Таблиця 2
Перелік спеціальностей та вступних випробувань 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
Державний вищий навчальний заклад "Київський електромеханічний коледж"
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)
Назва

Код

Спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву
спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Кількість місць*
Термін
За
кошти
навчанн
За кошти
державно
я
фізичних,
го
юридичних
бюджету
осіб

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
151

Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електроніка)
Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електромеханіка)

7242.1
7241.1

Слюсар-електромонтажник

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування
пристроїв сигналізації, централізації та
блокування

7241.1

Електромонтер-релейник

7241.1

Електромонтажник із сигналізації,
централізації та блокування на залізничному
транспорті й наземних лініях метрополітену

7241.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування
устаткування інформаційних систем

7241.2

Електромонтер станційного радіотелевізійного
устаткування

7243.1

Електромонтер диспетчерського устаткування
та телеавтоматики

7241.1

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

ВСЬОГО:

автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Фаховий іспит,
іспит з Української
мови

1 Курс

1р 10м

0

0

0

0

Оператор електронно-обчислювальних та
обчислювальних машин

8290.2

Монтер колії

7129.1

Бригадир (звільнений) з поточного утримання
й ремонту колій та штучних споруд

7129.2

Складач поїздів

8312.2

Монтажник інформаційно-комунікаційних
мереж
Монтажник інформаційно-комунікаційного
устаткування

7242
7242

Оператор комп'ютерного набору

4112

Провідник пасажирського вагона

5112

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141

Електромонтер-лінійник з монтажу
повітряних ліній високої напруги й контактної
мережі

7241.2

Електромонтажник з кабельних мереж

7245.2

Електромонтер з обслуговування
електроустановок
Електромонтер з ремонту повітряних ліній
електропередачі
Електромонтер з експлуатації розподільних
мереж
Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування

7242.2
7241.2
7241.2
7241.2

Електромонтер з обслуговування підстанції

7241.1

Електромонтажник силових мереж та
електроустаткування

7241.1

Електромонтер-релейник

7241.1

Електромонтер тягової підстанції

7241.1

Електромонтер контактної мережі

7241.1

Електромонтажник з освітлення та
освітлювальних мереж

7137.2

Помічник машиніста електровоза***

8311.1

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:

Електроенергетика,
Фаховий іспит, іспит
електротехніка та електромеханіка з Української мови

1 Курс

1р 10м

0

0

0

0

Помічник машиніста електропоїзда***

8311.2

Залізничний транспорт

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад

4133

Черговий пункту обороту локомотивів

4133

Слюсар-електромонтажник

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електромеханіка)

7241

Електромонтер охоронно-пожежної
сигналізації
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
Електромонтер з обслуговування підстанції

7244
7241

7241
Електромонтер з експлуатації розподільних
мереж

7241

Слюсар-дизеліст

7233.1

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233.2

Пресувальник колісних пар

7233.2

Поїзний електромеханік

7241.2

Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування

7241.2

Електрослюсар з ремонту устаткування
розподільних пристроїв
Електромонтажник вторинних ланцюгів
Електромонтажник з освітлення та
освітлбвальних мереж
Електрозвкариник ручного зварювання

7241
7241
7137
7212

Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування

7241

Електромонтажник силових мереж та
електроустаткування

7241.1

273

Залізничний транспорт

273

Залізничний транспорт

ВСЬОГО:
Технічне обслуговування, ремонт Фаховий іспит,
та експлуатація тягового рухомого
іспит з Української
складу
мови

1 Курс

1р 10м

0

0

0

0

Електромонтажник з сигналізації,
централізації та блокування

7241.1

Електрогазозварник

7212

Складач поїздів

8312

Електромонтер контактної мережі

7241.1

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241.1

Машиніст холодильних установок

8163.2

Машиніст установок з обслуговування
рухомого складу

8290.2

Машиніст електропоїзда

8311.1

Машиніст електровоза

8311.1

Машиніст тепловоза

8311.1

Помічник машиніста електровоза***

8311.1

Помічник машиніста тепловоза

8311.1

Помічник машиніста дизель-поїзда***

8311.2

Помічник машиніста електропоїзда***

8311.2

Оглядач-ремонтник вагонів

7233.2

Оглядач вагонів

7233.2

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку
та проводового мовлення

7244.1

Електромонтер станційного устаткування
телеграфного зв'язку

7244.1

Електромонтажник з кабельних мереж

7245.2

Електромонтер з ремонту повітряних ліній
електропередачі
Електромонтер з ремонту та монтажу
кабельних ліній
Електромонтажник акумуляторних батарей
Електромонтер підземних споруд та
комунікацій електрозв'язку
Електромонтер з ремонту апаратури,
релейного захисту й автоматики
Радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури

