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051 Економіка 7

        на основі повної загальної середньої освіти 5

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 2

071 Облік і оподаткування 10

        на основі повної загальної середньої освіти 5

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

072 Фінанси, банківська справа та страхування 8

        на основі повної загальної середньої освіти 8

073 Менеджмент 6

        на основі повної загальної середньої освіти 6

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 8

        на основі повної загальної середньої освіти 8

101 Екологія 8

        на основі повної загальної середньої освіти 8

103 Науки про Землю 8

        на основі повної загальної середньої освіти 6

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 2

121 Інженерія програмного забезпечення 10

        на основі повної загальної середньої освіти 8

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 2

122 Комп’ютерні науки 15

        на основі повної загальної середньої освіти 12

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 3

123 Комп’ютерна інженерія 10

        на основі повної загальної середньої освіти 7

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 3

125 Кібербезпека 10

        на основі повної загальної середньої освіти 10

131 Прикладна механіка 10

        на основі повної загальної середньої освіти 10

132 Матеріалознавство 10

        на основі повної загальної середньої освіти 10

133 Галузеве машинобудування 23 2

        на основі повної загальної середньої освіти 18 2

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5
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141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 25

        на основі повної загальної середньої освіти 20

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

144 Теплоенергетика 15

        на основі повної загальної середньої освіти 10

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 30 5

        на основі повної загальної середньої освіти 25 5

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 13

        на основі повної загальної середньої освіти 13

161 Хімічні технології та інженерія 21

        на основі повної загальної середньої освіти 16

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

171 Електроніка 18

        на основі повної загальної середньої освіти 13

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

172 Телекомунікації та радіотехніка 20

        на основі повної загальної середньої освіти 15

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

183 Технології захисту навколишнього середовища 10

        на основі повної загальної середньої освіти 10

184 Гірництво 55 5

        на основі повної загальної середньої освіти 25 5

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 30

193 Геодезія та землеустрій 15

        на основі повної загальної середньої освіти 10

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 5

Всього за ОС "бакалавр" 365 12

        на основі повної загальної середньої освіти 278 12

        на основі осв.-кв. рівня "Молодший спеціаліст" 87

*) обсяги державного замовлення ще не затверджені Міністерством освіти і науки України; 

офіційну інформацію буде оприлюднено після затвердження


