
Фахове випробування, іспит з 

іноземної мови

Код

Економіка

7.051; 

7.03050201;
Економіка 

6.030502

Економіка 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

єдиний вступний іспит з іноземної мови  

Менеджмент

Менеджмент 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Прикладна математика

Прикладна математика 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Інженерія програмного 

забезпечення

113

Фаховий іспит; Іноземна мова; 1р 5м  Прикладна математика 
Прикладна математика

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м  

Додаток 3 до Правил Прийому до ХНУРЕ у 2018 році

Термін

навчання

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра та ОКР спеціаліста для 

здобуття освітнього ступеню магістра

Харківський національний університет радіоелектроніки

(назва вищого навчального закладу)

Денна, Магістр

Споріднені 

спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 

Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра
Спеціалізація

(освітня програма) 

7.113; 

6.040301; 

7.04030101;

прикладна математика

Інші спеціальності

121

Інші спеціальності Управління фінансово-економічною безпекою

113 ВСЬОГО:

073

051

Інші спеціальності

економічна кібернетика

073

Економічна кібернетика051

ВСЬОГО:

Економічна кібернетика

Спеціальності 

ОС магістра

Код

051

Назва

/може повторювати назву 

спеціальності/

ВСЬОГО:

Назва

113

Прикладна математика;                                              

Криптологія

ВСЬОГО:

Криптологія

Фаховий іспит; єдиний вступний іспит з 

іноземної мови  



7.121; 

6.050103;

7.05010301;

7.05010302

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

7.122; 

6.050101;

7.05010101;

7.05010102; Фаховий іспит; Іноземна мова; 

7.05010103;

7.05010104

7.122

Комп’ютерні науки
Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп’ютерна інженерія

7.123; 

6.050102; 

7.05010201;

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; Системне програмування123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі

комп’ютерна інженерія

Інформатика

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології

Соціальна інформатика

Інші спеціальності

123

1р 5м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

Системи штучного інтелекту

Консолідована інформація

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

Комп’ютерні системи та мережі

інформаційні технології проектування

Системне проектування

Управління проектами в галузі інформаційних 

технологій
1р 5м  

ВСЬОГО:

Системне проектування

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології ; комп’ютерні науки
Консолідована інформація

122

інформаційні технології проектування

Системи штучного інтелектусистеми штучного інтелекту

системне проектування

1р 5м  

122 Комп’ютерні науки

Соціальна інформатика

Інформаційно-комунікаційні технології 1р 5м ; 1р 10м  

122

1р 5м  

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Комп’ютерні науки

Інші спеціальності

Інформатика

122

Програмне забезпечення систем

інформатика

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології ; комп’ютерні науки;

інформаційні управляючі системи та 

технології;

Фаховий іспит; Іноземна мова; 
1р 5м  

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

1р 5м  

Програмне забезпечення систем

1р 10м  

1р 10м  Інженерія програмного забезпечення

121

програмна інженерія

програмне забезпечення систем

інженерія програмного забезпечення

121

Комп’ютерні науки

Інженерія програмного 

забезпечення Інженерія програмного забезпечення

ВСЬОГО:

Інженерія програмного 

забезпечення 

інформаційні технології проектування

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 7.122;  

6.040302; 

7.04030201

122

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

Інформаційні управляючі системи та технології

Управління проектами в галузі інформаційних 

технологій



7.05010202;

7.05010203

Системний аналіз

7.124; 

6.040303; 

7.04030301

7.124 Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Кібербезпека

7.125; 

6.170101;

7.17010101;

7.17010102

7.125; 

6.170102;

7.17010201

7.125; 

6.170103;

7.17010302

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

1р 5м  

Консолідована інформаціясистемний аналіз

Системний аналіз і управління

Консолідована інформація

151

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Адміністративний менеджмент у сфері захисту 

інформації

ВСЬОГО:

Безпека державних інформаційних ресурсів

Системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

кібербезпека ; управління інформаційною 

безпекою

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

адміністративний менеджмент у сфері 

захисту інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем 1р 5м ; 1р 10м  

125 Кібербезпека 
Адміністративний менеджмент у сфері захисту 

інформації

кібербезпека ; системи технічного захисту 

інформації

кібербезпека ; безпека інформаційних і 

комунікаційних систем

ВСЬОГО:124

125 ВСЬОГО:

безпека інформаційних і комунікаційних 

систем

Системне програмуванняІнші спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

