
ТАБЛИЦЯ 5

Акредитована 

як освітня 

програма

Акредитована як спеціальність Неакредитована Акредитована як освітня програма Акредитована як спеціальність Неакредитована

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

Робототехніка та штучний інтелект

113 Прикладна математика Прикладна математика Прикладна математика

123 Компютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія

121 Інженерія програмного забезпечення Інтернет речей

126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Прикладна інформатика

15 Професійна освіта
Професійна освіта (комп’ютерні 

технології)

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка;

Smart-енергетика та 

електромобільність

Енергетичний менеджмент та 

енергоефективні технології.

Геоінформаційні системи і технології;

Землеустрій та кадастр

Водні біоресурси 

Охорона, відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів.

201 Агрономія Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа

242 Туризм Туризм Туризм

205 Лісове господарство Лісове господарство

101 Екологія Екологія Екологія

183
Технології захисту навколишнього 

середовища

Технології захисту навколишнього 

середовища

Технології захисту навколишнього 

середовища

227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія

17 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт

191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування

263 Цивільна безпека Охорона праці Охорона праці

Автомобільні дороги і аеродроми

Водопостачання та водовідведення

Енергетична ефективність будівель та 

обстеженні інженерних систем

Міське будівництво та господарство

Мости і транспортні тунелі

Промислове і цивільне будівництво

Теплогазопостачання і вентиляція;

Технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів;
Управління багатоквартирним будинком 

(групою будинків)

ННІАЗ

192

ННІОЗ

Перелік акредитованих і неакредитованих освітніх програм

151

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка

Водні біоресурси

Геодезія та землеустрій

141

207

193

ННІАКОТ

Назва освітньої програми другий (магістерський) рівень

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології

Водні біоресурси та аквакультура

Назва освітньої програми перший (бакалаврський) рівень

Геодезія та землеустрій

ННІ Код Назва спеціальності

ННІБА Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія

Автоматизація і компютерно-інтегровані 

системи

http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/avtomatyzatsiia-ta-kompiuterno-intehrovani-tekhnolohii-robot-bakalavr
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/elektroenerhetyka-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/elektroenerhetyka-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/elektroenerhetyka-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr-smart-enerhetyka
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/elektroenerhetyka-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr-smart-enerhetyka


162 Біоінженерія та біотехнології
 Біотехнології, біоробототехніка та 

біоенергетика

Гідроінформатика;

Гідротехнічне будівництво

Водна інженерія та водні технології.

145 Гідроенергетика Гідроенергетика Гідроенергетика

144 Теплоенергетика Теплоенергетика Теплоенергетика

Географія рекреації та туризму

Конструктивна географія, управління 

водними та мінеральними 

ресурсами.

Геологія

Гідрологія

Бізнес аналітика та управління 

персоналом і економіка праці

Управління персоналом та економіка 

праці.
 Управління персоналом і економіка 

праці
Інформаційні технології в бізнесі;

Економічна кібернетика Економіка довкілля і природних ресурсів;

75 Маркетинг Маркетинг Маркетинг

Міжнародний бізнес Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Економіка підприємства Економіка підприємства

Економіка туристичного, готельного та 

ресторанного бізнесу;
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

72
Фінанси, банківська справа та 

страхування

Фінанси, банківська справа та 

страхування
Фінанси, банківська справа та страхування

71 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування

Менеджмент інноваційної діяльності;

Менеджмент організацій і 

адміністрування;
Менеджмент природоохоронної 

діяльності;

Управління проектами;

 Управління навчальним закладом;

Управління фінансово-економічною 

безпекою.

Державна служба

Місцеве самоврядування

Креативна та цифрова культура

Міжнародні культурні зв'язки та 

міжкультурні комунікації

31 Релігієзнавчство Релігієзнавство

53 Психологія Психологія Психологія

61 Журналістика
Журналістика та соціальні 

комунікації 

029
Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа

Управління інформаційними 

комунікаціями

11 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи

14 Середня освіта Історія

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт

ННМІ

76
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність

281

34

Публічне управління та адміністрування

Менеджмент73

ННІЕМ

Культурологія

292

51

194

ННІВГП

106

103

Менеджмент

ННІБА

Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології

Міжнародні економічні відносини

Географія

Науки про Землю

Економіка

Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології

Публічне управління та 

адміністрування

http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/konstruktyvna-heohrafiia
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/konstruktyvna-heohrafiia
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/konstruktyvna-heohrafiia
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist-bakalavr-ekonom-pidpr
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist-bakalavr-ekonomika-tyr-bizn
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist-bakalavr-ekonomika-tyr-bizn
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist-bakalavr
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist-bakalavr
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/zhurnalistyka-bakalavr
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/zhurnalistyka-bakalavr


275.03
Транспортні технології (на 

автомобільгому транспорті)

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)

Машини і обладнання 

сільськогосподарського виробництва;
Обладнання хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів;

Підйомно-транспортні, дорожні, 

будівельні, меліоративні машини і 

обладнання.

208 Агроінженерія Агроінженерія

184 Гірництво Гірництво Гірництво

81 Право Право Право

262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність

Галузеве машинобудування133

ННІП

ННМІ Галузеве машинобудування


