Додаток 2 до Правил прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання)
осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
Заочна, фаховий молодший бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)

Назва

Спеціальності
ОПС фахового
молодшого бакалавра

Код Код

Освітня програма

Вступні
випробування

Назва

Мінімальна
Частин
кількість балів
Вага
Термін
а
для допуску до
вступного
навчанліцензоучасті в конкурсі Курс
випробува
ня
ваного
або для
н-ня
обсягу
зарахування за
квотами

Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка"
Водій-випробувач

7231

Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

Випробувач двигунів

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7231

Слюсар-складальник двигунів

7232

Випробувач-механік двигунів

7232

Фаховий іспит

274

Слюсар з ремонту дорожньобудівельних машин та тракторів

7233

Слюсар-ремонтник

7233

Слюсар-дизеліст

7233

Автомобільний
транспорт

1

124

Автомобільний
транспорт

1
Курс

1.25 (ЗНО)

100 (ЗНО)

1 (іспит)

124 (іспит)

Українська мова
Водій автотранспортних засобів
Контролер технічного стану
автомототранспортних засобів
Інструктор з індивідуального
навчання водінню

8322
8322
8322

2р 6м

25

Заочна, фаховий молодший бакалавр (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)

Назва

Спеціальності
ОПС фахового
молодшого бакалавра

Код Код

Освітня програма

Вступні
випробування

Назва

Мінімальна
Частин
кількість балів
Вага
Термін
а
для допуску до
вступного
навчанКурс
ліцензоучасті в конкурсі
випробува
ня
ваного
або для
н-ня
обсягу
зарахування за
квотами

Автотранспортний
фаховийколедж
коледжНаціонального
Національноготехнічного
технічногоуніверситету
університету"Дніпровська
"Дніпровськаполітехніка"
політехніка"
Павлоградський фаховий
Гірник очисного забою

7111

Оббирач гірничих виробок

7111

Прохідник гірничих схилів

7111

Гірник з ремонту гірничих виробок

7111

Електрослюсар підземний

7241

Гірничомонтажник підземний

7241 184 Гірництво

Машиніст гірничих виїмкових
машин

8111

Машиніст конвеєра

8111

Машиніст електровоза

8311

Машиніст підземних установок

8333

Підземна розробка
корисних копалин;
Експлуатація та
ремонт гірничого
електромеханічного
обладнання та
автоматичних
пристроїв

Фаховий іспит

1

124

1
Курс
1.25 (ЗНО)

100 (ЗНО)

1 (іспит)

124 (іспит)

Українська мова

1р 9м

50