Спеціалізовані комп’ютерні системи 

Фаховий іспит; Іноземна мова; 123 Комп’ютерна інженерія 

Інші спеціальності 125 Кібербезпека 

125 Кібербезпека 

125

безпека державних інформаційних ресурсів

системне програмування

Кібербезпека 
Системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Безпека державних інформаційних ресурсів

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Фаховий іспит; Іноземна мова; 1р 5м ; 1р 10м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп’ютерні системи та мережі

Спеціалізовані комп’ютерні системи

1р 5м  

Інші спеціальності 124 Системний аналіз 

системний аналіз

системний аналіз і управління

Системний аналіз і управління Фаховий іспит; Іноземна мова; 
124 Системний аналіз 

спеціалізовані комп’ютерні системи



7.151; 

6.050201;

7.05020101;

7.05020102

7.151; 

6.050202;

7.05020201;

7.05020202

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

7.152; 

7.05100101;

6.051001

6.051002;

7.05100201

7.152; 

6.051002;

7.05100201

метрологічне забезпечення випробувань та 

якості продукції

метрологія, стандартизація та сертифікація

152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

1р 5м  

1р 5м  

Метрологія та вимірювальна техніка 1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Автоматизоване управління технологічними 

процесами
1р 5м  

151
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Метрологічне забезпечення випробувань та якості 

продукції
Фаховий іспит; Іноземна мова; 152

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

автоматизоване управління технологічними 

процесами

комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва

комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика

комп’ютеризовані та робототехнічні 

системи

метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка; метрологія та вимірювальна техніка

метрологія та інформаційно-вимірювальні 

технології

метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка; метрологія, стандартизація та 

сертифікація

метрологічне забезпечення випробувань та 

якості продукції
1р 5м ; 1р 10м  

152

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва

ВСЬОГО:

151
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

Автоматизоване управління технологічними 

процесами

1р 5м  Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп'ютеризовані системи управління та 

автоматика

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології ; системна інженерія

151

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології

Комп'ютеризовані системи управління та 

автоматика

Інші спеціальності



6.051001

7.05100101

7.152; 

6.051004;

7.05100402;

7.05100403

7.152; 

6.051001;

7.05100101;

6.051002;

7.05100201

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Мікро- та наносистемна техніка

7.153; 

6.050801;

7.05080101

Мікро- та наносистемна техніка 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Біомедична інженерія

7.163; 

6.051402;

метрологія та інформаційно-вимірювальні 

технології

біомедична інженерія

163

Метрологічне забезпечення випробувань та якості 

продукції
Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Фотоніка та оптоінформатика

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Метрологія та інформаційно-вимірювальні 

технології

Інші спеціальності

1р 5м  

152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

1р 5м  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

ВСЬОГО:

163 Біомедична інженерія 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

метрологія та вимірювальна техніка

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Лазерна і оптоелектронна техніка

Метрологічне забезпечення випробувань та якості 

продукції

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Біомедична інженерія

Якість, стандартизація та сертифікація 1р 5м ; 1р 10м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

мікро- та наносистемна техніка; мікро- та 

наноелектроніка

153 ВСЬОГО:

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

1р 5м ; 1р 10м  

152

Фотоніка та оптоінформатика

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
Якість, стандартизація та сертифікація

метрологічне забезпечення випробувань та 

якості продукції

фотоніка та оптоінформатика

152

метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка; метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології

метрологія та вимірювальна техніка

152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

153

метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка; оптотехніка

лазерна і оптоелектронна техніка

метрологія, стандартизація та сертифікація

1р 5м ; 1р 10м  

153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Лазерна і оптоелектронна техніка 1р 5м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  
Інші спеціальності



7.05140201;

7.05140203

Електроніка

7.171; 

6.050802;

7.05080201;

7.05080102

7.171; 

6.050803; 

7.05080302

Електроніка Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Телекомунікації та 

радіотехніка

7.172; 

6.050901;

7.05090101;

7.05090102;

7.05090103

7.172;  

7.05090201;

6.050902;

7.05090202;

7.05090203;

7.05090204

7.172;  

6.050903;

апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 

телебачення

інформаційні технології в біомедицині

радіоелектронні пристрої, системи та 

комплекси

172

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Інформаційні технології в біомедицині

Телекомунікації та радіотехніка 

телекомунікації та радіотехніка; 

телекомунікації
Інформаційні мережі зв’язку 1р 5м ; 1р 10м  

телекомунікації та радіотехніка; 

радіотехніка

радіотехніка 1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

1р 5м  

1р 5м  

172 Телекомунікації та радіотехніка 

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Інженерія відновлюваних джерел енергії

