
Правила прийому –  СвТК НУХТ    Інформаційна таблиця 1 1 

Інформаційна таблиця 1 

 
Перелік освітньо- професійних ступенів, спеціальностей, конкурсних пропозицій  

за якими оголошується прийом на навчання, 

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій 

Фаховий молодший бакалавр (на основі базової загальної середньої освіти) 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 
Конкурсна пропозиція 

(назва для денної / заочної  
форми навчання) 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Економічне відділення 

05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка Економіка та організація 
бізнесу 

Економіка та організація бізнесу, 
9кл.,.денна, основна 

40 - 2р 10м - 

– 

24 Сфера обслуговування 241 
Готельно-

ресторанна справа 
Готельне обслуговування 

Готельне обслуговування, 9кл.,.денна, 

основна 30 - 3 р. 5 м. - 

- 

24 Сфера обслуговування 242 Туризм 
Туристичне 

обслуговування 

Туристичне обслуговування, 

9кл.,.денна, основна 30 - 3 р. 5 м. - 

– 

Комп'ютерне відділення 

12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна 
інженерія 

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 

мереж 

Обслуговування комп'ютерних систем 
і мереж, 9кл.,.денна, основна 

50 - 3р 10м - 

– 

Електромеханічне відділення 

13 Механічна інженерія 133 
Галузеве 

машинобудування 
Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових 

Експлуатація та ремонт обладнання 
харчових виробництв, 9кл.,.денна, 

основна 

50 - 3р 10м - 
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виробництв – 

14 Електрична інженерія 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних 

споруд 

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд, 9кл.,.денна, основна 

50 - 3р 10м - 

– 

Технологічне відділення 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Виробництво харчової 

продукції 

Виробництво харчової продукції, 
9кл.,.денна, основна 50 - 3 р. 5 м. 

- 

– 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Бродильне виробництво і 

виноробство 

Бродильне виробництво і 

виноробство, 9кл.,.денна, основна 
50 - 3 р. 5 м - 

– 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Виробництво хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчових концентратів 

Виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових 

концентратів, 9кл.,.денна, основна 50 - 3 р. 10 м. - 

– 

 

Фаховий молодший бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти) 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 
Конкурсна пропозиція 

(назва для денної / заочної  
форми навчання) 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Економічне відділення 

05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка Економіка підприємства Економіка підприємства, 11 кл., денна, 
небюджетна 15 - 

2 курс 

1 р.10 м. 
- 

– 

05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка Економіка та організація 
бізнесу 

-– 

- 20 - 
1 курс 

1 р.10 м Економіка та організація бізнесу,11 кл, 
заочна, небюджетна 
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24 Сфера обслуговування 241 
Готельно-

ресторанна справа 
Готельне обслуговування 

Готельне обслуговування, 11 кл., 

денна, небюджетна 3 - 
2 курс 

2 р. 5 м. 
- 

– 

24 Сфера обслуговування 242 Туризм 
Туристичне 

обслуговування 

Туристичне обслуговування, 11 кл., 

денна, небюджетна 7 - 
2 курс 

2 р. 5 м. 
- 

– 

Комп'ютерне відділення 

12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна 
інженерія 

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж 

Обслуговування комп'ютерних систем 
і мереж, 11 кл., денна, небюджетна 10 15 

2 курс 

2 р. 10 м. 

1 курс 

2 р. 10 м. 
Обслуговування комп'ютерних систем 

і мереж, 11 кл, заочна, небюджетна 

Електромеханічне відділення 

13 Механічна інженерія 133 
Галузеве 

машинобудування 

Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових 

виробництв 

Експлуатація та ремонт обладнання 

харчових виробництв, 11 кл., денна, 
небюджетна 10 15 

2 курс 

2 р. 10 м. 

1 курс 

2 р. 10 м. 
Експлуатація та ремонт обладнання 

харчових виробництв, 11 кл, заочна, 
небюджетна 

14 Електрична інженерія 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних 

споруд 

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд, 11 кл., денна, 
небюджетна 10 15 

2 курс 

2 р. 10 м. 