7241.2
7241.2
7241.2
7241.1
7241.1
7243

273

Залізничний транспорт

Обслуговування та ремонт
пристроїв електрозв`язку на
транспорті

Фаховий іспит,
іспит з Української
мови

1 Курс

1р 10м

0

0

Електромеханік з ремонту та обслуговування
лічильно-обчислювальних машин
Електромеханік лінійних споруд
електрозв'язку та абонентських пристроїв
Електромонтер станційного устаткування
проводового мовлення
Електромонтер станційного устаткування
телеграфного зв'язку

7241
3113
7243
7244

Касир багажний

4211

Касир квитковий

4211

Оператор електрозв'язку

4223

Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення

4113

Оператор телекомунікаційних послуг

4229

Радіотелеграфіст

3132

Оператор поштового зв'язку

4223

Телеграфіст

4223

Провідник пасажирського вагона

5112

Радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури

7243

Телекомунікації та радіотехніка
172
Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електроніка)

7242.1

Слюсар-електромонтажник

7241.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування
устаткування інформаційних систем

7241.2

Електромонтер станційного радіотелевізійного
устаткування

7243.1

Оператор електронно-обчислювальних та
обчислювальних машин

8290.2

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку
та проводового мовлення
Електромонтер станційного устаткування
телеграфного зв'язку

7244.1
7244.1

172

Телекомунікації та
радіотехніка
Телекомунікації та
радіотехніка

ВСЬОГО:

Телекомунікації та радіотехніка

Фаховий іспит,
іспит з Української
мови

1 Курс

1р 10м

0

0

0

0

Електромонтер з ремонту та монтажу
кабельних ліній

7241.2

Електромонтажник акумуляторних батарей

7241.2

Електромонтер підземних споруд та
комунікацій електрозв'язку

7241.1

Електромонтажник з кабельних мереж

7245.2

Радист-радіолокаторник

3132

Радіоелектронік

3132

Радіомонтажник судновий

7242

Радіооператор

4223

Радіотелеграфіст

3132

Регулювальник радіоелектронної апаратури та
приладів

7242

Електромонтер з ремонту вторинної комутації
та зв'язку

7241

Електромонтер оперативно-виїзної бригади

7241

Електромонтер станційного радіотелевізійного
устаткування

7243

Електрорадіомонтажник судновий

7242

Електрорадіонавігатор

8340

Монтажник зв'язку - антенник

7243

Монтажник інформаційно-комунікаційного
устаткування

7242

Монтажник радіоелектронної апаратури та
приладів

7242

Монтажник устаткування зв'язку

7244

Електромеханік з випробувань та ремонту
електроустаткування

7241

Електромонтажник вторинних ланцюгів

7241

Електромонтажник судновий

7241

Електромонтажник-схемник

7241

Електромонтажник-налагоджувальник

7241

Електромонтер з обслуговування
електроустановок

7242

Електромонтер з обслуговування
холодильного устаткування електрозв'язку

7241

Заочна, Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)
Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)
Назва

Код

Спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву
спеціальності/

Фахове
випробування

Курс

Кількість місць*
Термін
навчанн За кошти За кошти
державно
я
фізичних,
го
юридичних
бюджету
осіб

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
151
Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електроніка)
Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електромеханіка)

7242.1
7241.1

Слюсар-електромонтажник

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування
пристроїв сигналізації, централізації та
блокування

7241.1

Електромонтер-релейник

7241.1

Електромонтажник із сигналізації,
централізації та блокування на залізничному
транспорті й наземних лініях метрополітену

7241.1

Електромеханік з ремонту та обслуговування
устаткування інформаційних систем

7241.2

Електромонтер станційного радіотелевізійного
устаткування
Електромонтер диспетчерського устаткування
та телеавтоматики
Оператор електронно-обчислювальних та
обчислювальних машин
Провідник пасажирського вагона
Монтер колії

