
Додаток 4 до Правил прийому до закладу вищої освіти в 2023 році

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Ідентифікатор 

конкурсу (Форма 

здобуття освіти)

Основа 

вступу
Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій

Б06д (денна)

Б06з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5

предметні спеціальності: 014.04 «Середня освіта (Математика)», 014.06 «Середня освіта (Хімія)», 014.08 

«Середня освіта (Фізика та астрономія)», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.10 «Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)», 014.15 «Середня освіта (Природничі науки)»

Б10д (денна)

Б10з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5

спеціалізації: 015.31 «Професійна освіта (Будівництво та зварювання)», 015.32 «Професійна освіта 

(Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації)», 015.33 «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та 

електромеханіка)», 015.34 «Професійна освіта (Машинобудування)», 015.35 «Професійна освіта (Видобуток, 

переробка та транспортування корисних копалин)», 015.36 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої 

промисловості)», 015.37 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції 

та харчові технології)», 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)»

Б14д (денна)
ПЗСО, 

НРК5

спеціальності: 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 051 «Економіка», галузі знань: 07 «Управління та 

адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування»

Б15д (денна) ПЗСО спеціальності: 031 «Релігієзнавство», 033 «Філософія»

Б16д (денна) ПЗСО спеціальності: 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія»

Б17д (денна)

Б17з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5
спеціалізація: 035.01 «Філологія (Українська мова та література)»

Б24д (денна)

Б24з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5
спеціалізація: 035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)»

Б29д (денна) ПЗСО спеціальність: 052 «Політологія», галузі знань: 06 «Журналістика», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини»

Б32д (денна)
ПЗСО, 

НРК5
галузь знань: 09 «Біологія», спеціальність: 101 «Екологія»

Б33д (денна) ПЗСО спеціальності: 102 «Хімія», 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Перелік структур широких конкурсів, у яких беруть участь здобувачі вищої освіти при вступі на місця навчання 

за державним замовленням

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"



Ідентифікатор 

конкурсу (Форма 

здобуття освіти)

Основа 

вступу
Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій

Б34д (денна)

Б34з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5
спеціальність: 103 «Науки про Землю»

Б37д (денна)
ПЗСО, 

НРК5
спеціальності: 113 «Прикладна математика», галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Б38д (денна)

Б38з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5

галузі знань: 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», спеціальності: 161 «Хімічні технології та 

інженерія», 182 «Технології легкої промисловості», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 184 

«Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології», 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 

273 «Залізничний транспорт», спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Б40д (денна)

Б40з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5
галузь знань: 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»

Б43д (денна)

Б43з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5
спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»

Б46д (денна)
ПЗСО, 

НРК5
галузь знань: 23 «Соціальна робота»

Б47д (денна)
ПЗСО, 

НРК5
спеціальності: 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека»

Б50д (денна)

Б50з (заочна)

ПЗСО, 

НРК5

спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт», спеціалізація: 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)»

Ступінь вищої освіти: магістр

М1д (денна) НРК6
спеціальності: 051 «Економіка», галузі знань: 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» (крім державного замовлення НАДС)

М2д (денна) НРК6 спеціальність: 052 «Політологія», галузь знань: 06 «Журналістика»

М5д (денна) НРК6 галузі знань: 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини»




