
Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 2 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Докучаєвський гірничий технікум Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

НазваКодКодНазва

Термін
навчання

Курс
Фахове

випробування

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

Споріднені професії кваліфікованого робітника
(професійні назви робіт)

Денна

Гірниче

1002р 10м1 КурсФаховий іспитвідкрита розробка корисних копалин5.050301018111Машиніст екскаватора

8111Машиніст навантажувальної машини

8111Машиніст гірничих виїмкових машин

8111Машиніст конвеєра

8211Токар

8211Фрезерувальник

8211Шліфувальник

7111Гірник очисного забою

7111Прохідник

7111Оббирач гірничих виробок

7111Прохідник гірничих схилів

9311Гірник

7241Гірничомонтажник підземний

1002р 10м1 КурсФаховий іспит

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв5.050301037212Електрогазозварник

7212Електрозварник ручного зварювання

7212
Зварник на електронно-променевих зварювальних
установках
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7223
Налагоджувальник зварювального й
газоплазморізального устаткування

8311Машиніст електровоза

8111Машиніст екскаватора

7241Електрослюсар підземний

8333Машиніст підземних установок

7111Оббирач гірничих виробок

7111Прохідник гірничих схилів

7111Гірник з ремонту гірничих виробок

8111Машиніст гірничих виїмкових машин

Політехнічне

1502р 10м1 КурсФаховий іспит
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті5.070101028331Тракторист

8322Водій автотранспортних засобів

8332Машиніст крана автомобільного

8322
Контролер технічного стану автомототранспортних
засобів (автотранспорт)

7231Слюсар з ремонту автомобілів

7233Слюсар-ремонтник

7515Авторемонтник

4133
Оператор бюро інформації про підхід і прибуття
вантажів

4133Оператор диспетчерської служби

4133
Оператор з інформації про вантажопоштові
перевезення

4133Оператор пасажирської та вантажної служби

4133Оператор служби руху

За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

НазваКодКодНазва

Термін
навчання

Курс
Фахове

випробування

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

Споріднені професії кваліфікованого робітника
(професійні назви робіт)

Заочна
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Гірниче

1002р 10м1 КурсФаховий іспитвідкрита розробка корисних копалин5.050301018111Машиніст екскаватора

8111Машиніст навантажувальної машини

8111Машиніст конвеєра

8111Машиніст гірничих виїмкових машин

8211Токар

8211Фрезерувальник

8211Шліфувальник

7111Прохідник

7111Гірник очисного забою

7111Оббирач гірничих виробок

7111Прохідник гірничих схилів

7241Гірничомонтажник підземний

9311Гірник

1002р 10м1 КурсФаховий іспит

експлуатація та ремонт гірничого
електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв5.050301037212Електрогазозварник

7212Електрозварник ручного зварювання

7212
Зварник на електронно-променевих зварювальних
установках

7223
Налагоджувальник зварювального й
газоплазморізального устаткування

7241Електрослюсар підземний

8311Машиніст електровоза

8111Машиніст екскаватора

8333Машиніст підземних установок

8111Машиніст гірничих виїмкових машин

7111Оббирач гірничих виробок

7111Прохідник гірничих схилів

7111Гірник з ремонту гірничих виробок

Політехнічне

1502р 10м1 КурсФаховий іспит
організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті5.070101028322Водій автотранспортних засобів
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8331Тракторист

8332Машиніст крана автомобільного

8322
Контролер технічного стану автомототранспортних
засобів (автотранспорт)

7231Слюсар з ремонту автомобілів

7233Слюсар-ремонтник

7515Авторемонтник

4133
Оператор бюро інформації про підхід і прибуття
вантажів

4133Оператор диспетчерської служби

4133Оператор служби руху

4133Оператор пасажирської та вантажної служби

4133
Оператор з інформації про вантажопоштові
перевезення

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Примітки:
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