Радіотехніка

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 

телебачення

1р 5м  

Електроніка 

163 Біомедична інженерія 

172 ВСЬОГО:

ВСЬОГО:

електронні прилади та пристрої

фізична та біомедична електроніка

1р 5м  

Інформаційні технології в біомедицині 1р 5м  

електроніка; акустотехніка 171

біомедична інженерія

електроніка; електронні пристрої та системи

171

171 Електроніка 

Інші спеціальності

1р 5м  Електронні прилади та пристрої

1р 5м  

Системи, технологіїі комп'ютерні засоби 

мультимедіа

Системи, технологіїі комп'ютерні засоби 

мультимедіа

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова
Інші спеціальності 171

1р 5м  

1р 5м  

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Біомедична інженерія
163 Біомедична інженерія 

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Електронні прилади та пристрої

1р 5м  

1р 5м  Фаховий іспит; Іноземна мова; 

радіоелектронні апарати

Інтелектуальні технології мікросистемної 

радіоелектронної техніки

інтелектуальні технології мікросистемної 

радіоелектронної техніки

172 Телекомунікації та радіотехніка 

біотехнічні та медичні апарати і системи

автоматизовані комплекси радіоелектронних 

виробництв

Радіоелектронні апарати та засоби 1р 5м  
телекомунікації та радіотехніка; 

радіоелектронні апарати та засоби



7.05090301;

7.05090302;

Видавництво та поліграфія

7.186; 

6.051501;

7.05150101;

7.05150102;

7.05150103

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

Технології друкованих видань 

Технології друкованих видань 

172

172

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

1р 5м ; 1р 10м  

Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв

Інформаційно-мережна інженерія

Інформаційні мережі зв’язку

Технології електронних мультимедійних видань

Телекомунікації та радіотехніка

технології друкованих видань 

Телекомунікації та радіотехніка телекомунікаційні системи та мережі

Інші спеціальності

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 

телебачення

Інфокомунікаційна інженерія

Інформаційно-мережна інженерія

Телекомунікаційні системи та мережі

1р 5м  

1р 5м ; 1р 10м  

комп’ютерні технології та системи 

видавничо-поліграфічних виробництв

Інші спеціальності 186 Видавництво та поліграфія 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

1р 5м  

186

видавництво та поліграфія; видавничо-

поліграфічна справа

186 Видавництво та поліграфія 

1р 5м ; 1р 10м  

технології електронних мультимедійних 

видань

Технології електронних мультимедійних видань

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

Інфокомунікаційна інженерія

ВСЬОГО:

Телекомунікаційні системи та мережі 1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

1р 5м  

Інтелектуальні технології мікросистемної 

радіоелектронної техніки
1р 5м  

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Радіоелектронні апарати та засоби 1р 5м  

інформаційні мережі зв’язку 1р 5м ; 1р 10м  

Інженерія відновлюваних джерел енергії

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Радіотехніка

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  



Фахове випробування, іспит з 

іноземної мови

Код

Економіка

7.051; 

7.03050201;
Економіка 

Фаховий іспит; єдиний вступний іспит з 

іноземної мови  

6.030502

Економіка 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

єдиний вступний іспит з іноземної мови  

Менеджмент

Менеджмент 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Інженерія програмного 

забезпечення

7.121; 

6.050103;

7.05010301;

Інженерія програмного 

забезпечення 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп’ютерні науки

7.122; 

6.050101;

Інші спеціальності 073 Управління фінансово-економічною безпекою 1р 5м  

Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв

Назва

Споріднені 

спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра / 

Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології ; комп’ютерні науки;

Інші спеціальності

програмна інженерія

Назва

051

073 ВСЬОГО:

121

/може повторювати назву 

спеціальності/

Термін

навчання

Заочна, Магістр

Комп’ютерні науки122

Економічна кібернетика

Інформаційні управляючі системи та технології

Програмне забезпечення систем

Спеціалізація

(освітня програма) 

ВСЬОГО:

Інженерія програмного 

забезпечення 
програмне забезпечення систем

121

121

Інші спеціальності

051

економічна кібернетика 051

Спеціальності 

ОКР спеціаліста, 

ОС магістра

Код

Інші спеціальності 186 Видавництво та поліграфія 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

1р 5м ; 1р 10м  

122 ВСЬОГО:

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

ВСЬОГО:

Програмне забезпечення систем

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Економічна кібернетика



7.05010101;

7.05010102;