1 курс 

2 р. 10 м. 
Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд, 11 кл, заочна, 
небюджетна 

Технологічне відділення 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Виробництво харчової 

продукції 

Виробництво харчової продукції, 11 кл., 
денна, небюджетна 10 30 

2 курс 

2 р. 5 м. 

1 курс 

2 р. 5 м. 
Виробництво харчової продукції, 11 кл, 

заочна, небюджетна 

18 
Виробництво та 

181 Харчові технології Бродильне виробництво і 
Бродильне виробництво і 

виноробство, 11 кл., денна, 

10 15 
2 курс 1 курс 
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технології виноробство небюджетна 2 р. 5 м. 2 р. 5 м. 

Бродильне виробництво і 

виноробство, 11 кл, заочна, 

небюджетна 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Виробництво хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчових концентратів 

Виробництво хліба, кондитерських, 
макаронних виробів і харчових 

концентратів, 11 кл., денна, 
небюджетна 

10 - 
2 курс 

2 р. 10 м. 
- 

- 
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Фаховий молодший бакалавр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста або 

вищої освіти) 

Галузь знань Спеціальність 

Освітня програма 
Конкурсна пропозиція 

(назва для денної / заочної  
форми навчання) 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Економічне відділення 

05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка Економіка підприємства Економіка підприємства, КвР, денна, 

небюджетна 10 – 

2 курс 

1 р. 10 м. 

– 

– 

05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка Економіка та організація 
бізнесу 

– 

– 20 – 

2 курс  

1 р.6 м 

Економіка та організація бізнесу, КвР, 

заочна, небюджетна 

24 Сфера обслуговування 241 
Готельно-

ресторанна справа 
Готельне обслуговування 

Готельне обслуговування, КвР, денна, 

небюджетна 2 – 

2 курс  

2 р. 5 м. 

– 

- 

24 Сфера обслуговування 242 Туризм 
Туристичне 

обслуговування 

Туристичне обслуговування, КвР, 

денна, небюджетна 6 – 

2 курс  

2 р. 5 м. 

– 

– 

Комп'ютерне відділення 

12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна 
інженерія 

Обслуговування 
комп'ютерних систем і 

мереж 

Обслуговування комп'ютерних 

систем і мереж, КвР, денна, 

небюджетна 9 15 

2 курс  

2 р. 10 м. 

2 курс  

1 р. 10 м. 

Обслуговування комп'ютерних систем 
і мереж, КвР, денна, небюджетна 

Електромеханічне відділення 

13 Механічна інженерія 133 
Галузеве 

Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових 

Експлуатація та ремонт обладнання 

харчових виробництв, КвР, денна, 

10 15 2 курс  2 курс  
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машинобудування виробництв небюджетна 2 р. 10 м. 1 р. 10 м. 

Експлуатація та ремонт обладнання 
харчових виробництв, КвР, заочна, 

небюджетна 

14 Електрична інженерія 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних 

споруд 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд, КвР, денна, 

небюджетна 
10 15 

2 курс 

2 р. 10 м. 

2 курс 

1 р. 10 м. 

Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд, КвР, заочна, 
небюджетна 

Технологічне відділення 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Виробництво харчової 

продукції 

Виробництво харчової продукції, КвР, 

денна, небюджетна 
10 30 

2 курс  

2 р. 5 м. 

2 курс  

1 р. 5 м. 
Виробництво харчової продукції, КвР, 

заочна, небюджетна 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Бродильне виробництво і 

виноробство 

Бродильне виробництво і 

виноробство, КвР, денна, небюджетна 

10 10 

2 курс  

2 р. 5 м. 

2 курс 

1 р. 5 м. Бродильне виробництво і 

виноробство, КвР, заочна, небюджетна 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

Виробництво хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчових концентратів 

Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових 

концентратів, КвР, денна, небюджетна 

10 10 

2 курс  

2 р. 10 м. 

2 курс 

1 р. 10 м. Виробництво хліба, кондитерських, 

макаронних виробів і харчових 

концентратів, КвР, заочна, небюджетна 

 


