
Додаток 3 

до Правил Прийому 

до ПВНЗ НКПІ 

у 2017 р.  

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання другий (третій) курс (з 

нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра 

Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний інститут" 

 

Споріднені спеціальності / Інші спеціальності ОС 

молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста** 

Спеціальності  

ОС бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня програма)  

/може 

повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове 

випробуванн

я 

Курс Термін 

навчання 
 

Назва Код Код Назва 

Економічна кібернетика 

інформаційна діяльність 

підприємства 

економіка підприємства 

бухгалтерський облік 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

розробка програмного 

забезпечення 

обслуговування комп'ютерних 

систем і мереж 

5.03050201 

 

5.03050401 

5.03050901 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.05010301 

 

5.05010201 

 

051 Економіка Економічна 

кібернетика 

Фаховий 

іспит 

(Основи 

економіки) 

2 Курс 2р10м 

інформаційна діяльність 

підприємства 

економіка підприємства 

5.03050201 

 

5.03050401 

051 Економіка Економічна 

кібернетика 

Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

3 Курс 1р10м 



бухгалтерський облік 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

розробка програмного 

забезпечення 

обслуговування комп'ютерних 

систем і мереж 

5.03050901 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.05010301 

 

5.05010201 

 

Інші спеціальності 

 051 Економіка Економічна 

кібернетика 

Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

Додатковий 

іспит 

(Економічна 

кібернетика) 

2 Курс 2р10м 

Інші спеціальності 

 051 Економіка Економічна 

кібернетика 

Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

Додатковий 

іспит 

(Економічна 

кібернетика) 

3 Курс 1р10м 

Економіка підприємства 

 товарознавство та комерційна 

діяльність 

організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

бухгалтерський облік 

інформаційна діяльність 

підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

5.03051001 

 

5.03051002 

 

 

5.03050901 

5.03050201 

 

5.03050601 

5.03050701 

051 Економіка  Економіка 

підприємства 

 Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

2 Курс 2р10м 



комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

економіка підприємства 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802       

5.03050401 

 товарознавство та комерційна 

діяльність 

організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

бухгалтерський облік 

інформаційна діяльність 

підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

економіка підприємства 

5.03051001 

 

5.03051002 

 

 

5.03050901 

5.03050201 

 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802       

5.03050401 

051 Економіка  Економіка 

підприємства 

 Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

3 Курс 1р10м 

Інші спеціальності 

 051 Економіка  Економіка 

підприємства 

Фаховий 

іспит(Основи 

економіки); 

Додатковий 

іспит 

(Економіка 

підприємства) 

2 Курс 2р10м 

Інші спеціальності 

 051 Економіка  Економіка 

підприємства 

Фаховий 

іспит(Основи 

економіки); 

Додатковий 

іспит 

(Економіка 

підприємства) 

3 Курс 1р10м 

Бухгалтерський облік і аудит 

товарознавство та комерційна 

діяльність 

5.03051001 

 

71 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит  Фаховий 

іспит (Основи 

2 Курс 2р10м 



організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

економіка підприємства 

інформаційна діяльність 

підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

5.03051002 

 

 

5.03050401 

5.03050201 

 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

економіки) 

товарознавство та комерційна 

діяльність 

організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

економіка підприємства 

інформаційна діяльність 

підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

бухгалтерський облік 

5.03051001 

 

5.03051002 

 

 

5.03050401 

5.03050201 

 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03050901 

71 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит  Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

3 Курс 1р10м 

Інші спеціальності 

 71 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит  Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

Додатковий 

іспит 

(Бухгалтерськ

ий облік) 

2 Курс 2р10м 

Інші спеціальності 
 71 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит  Фаховий 

іспит (Основи 

3 Курс 1р10м 



економіки) 

Додатковий 

іспит 

(Бухгалтерськ

ий облік) 

Фінанси 

інформаційна діяльність 

підприємства 

бухгалтерський облік 

економіка підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

товарознавство та комерційна 

діяльність 

організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

5.03050201 

 