7.05010103;

7.05010104

Комп’ютерна інженерія

7.123; 

6.050102;

7.05010201;

7.05010202;

7.05010203

Кібербезпека

7.125; 

6.170102;

7.17010201

7.125; 

6.170101;

7.17010101

7.125; 

6.170103;

7.17010302

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

Кібербезпека 

системи технічного захисту інформації

Інші спеціальності 125

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

1р 5м  

Системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Системне програмування

125

125

Кібербезпека 

системи штучного інтелекту

Комп’ютерні науки

122

інформаційні технології проектування

інформаційні управляючі системи та 

технології;

122

Комп’ютерні системи та мережі

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології

ВСЬОГО:123

Комп’ютерні науки

системне проектування

ВСЬОГО:

Кібербезпека 

Комп’ютерна інженерія 

Адміністративний менеджмент у сфері захисту 

інформації

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м  

1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

123 Комп’ютерна інженерія 

Системи штучного інтелекту

1р 5м ; 1р 10м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Системи штучного інтелекту

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Системне програмування

Комп’ютерні системи та мережі 1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м ; 1р 10м  

комп’ютерна інженерія

спеціалізовані комп’ютерні системи

системи технічного захисту інформації, 

автоматизація її обробки

безпека інформаційних і комунікаційних 

систем

безпека інформаційних і комунікаційних 

систем

комп’ютерні системи та мережі

системне програмування

1р 5м  

кібербезпека ; управління інформаційною 

безпекою

1р 5м ; 1р 10м  

125

123

адміністративний менеджмент у сфері 

захисту інформації

Кібербезпека 125
Адміністративний менеджмент у сфері захисту 

інформації
Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Інші спеціальності

Інші спеціальності

Інформаційні управляючі системи та технології



Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

7.151; 

6.050202;

7.05020201;

7.05020202

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

7.152; 

6.051004;

7.05100402;

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Біомедична інженерія

7.163; 

6.051402;

7.05140201;

7.05140203

Біомедична інженерія 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

7.163; 

6.051402;

7.05140201;

7.05140203

Інші спеціальності 152 1р 5м  

метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка; оптотехніка 152
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Лазерна і оптоелектронна техніка
Фаховий іспит; Іноземна мова; 

лазерна і оптоелектронна техніка

автоматизоване управління технологічними 

процесами

біомедична інженерія

163 Біомедична інженерія 

151

Фаховий іспит; Іноземна мова; біомедична інженерія

інформаційні технології в біомедицині

Ортопедичні технології та інженерія

комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології

1р 5м

1р 5м  

Лазерна і оптоелектронна техніка

інформаційні технології в біомедицині

біомедична інженерія

біомедична інженерія

Інші спеціальності

163

163Інші спеціальності

152

Біомедична інженерія                        

151 ВСЬОГО:

Біомедична інженерія 

ВСЬОГО:

Автоматизоване управління технологічними 

процесами

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

ВСЬОГО:

163

Біомедична інженерія

1р 5м ; 1р 10м  

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва

Автоматизоване управління технологічними 

процесами

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва
151

1р 5м ; 1р 10м  

1р 5м  

1р 5м  



Біомедична інженерія 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Електроніка

7.171; 

6.050802;

7.05080201

Електроніка 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Телекомунікації та 

радіотехніка

7.172; 

6.050901;

7.05090101;

7.05090103;

7.05090102

7.172; 

6.050903;

7.05090301;

7.05090302

1р 5м  

1р 5м  

Радіотехніка 1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

1р 5м 

1р 5м  

Радіоелектронні апарати та засоби

1р 5м ; 1р 10м  

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 

телебачення

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова
1р 5м  

Інформаційні мережі зв’язку

Телекомунікації та радіотехніка 

Радіотехніка

апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 

телебачення

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і 

телебачення

Інтелектуальні технології мікросистемної 

радіоелектронної техніки

радіоелектронні пристрої, системи та 

комплекси

електронні прилади та пристрої

електронні прилади та пристрої; електронні 

пристрої та системи

Інші спеціальності

1р 5м  Інформаційно-мережна інженерія

171

172

1р 5м ; 1р 10м  

Інфокомунікаційна інженерія 1р 5м  

Телекомунікаційні системи та мережі 1р 5м ; 1р 10м  

Інформаційні мережі зв’язку

Телекомунікації та радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та мережі

ВСЬОГО:

1р 5м  Електронні прилади та пристрої

Телекомунікації та радіотехніка 

телекомунікації та радіотехніка;

