
 



 

 



ПРОФЕСІЙНІ КВАЛІФІКАЦІЇ СТУПЕНЮ МАГІСТРА  
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕРЕЛІКУ 2015 (випуск 2018 року, прийому 2017 року) 

 

Спеціальність / 

Programme Subject Area 

Спеціалізація / 

Study Programme 

Освітньо-професійна програма / 

Educational and Professional 

programme 

Професійна кваліфікація / 

Professional qualification 

011 Освітні, педагогічні 

науки 

Educational, pedagogical 

sciences 

 Педагогіка вищої школи 

Pedagogy in Higher Education 

2310.2 Викладач вищого навчального 

закладу 

Instructor of higher education institution, 

011 Освітні, педагогічні 

науки 

Educational, pedagogical 

sciences 

 Менеджмент освіти 

Management in education 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

Instructor of higher education institution 

035 Філологія 

Philology 
035.04 Германські 

мови та літератури 

(переклад включно) 

Germanic languages 

and literatures 

(including translation) 

Германські мови та літератури 
(переклад включно) 
Germanic Languages and Literatures 
(including Translation) 

2310.2 Викладач вищого навчального 

закладу, 2444.2 Перекладач технічної 

літератури, редактор-перекладач 

Instructor of higher education institution, 

translator of technical literature, editor-

translator 

051 Економіка 

Economics 

 Економічна кібернетика 
Economic cybernetics 

 

 Економіка підприємства 
Economics of enterprise 

 

 Економіка довкілля і природних 

ресурсів 

Environment and natural resource 

management 

 

 Економіка природокористування 

Environmental economics 

2441.2 Економіст 

Economist 

 Економіка та організація бізнесу 

Economics and business organization 

2441.2 Економіст 

Economist 

071 Облік і оподаткування 

Accounting and taxation 

 Облік і аудит 
Accounting and audit 

 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Finance, banking and insurance 

 Фінанси і кредит 

Finance and credit 
 



073 Менеджмент 

Management 

 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

Management of organizations and 

administration 

 

 Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 
Management of foreign economic 
activity 

 

 Логістика 
Logistics 

 

 Управління інноваційною 

діяльністю 

Innovation management 

 

 Адміністративний менеджмент 

Administrative management 

 

 Управління проектами 

Project management 

2447.2 Професіонал з управління проектами 

Expert in project management 

 Менеджмент інноваційної  
діяльності 

Management of innovative activities 

 

075 Маркетинг 
Marketing 

 Маркетинг 

Marketing 
 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
Business, trade and exchange 
activities 

 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 
Business, trade and exchange activities 

2441.2 Економіст 

Economist 

081 Право 
Law 

 Право 

Law 

2421.2 Юрист 

Lawyer 

101 Екологія 
Environmental studies 

 Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

Ecology and environmental 

protection 

2211.2 Еколог 

Ecologist 

103 Науки про землю 

Earth sciences 

 Геологія 
Geology 

2114.2 Геолог 
Geologist 

 Гідрогеологія 
Hydrogeology 

2114.2 Гідрогеолог 
Hydrogeologist 

 Геофізика 
Geophysics 
 

2114.2 Геофізик 
Geophysicist 



121 Інженерія програмного 
забезпечення 
Software engineering 

 Програмне забезпечення систем 

System software 

2132.2 Інженер-програміст 
Software engineer 

122 Комп’ютерні науки 
Computer sciences 

 Інформаційні управляючі системи 

та технології 

Information management systems and 

technologies 

2131.2 Інженер з комп’ютерних систем 
Computer systems engineer 

 Інформаційні технології 

аерокосмічного моніторингу 

довкілля 

Information technologies of 

environmental aerospace monitoring 

2131.2 Розробник обчислювальних систем 

Developer of computer systems 

122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 
Computer sciences and 
information technologies 

 Інформаційні управляючі системи 

та технології 

Information management systems and 

technologies 

2131.2 Інженер з комп’ютерних систем 

Computer systems engineer 

 Комп'ютерний еколого- 
економічний моніторинг 
Computer-based environmental and 
economic monitoring 

2131.2 Розробник обчислювальних систем 

Developer of computer systems 

123 Комп’ютерна інженерія 
Computer engineering 

 Комп'ютерні системи та мережі 
Computer systems and networks 

2131.2 Інженер з комп'ютерних систем 
Computer systems engineer 

 Комп’ютерна інженерія 
Computer engineering 

2131.2 Інженер з комп'ютерних систем 
Computer systems engineer 

124 Системний аналіз 

System analysis 

 Системний аналіз і управління 

System analysis and management 

2139.2 Професіонал з обчислень в галузі 

системного аналізу 

Expert in system analysis computations 

125 Кібербезпека 
Cyber security 

 Кібербезпека 

Cyber security 

2149.2 Професіонал із організації 
інформаційної безпеки 
Expert in organization of information security 

131 Прикладна механіка 

Applied mechanics 

 Комп'ютерні технології 

машинобудівного виробництва 

Computer technologies of machine-

building production 

2145.2 Інженер-технолог (механіка) 

(Mechanical) Engineer Technologist 

133 Галузеве 

машинобудування 

Industrial machinery engineering 

 Гірничі машини та комплекси 

Mining machinery and complexes 

2145.2 Інженер-конструктор (механіка) 

