
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПРИЙОМУ У 2019 РОЦІ 

 

1. 

Код та найменування 

спеціальності  
133 Галузеве машинобудування 

Шифр та найменування 

галузі знань 
13 Механічна інженерія 

Освітній рівень 

вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікований 

робітник» з професії «Верстатник широкого 

профілю» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень 

випускника 
Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст 

Кваліфікація випускника 3119  Технік – технолог   

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг 

прийому 
30 осіб 

 

2. 

Код та найменування 

спеціальності  
131 Прикладна механіка 

Шифр та найменування 

галузі знань 
13 Механічна інженерія 

Освітній рівень 

вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікований 

робітник» з професії «Електрогазозварник» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень 

випускника 
Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст 

Кваліфікація випускника 3119  Технік зі зварювання 

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг 

прийому 
30 осіб 
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3. 

Код та найменування 

спеціальності  
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Шифр та найменування 

галузі знань 
14 Електрична інженерія 

Освітній рівень вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікова-

ний робітник» з професії «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електро-

устаткування» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст 

Кваліфікація випускника 3113 Технік-електрик 

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

 

4. 

Код та найменування 

спеціальності  
071 Облік і оподаткування 

Шифр та найменування 

галузі знань 
07 Управління та адміністрування 

Освітній рівень вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікова-

ний робітник» з професії «Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку 

Кваліфікація випускника Бухгалтер 

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

 