інформаційні мережі зв’язку

телекомунікаційні системи та мережі

Інформаційно-мережна інженерія 1р 5м  

1р 5м ; 1р 10м  
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Інші спеціальності

Ортопедичні технології та інженерія

Інтелектуальні технології мікросистемної 

радіоелектронної техніки

Фаховий іспит; Іноземна мова; 1р 5м  

ВСЬОГО:

Електроніка 

171

Електронні прилади та пристрої

163

Радіоелектронні апарати та засоби

172

171

172

телекомунікації
172

телекомунікації та радіотехніка; 

радіотехніка

Інші спеціальності

радіотехніка



Видавництво та поліграфія

7.186; 

6.051501;

7.05150101;

7.05150102;

7.05150103

Видавництво та поліграфія 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Інженерія програмного 

забезпечення

7.121; 

6.050103;

7.05010301;

7.05010302

Інженерія програмного 

забезпечення 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп’ютерні науки

7.122;

 6.050101;

7.05010101;

7.05010102;

7.05010103;

7.05010104

121 1р 10м  Інші спеціальності

інженерія програмного забезпечення

121
Інженерія програмного 

забезпечення 
Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122

програмне забезпечення систем

Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв

Телекомунікації та радіотехніка 

Інші спеціальності 1р 5м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 1р 10м  

системне проектування

1р 10м  

ВСЬОГО:

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології ; 

122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту

інформаційні управляючі системи та 

технології;

інформаційні технології проектування

Видавництво та поліграфія 

системи штучного інтелекту

комп’ютерні науки;

186

121

Центр післядипломної освіти

інженерія програмного забезпечення ; 

програмна інженерія

Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв

ВСЬОГО:

1р 5м  

186

технології друкованих видань 

технології електронних мультимедійних 

видань

видавництво та поліграфія ;                 

видавничо-поліграфічна справа

комп’ютерні технології та системи 

видавничо-поліграфічних виробництв

186

Інфокомунікаційна інженерія

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

1р 5м  

Інші спеціальності

ВСЬОГО:

172

Фаховий іспит; Іноземна мова; 



Комп’ютерні науки
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Кібербезпека

7.125;

6.170101;

7.17010101;

7.17010102;

Біомедична інженерія

7.163; 

6.051402;

7.05140201;

7.05140203

Біомедична інженерія 
додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Телекомунікації та 

радіотехніка

7.172

6.050903

7.05090301

7.05090302

Видавництво та поліграфія

7.186; 

6.051501;

Інформаційні мережі зв’язку

Телекомунікаційні системи та мережі

Телекомунікаційні системи та мережі

Інформаційні мережі зв’язку

безпека державних інформаційних ресурсів

Інші спеціальності

172

Безпека інформаційних і комунікаційних систем                                                      

ВСЬОГО:

телекомунікаційні системи та мережі

телекомунікації

1р 10м  

1р 10м  

Безпека державних інформаційних ресурсів 1р 10м  

1р 10м  

1р 10м  

1р 10м  

1р 10м  кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Інші спеціальності системи штучного інтелекту 1р 10м  

125 ВСЬОГО:

122

безпека інформаційних і комунікаційних 

систем

Кібербезпека Фаховий іспит; Іноземна мова; 125безпека інформаційних і комунікаційних 

систем

ВСЬОГО:

 Безпека державних інформаційних ресурсів

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

1р 10м  163

1р 10м  

125 Кібербезпека 

1р 10м  

1р 10м  

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

163 ВСЬОГО:

Біомедична інженерія 163 Біомедична інженерія Фаховий іспит; Іноземна мова; 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв

186

інформаційні технології в біомедицині

біомедична інженерія

біомедична інженерія

Фаховий іспит; Іноземна мова; 

телекомунікації та радіотехніка 

інформаційні мережі зв’язку
172 Телекомунікації та радіотехніка 

Інші спеціальності Біомедична інженерія 

Інші спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

186 Видавництво та поліграфія 

видавництво та поліграфія ;                 

видавничо-поліграфічна справа



7.05150101;

7.05150102;

7.05150103

Видавництво та поліграфія 

додатковий фаховий іспит; фаховий іспит; 

іноземна мова

Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв186

Інші спеціальності

1р 10м  

1р 10м  Фаховий іспит; Іноземна мова; 
Комп’ютерні технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв
186 Видавництво та поліграфія 

технології друкованих видань 

технології електронних мультимедійних 

видань

комп’ютерні технології та системи 

видавничо-поліграфічних виробництв


