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ПЕРЕЛІК
посад, характер роботи на яких відповідає профілю напрямів підготовки та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в університеті
(додаток до Правил прийому)
Напрям
Спеціальність
Посада
підготовки
Рухомий склад та майстер цеху ЛРЗ, депо; бригадир цеху ЛРЗ, депо;
спеціальна
техніка електрогазозварювальник, слюсар, слюсар-електрик з
залізничного
ремонту рухомого складу; помічник машиніста
6.070105
транспорту
локомотива, машиніст локомотива
Рухомий склад
(локомотиви)
Рухомий склад та майстер цеху ВРЗ, депо; бригадир цеху ВРЗ, депо;
залізниць
спеціальна
техніка провідник вагону; електрогазозварювальник; слюсар з
залізничного
ремонту рухомого складу; оглядач вагонів; слюсартранспорту (вагони)
електрик з ремонту електроустаткування вагонів
6.070108
монтер колії; розподілювач робіт; черговий по переїзду;
Залізничні споруди
Залізничні споруди
бригадир колії, сигналіст, каменяр, муляр, штукатур,
та
колійне
столяр, монтажник будівельник конструкцій; виконроб,
та колій-не
господарство
шляховий майстер; механік будівельних машин
господарство
майстер цеху депо або ПТО, бригадир цеху депо або
6.050702
Електричний
ПТО; слюсар з ремонту рухомого складу; електромонтер
Електромеханіка
транспорт
з ремонту та обслуговування електроустаткування
майстер цеху, бригадир служби головного механіка;
слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та
Підйомно-транспортні,
6.050503
тракторів; слюсар з ремонту колійних машин та
будівельні, дорожні
Машинобудування
механізмів; слюсар з ремонту та обслуговування
машини і обладнання
перевантажувальних машин, що експлуатуються в
системі Укрзалізниці
виконроб; бригадир будівельної бригади; муляр;
6.060101
Промислове та
бетоняр;
арматурник,
монтажник
будівельних
Будівництво
цивільне будівництво конструкцій, покрівельник столяр; лицювальникплиточник; штукатур, маляр
6.060101
Будівництво
6.050702
Електромеханіка

6.050701
Електротехніка та
електротехнології

6.050601
Теплоенергетика

Мости і транспортні бригадир ремонтників штучних споруд, ремонтник
тунелі
штучних споруд; бетоняр, арматурник, монтажник
Майстер цеху, бригадир електромонтерів з ремонту
Електромеханічні
електроустаткування; електромонтер з ремонту та
системи автоматизації
обслуговування електроустаткування; слюсар-електрик з
та електропривод
ремонту електрообладнання
електромонтер контактної мережі; електромонтерЕлектротехнічні
лінійник; електромонтер з ремонту та монтажу
системи
кабельних ліній; електромонтажник з розподільних
пристроїв;
електромонтер
з
обслуговування
електроспоживання
електроустановок
слюсар з обслуговування теплових мереж; слюсар з
обслуговування теплових пунктів; слюсар з ремонту
Теплоенергетика
устаткування теплових мереж; машиніст компресорних
установок

Напрям
підготовки
6.050202
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології
6.070101
Транспортні
технології
(залізничний
транспорт)
6.040106 Екологія,
охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування

Спеціальність

Посада
електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури і
пристроїв зв'язку; електромонтер підземних споруд та
Автоматика та автома- комунікацій;
електромонтер
з
обслуговування
тизація на транспорті
електроустановок; електромеханік СЦБ, старший
електромеханік СЦБ, електромонтер диспетчерського
устаткування та телеавтоматики; кабельник
приймальник
поїздів;
оператор
станційного
Організація перевезень технологічного центру оброблення поїзної інформації;
і
управління
на оператор поста централізації; регулювальник швидкості
залізнич-ному
вагонів; складач поїздів; сигналіст; черговий по
переїзду;
часовий
стрілочного
поста;
транспорті
прийомоздавальник вантажу
Екологія та охорона
навколишнього
середовища

лаборант хімічного аналізу

6.060103
Гідротехніка
(водні ресурси)

Водопостачання та
водовідведення

6.050103 Програмна інженерія

Програмне
забезпечення автоматизованих
систем

оператор комп'ютерного набору; оператор ЕОМ

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні
та мережі

оператор комп'ютерного набору; оператор ЕОМ

лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;
сантехнік; монтажник сан.-техн. систем

системи

6.030502
Еконо- Економічна
мічна кібернетика кібернетика
6.030601
Менеджмент

Менеджмент
організацій

6.030509
Облік і аудит

Облік і аудит

6.030508
Фінанси і кредит

Фінанси

слюсар-

програміст; бухгалтер; оператор ЕОМ
директор або заступник директора підприємства;
оператор ЕОМ; таксувальник перевізних документів
касир багажний; касир квитковий
бухгалтер;
таксувальник перевізних
документів;
оператор
станційного
технологічного
центру
оброблення поїзної інформації; касир багажний; касир
квитковий; оператор ЕОМ
касир банку; кредитний інспектор; інспектор обмінного
пункту; економіст з фінансової роботи; відповідальний
працівник банку, іншої фінансової установи (цінні
папери, кредит, застава та іпотека, інвестиції); інспектор
державного казначейства; державний контролер з
фінансів

Розглянуто та затверджено на засіданні приймальної комісії університету,
протокол № 1 від 15.11.2010.
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