7243.1
7241.1
8290.2
5112
7129.1

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології

ВСЬОГО:

Автоматизація та
Автоматизація та комп’ютернокомп’ютерно-інтегровані
інтегровані технології
технології

Фаховий іспит,
іспит з Української
мови

1 Курс

2р 6м

0

0

0

0

Бригадир (звільнений) з поточного утримання
й ремонту колій та штучних споруд

7129.2

Складач поїздів

8312.2

Монтажник інформаційно-комунікаційних
мереж

7242

Монтажник інформаційно-комунікаційного
устаткування

7242

Оператор комп'ютерного набору

4112

Провідник пасажирського вагона

5112

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
141
Електромонтажник з освітлення та
освітлювальних мереж

7137.2

Електромонтер контактної мережі

7241.1

Електромонтер тягової підстанції

7241.1

Електромонтер-релейник

7241.1

Електромонтажник силових мереж та
електроустаткування

7241.1

Електромонтер з обслуговування підстанції

7241.1

Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування
Електромонтер з експлуатації розподільних
мереж
Електромонтер з ремонту повітряних ліній
електропередачі
Електромонтер з обслуговування
електроустановок

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

ВСЬОГО:

Фаховий іспит,
Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
іспит з Української
мови

7241.2
7241.2
7241.2
7242.2

Електромонтажник з кабельних мереж
Електрогазозварник
Електрозвкариник ручного зварювання

7245.2
7212
7212

Електромонтер-лінійник з монтажу
повітряних ліній високої напруги й контактної
мережі

7241.2

Залізничний транспорт

1 Курс

2р 6м

0

0

0

0

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад

4133

Черговий пункту обороту локомотивів

4133

Слюсар-дизеліст

7233.1

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233.2

Пресувальник колісних пар

7233.2

Поїзний електромеханік

7241.2

Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування

7241.2

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241.1

Машиніст холодильних установок

8163.2

Машиніст установок з обслуговування
рухомого складу

8290.2

Машиніст електропоїзда

8311.1

Машиніст електровоза

8311.1

Машиніст тепловоза

8311.1

Помічник машиніста електровоза***

8311.1

Помічник машиніста тепловоза

8311.1

Помічник машиніста дизель-поїзда***

8311.2

Помічник машиніста електропоїзда***

8311.2

Оглядач вагонів

7233.2

Оглядач-ремонтник вагонів

7233.2

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку
та проводового мовлення
Електромонтер станційного устаткування
телеграфного зв'язку
Електромонтажник з кабельних мереж
Електромонтер з ремонту повітряних ліній
електропередачі
Електромонтер з ремонту та монтажу
кабельних ліній
Електромонтажник акумуляторних батарей

7244.1
7244.1
7245.2
7241.2
7241.2
7241.2

273

Залізничний транспорт

273

Залізничний транспорт

273

Залізничний транспорт

ВСЬОГО:
Технічне обслуговування, ремонт Фаховий іспит,
та експлуатація тягового рухомого
іспит з Української
складу
мови

Обслуговування та ремонт
пристроїв електрозв`язку на
транспорті

Фаховий іспит,
іспит з Української
мови

0

0

1 Курс

2р 6м

0

0

1 Курс

2р 6м

0

0

Електромонтер підземних споруд та
комунікацій електрозв'язку
Електромонтер з ремонту апаратури,
релейного захисту й автоматики
Радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури
Електромеханік з ремонту та обслуговування
лічильно-обчислювальних машин
Електромеханік лінійних споруд
електрозв'язку та абонентських пристроїв
Електромонтер станційного устаткування
проводового мовлення
Електромонтер станційного устаткування
телефонного зв'язку

7241.1
7241.1
7243
7241
3113
7243
7244

Касир багажний

4211

Касир квитковий

4211

Оператор електрозв'язку

4223

Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення

4113

Оператор телекомунікаційних послуг

4229

Радіотелеграфіст

3132

Оператор поштового зв'язку

4223

Телеграфіст

4223

Провідник пасажирського вагона

5112

Радіомеханік з обслуговування та ремонту
радіотелевізійної апаратури

7243

Примітки:
1/1
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