5.03050901 

5.03050401 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03051001 

 

5.03051002 

 

72 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит  Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

2 Курс 2р10м 

інформаційна діяльність 

підприємства 

бухгалтерський облік 

економіка підприємства 

прикладна статистика 

маркетингова діяльність 

комерційна діяльність 

фінанси і кредит 

оціночна діяльність 

товарознавство та комерційна 

діяльність 

організація заготівель і 

товарознавство 

сільськогосподарської продукції 

5.03050201 

 

5.03050901 

5.03050401 

5.03050601 

5.03050701 

5.03050702 

5.03050801 

5.03050802 

5.03051001 

 

5.03051002 

 

72 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит  Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

3 Курс 1р10м 



Інші спеціальності 

 72 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит  Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

Додатковий 

іспит 

(Фінанси) 

2 Курс 2р10м 

Інші спеціальності 

 72 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит  Фаховий 

іспит (Основи 

економіки) 

Додатковий 

іспит 

(Фінанси) 

3 Курс 1р10м 

Технологія машинобудування 

технічне обслуговування і 

ремонт устаткування 

підприємств машинобудування 

обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів 

обслуговування засобів 

гідромеханізації 

експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх 

машин і обладнання 

обслуговування та ремонт 

обладнання 

металургійних підприємств 

обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств 

будівельних матеріалів 

 

обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств хімічної 

і нафтогазопереробної 

5.05050201 

 

 

5.05050202 

 

 

5.05050203 

 

5.05050204 

 

 

 

5.05050205 

 

 

5.05050206 

 

 

 

5.05050207 

 

 

131 Прикладна 

механіка 

Інженерна 

механіка 

Фаховий 

іспит 

Основи 

технології 

машинобудув

анння 

2 Курс 2р10м 



промисловості 

експлуатація та ремонт 

обладнання харчового 

виробництва 

обслуговування та ремонт 

устаткування підприємств 

торгівлі і громадського 

харчування 

обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств 

текстильної та легкої 

промисловості 

обслуговування та ремонт 

поліграфічного обладнання 

обслуговування машин і 

технологічних ліній пакування 

експлуатація обладнання 

фармацевтичної та 

мікробіологічної промисловості 

обслуговування та ремонт 

геологорозвідувального 

устаткування 

експлуатація та ремонт 

геофізичної апаратури і 

обладнання 

експлуатація засобів механізації 

та автоматизації 

перевантажувальних робіт 

технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях 

обслуговування та ремонт 

автомобілів і 

двигунів 

 

5.05050208 

 

 

5.05050209 

 

 

 

5.05050210 

 

 

 

5.05050212 

 

5.05050211 

 

5.05050214 

 

 

5.05050215 

 

 

5.05050216 

 

 

5.05050213 

 

5.05050302 

 

 

5.07010602 

 

технічне обслуговування і 

ремонт устаткування 

5.05050201 

 

131 Прикладна 

механіка 

Інженерна 

механіка 

Фаховий 

іспит 

3 Курс 1р10м 



підприємств машинобудування 

обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів 

обслуговування засобів 

гідромеханізації 

експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх 

машин і обладнання 

обслуговування та ремонт 

обладнання 

металургійних підприємств 

обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств 

будівельних матеріалів 

 

обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств хімічної 

і нафтогазопереробної 

промисловості 

експлуатація та ремонт 

обладнання харчового 

виробництва 

обслуговування та ремонт 

устаткування підприємств 

торгівлі і громадського 

харчування 

обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств 

текстильної та легкої 

промисловості 

обслуговування та ремонт 

поліграфічного обладнання 

обслуговування машин і 

 

5.05050202 

 

 

5.05050203 

 

5.05050204 

 

 

 

5.05050205 

 

 

5.05050206 

 

 

 

5.05050207 

 

 

 

5.05050208 

 

 

5.05050209 

 

 

 

5.05050210 

 

 

 

5.05050212 

 

