
 

 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Дніпропетровський національний університет 

імені Олеся Гончара 
 

Н А К А З 
 

“24” березня 2017 р.      № 84 
 

Про закріплення спеціальностей 
за кафедрами 

 

З метою забезпечення освітнього процесу з 2017/2018 н.р. і на вико-
нання наказу МОН України «Про особливості запровадження переліку галу-
зей знань і спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів ви-
щої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2015 року №266» від 6.11.2015р. №1151, та Постанови КМ України 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266» від 1.02.2017р. № 53, 

 

Н А К А З У Ю : 
 

1. Закріпити спеціальності, за якими ДНУ має ліцензію на освітню дія-
льність, за кафедрами, починаючи з набору 2017/2018 н.р.: 

1.1. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти згідно з додатком № 1 
до цього наказу; 

1.2. другого (магістерського) рівня вищої освіти згідно з додатком № 2 
до цього наказу. 
 

Ректор         М.В. Поляков 

 

Проект наказу вносить 
завідувач навчального відділу     О.В. Верба 
 
УЗГОДЖЕНО: 
 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи      С.О. Чернецький 
 
Начальник юрвідділу      Т.В. Шляхова 
 
Начальник загального відділу     А.І. Маякова 
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Додаток №1 до наказу від 24.03.2017р. №84 
 

Спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та за-
кріплені за ними випускові кафедри 

 
Фізико-технічний факультет 

1  125 «Кібербезпека»  радіоелектронної автоматики 
2  131 «Прикладна механіка»  механотроніки 
3  133 «Галузеве машинобудування»  технології виробництва 
4  134 «Авіаційна та ракетно-космі-

чна техніка» 
проектування і конструкцій; двигунобуду-
вання; технології виробництва 

5  141 «Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка»  

двигунобудування 

6  151 «Автоматизація та комп’юте-
рно-інтегровані технології» 

радіоелектронної автоматики 

7  173 «Авіоніка» систем автоматизованого управління 
 
Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем 
Фізико-технічний факультет 

1  172 «Телекомунікації та радіотех-
ніка» 

електронних засобів телекомунікацій; експери-
ментальної фізики та фізики металів; систем ав-
томатизованого управління 

 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи      С.О. Чернецький 

 

 
Додаток №2 до наказу від 24.03.2017р. №84 

 
Спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти та за-

кріплені за ними випускові кафедри 
 
Фізико-технічний факультет 

1  131 «Прикладна механіка»  механотроніки 
2  132 «Матеріалознавство»  технології виробництва 
3  133 «Галузеве машинобудування»  технології виробництва 
4  134 «Авіаційна та ракетно-кос-

мічна техніка» 
проектування і конструкцій; двигунобуду-
вання; технології виробництва; космічних та 
інформаційних технологій 

5  141 «Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка»  

двигунобудування 

6  151 «Автоматизація та комп’юте-
рно-інтегровані технології» 

радіоелектронної автоматики 

7  173 «Авіоніка»  систем автоматизованого управління 
 
Факультет фізики електроніки та комп’ютерних систем 
Фізико-технічний факультет 

1  172 «Телекомунікації та радіо-
техніка» 

електронних засобів телекомунікацій; експери-
ментальної фізики та фізики металів; систем ав-
томатизованого управління 

 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи      С.О. Чернецький 

 


