
році

Код

5.05010101 так 2 Курс 4 р

5.05010301 так 2 Курс 4 р

5.05050202 так 2 Курс 4 р

5.05050303 так 2 Курс 4 р

5.05050305 так 2 Курс 4 р

5.14010201 так 2 Курс 4 р

Кількість місць*

обслуговування програмних систем і 

комплексів           15

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

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Денна

Споріднені професії кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт)

Назва

Комп'ютерно-технологічний коледж НТУ "ХПІ"

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста
За кошти

державно

го 

бюджетуНазва

Термін

навчання

Слюсар-інструментальник, Налагоджувальник 

автоматичних ліній і агрегатних верстатів, 

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з 

12

25

Оператор комп’ютерного набору, Оператор 

комп’ютерної верстки

Токар, Фрезерувальник, 

Шліфувальник,Свердлувальник 

виробництво верстатів з програмним 

управлінням і роботів 

виробництво гідравлічних і пневматичних 

засобів автоматизації 

26

26

Код

4112;4112

4113

3113;3113;7241

7222;7223;7223;722

3

8211;8211;8211;821

1

7241;7241;7241;724

1;7242;7242;8159;9

Додаток 2 до Правил прийому до вищого 

Фахове 

випробув

ання

Курс

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустатку-вання,Електрослюсар (слюсар) 

обслуговування та ремонт електропобутової 

техніки 20

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення

Електрик цеху,Електромеханік ,Електрик 

дільниці

розробка програмного забезпечення   

обслуговування верстатів з програмним 

управлінням і робототехнічних комплексів 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

57

50

44

98

46

9

2013



Код

5.05010101 так 2 Курс 3 р

5.05010301 так 2 Курс 3 р

5.05050202 так 2 Курс 3 р

5.05050303 так 2 Курс 3 р

5.05050305 так 2 Курс 3 р

5.14010201 так 2 Курс 3 р

2012

1/1

Споріднені професії кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт)

Назва

Комп'ютерно-технологічний коледж НТУ "ХПІ"

Код

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста

Назва

Термін

навчання

обслуговування програмних систем і 

комплексів           

3 р

7222;7223;7223;722

3

8211;8211;8211;821

1 0

Слюсар-інструментальник, Налагоджувальник 

автоматичних ліній і агрегатних верстатів, 

Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з 

Токар, Фрезерувальник, 

Шліфувальник,Свердлувальник 

*Дані за результатами прийому році

виробництво верстатів з програмним 

управлінням і роботів 

виробництво гідравлічних і пневматичних 

засобів автоматизації 

обслуговування та ремонт електропобутової 

техніки 

Фахове 

випробув

ання

Курс

Заочна

розробка програмного забезпечення   

обслуговування верстатів з програмним 

управлінням і робототехнічних комплексів 

0

0

50

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

80

0

Роздруковано в 

ЄДЕБО

50

0

03.12.2012 

12:21

Кількість місць*

За кошти

державно

го 

бюджету

0

0

0

20


