн 

14 Електрична 

інженерія 

144 Теплоенергетика 

 

- - Монтаж і 

обслуговування 

теплотехнічного 

устаткування і систем 

теплопостачання 

Сот 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент  - - Організація 

обслуговування на 

транспорті 

От 

Транспортно-експедицій 

на та брокерська діяль- 

ність 

Бр 

Здобувач ступеню вищої освіти бакалавр 

27 Транспорт 275 Транспортні технології  

(на автомобільному  

транспорті) 

  Транспортні технології Тт 

 

 