5.05050211 

Основи 

технології 

машинобудув

анння 



технологічних ліній пакування 

експлуатація обладнання 

фармацевтичної та 

мікробіологічної промисловості 

обслуговування та ремонт 

геологорозвідувального 

устаткування 

експлуатація та ремонт 

геофізичної апаратури і 

обладнання 

експлуатація засобів механізації 

та автоматизації 

перевантажувальних робіт 

технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях 

обслуговування та ремонт 

автомобілів і 

двигунів 

 

5.05050214 

 

 

5.05050215 

 

 

5.05050216 

 

 

5.05050213 

 

5.05050302 

 

 

5.07010602 

 

Інші спеціальності 

 131 Прикладна 

механіка 

Інженерна 

механіка 

Фаховий 

іспит 

Основи 

технології 

машинобудув

анння 

Додатковий 

іспит 

(Інженерна 

графіка) 

2 Курс 2р10м 

Інші спеціальності 

 131 Прикладна 

механіка 

Інженерна 

механіка 

Фаховий 

іспит 

Основи 

технології 

машинобудув

анння 

Додатковий 

3 Курс 1р10м 



іспит 

(Інженерна 

графіка) 

Електричні машини і апарати 

конструювання, виробництво та 

технічне 

обслуговування радіотехнічних 

пристроїв 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

електростанцій і енергосистем 

будівництво, монтаж і 

експлуатація ліній 

електропередачі 

електропостачання 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд 

виробництво 

електроосвітлювальних 

приладів і установок 

монтаж і експлуатація засобів 

диспетчерського та 

технологічного керування 

електричними системами 

монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних систем 

монтаж і обслуговування 

електрообладнання аеропортів 

світлотехнічне забезпечення 

видовищних заходів 

виробництво електричних машин 

і апаратів 

монтаж і обслуговування 

електричних машин і апаратів 

5.05090101 

 

5.05070101 

 

5.05070102 

 

 

5.05070103 

 

 

 

5.05070104 

 

 

5.05070105 

 

 

5.05070106 

 

 

 

5.05070107 

 

5.05070108 

 

 

 

5.05070109 

 

5.05070201 

5.05070202 

141 Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

Електротехніка Фаховий іспит 

Основи 

електротехніки 
 

2 Курс 2р10м 



виробництво автоматизованих 

електротермічних систем 

5.05070203 

 

конструювання, виробництво та 

технічне 

обслуговування радіотехнічних 

пристроїв 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

електростанцій і енергосистем 

будівництво, монтаж і 

експлуатація ліній 

електропередачі 

електропостачання 

монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд 

виробництво 

електроосвітлювальних 

приладів і установок 

монтаж і експлуатація засобів 

диспетчерського та 

технологічного керування 

електричними системами 

монтаж і експлуатація засобів 

автоматики електричних систем 

монтаж і обслуговування 

електрообладнання аеропортів 

світлотехнічне забезпечення 

видовищних заходів 

виробництво електричних машин 

і апаратів 

монтаж і обслуговування 

електричних машин і апаратів 

виробництво автоматизованих 

електротермічних систем 

5.05090101 

 

5.05070101 

 

5.05070102 

 

 

5.05070103 

 

 

 

5.05070104 

 

 

5.05070105 

 

 

5.05070106 

 

 

 

5.05070107 

 

5.05070108 

 

 

 

5.05070109 

 

5.05070201 

5.05070202 

5.05070203 

 

141 Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

Електротехніка Фаховий іспит 

Основи 

електротехніки 
 

3 Курс 1р10м 



Інші спеціальності 

 141 Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

Електротехніка Фаховий іспит 

(Основи 

Електротехніки  

Додатковий 

іспит 

(Електроматері

алознавство) 

2 Курс 2р10м 

Інші спеціальності 

 141 Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

Електротехніка Фаховий іспит 

(Основи 

Електротехніки  

Додатковий 

іспит 

(Електроматері

алознавство) 

3 Курс 1р10м 

          

         

       

 

 