(Mechanical) Design Engineer 



141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Power engineering, electrical 

engineering and 

electromechanics 

 Електротехнічні системи 

електроспоживання 

Electrotechnical systems of electricity 

consumption 

2143.2 Інженер-електрик в 

електроенергетичній сфері 

Electrical engineer in the energy sector 

 Нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії 

Alternative and renewable sources of 

energy 

2143.2 Інженер-електрик в енергетичній 

сфері 

Electrical engineer in the energy sector 

 Енергетичний менеджмент 

Energy management 

2143.2 Професіонал з енергетичного 

менеджменту 

Expert in energy management 

 Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод 

Electromechanical automation 

systems and electrical drive 

2151.2 Інженер-електромеханік 

Electromechanical engineer 

 Електропостачання промислових 

та гірничих підприємств 

Power supply of industrial and 

mining enterprises 

2143.2 Інженер-електрик в 

електроенергетичній сфері 

Electrical engineer in the energy sector 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Automation and computer-

integrated technologies 

 Комп'ютеризовані системи 

управління та автоматика 

Computerized management systems 

and automation 

2131.2 Інженер-дослідник з 

комп'ютеризованих систем та автоматики 

Research engineer in computer systems and 

automation 

152 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна 
техніка 

Metrology and information-

measuring technology 

 Метрологія та вимірювальна 

техніка 

Metrology and measuring technique 

2149.2 Інженер з метрології 

Metrology engineer 

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 
Telecommunications and radio 
engineering 

 Телекомунікації та радіотехніка 

Telecommunications and radio 

engineering 

2144.2 Інженер в галузі електроніки та 

телекомунікацій 

Electronics and telecommunication engineer 

183 Технології захисту 
навколишнього середовища 
Environmental protection 
technology 
 

 Технології захисту навколишнього 

середовища 

Environmental protection technology 

2149.2 Інженер з охорони навколишнього 

середовища 

Environmental engineer 



184 Гірництво 

Mining 
 Гірничотранспортні системи та 

інженерна логістика 

Mining transportation systems and 

engineering logistics 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Прогресивні технології розробки 

мінеральних ресурсів 

Advanced technologies of mineral 

resources development 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Відкрита розробка родовищ 

Surface mining 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Підземна розробка родовищ 

Underground mining 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Інжиніринг гірництва 

Mining engineering 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Охорона праці 

Labor safety 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Будівельні геотехнології та 

геомеханіка 

Construction geotechnologies and 

geomechanics 

 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Вибухові технології та матеріали  

Explosive technologies and materials 

2147.2 Інженер з гірничих робіт, 2147.2 

Інженер з буровибухових (вибухових) робіт 

Engineer in mining, drill and blast engineer 

 Шахтне і підземне будівництво 

Mine and underground construction 

2147.2 Інженер з гірничих робіт 

Engineer in mining 

 Маркшейдерська справа 

Surveyor business 
2147.2 Маркшейдер 

Mine surveyor 

 Енергомеханічні комплекси 

гірничих підприємств 

Power and mechanical complexes of 

mining enterprises 

2149.2 Інженер-електромеханік гірничий 

Mining electrical and mechanical engineer 

 Буріння свердловин 
Well boring 
 

2147.2 Інженер з буріння (бурових робіт) 

Drilling engineer (drilling operations) 

 Збагачення корисних копалин 

Mineral concentration 

 

2149.2 Інженер-технолог (гірничий) 

Process engineer (mining) 



185 Нафтогазова інженерія та 

технології 

Oil and gas engineering and 

technology 

 Спорудження нафтових і газових 

свердловин 

Construction of oil and gas wells 

2147.2 Інженер з буріння (бурових робіт) 

Drilling engineer (drilling operations) 

 Технології видобування, 

транспортування та зберігання 

вуглеводневих енергоносіїв 

Methods of extracting, transporting 

and storing hydrocarbon energy 

carriers 

2147.2 Інженер з видобутку нафти й газу 

Oil and gas production engineer 

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 
Building and civil engineering 

 Промислове і цивільне 

будівництво 

Industrial and civil engineering 

2142.2 Інженер-будівельник 

Civil engineer 

 Інжиніринг та оцінка об'єктів 

будівництва 

Engineering and site assessments 

2142.2 Інженер-будівельник 

Civil engineer 

193 Геодезія та землеустрій 

Geodesy and land management 

 Геоінформаційні системи і 

технології 

Geoinformation systems and 

technologies 

2149.2 Інженер-дослідник (геоінформаційні 

технології) 

Research engineer in geoinformation technology 

 Землеустрій та кадастр 

Land management and cadaster 

2148.2 Інженер-землевпорядник 

Land management engineer 

263 Цивільна безпека 

Civil security 

 Цивільна безпека 

Civil security 

2149.2 Інженер з охорони праці 

Safety engineer 

275 Транспортні технології 

Transport technologies 

275.03 на 

автомобільному 

транспорті 

In automobile 

transport 

Транспортні технології на 

автомобільному транспорті 

Transport technologies in automobile 

transport 

1443 Менеджер (управитель) на 

автомобільному транспорті 

Manager (administrator) in automobile 

transport 
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