СПИСОК СПОРІДНЕНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ:
Форма навчання - Денна
Код спеціальності куди він вступає - 141
Назва спеціальності куди він поступає - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Профільні предмети з яких він повинен складати іспити (2 предмети) - Фахова фізика та фахова математика
Термін навчання - 2 роки 10 місяців
Назва спеціалізації на якій він потім буде навчатися - Електричні машини і апарати
Код
спорідненої спеціальності
5.05020201
5.05020202
5.05020204
5.05030103
5.05030201
5.05050202
5.05060101
5.05060201
5.05060301
5.05070101
5.05070102
5.05070103
5.05070104
5.05070105
5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109
5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.05070205
5.05080201
5.05080202

Назва спеціальності молодшого спеціаліста відповідно до кода
Монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
Механізація та автоматизація торфового виробництва
Обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій
Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій
Монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем
Будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі
Електропостачання
Монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
Монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами
Монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів
Виробництво електричних машин і апаратів
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Виробництво автоматизованих електротермічних систем
Експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

1

5.05090201
5.05090301
5.05090303
5.05090304
5.05090306
5.05100102
5.05100301
5.05110302
5.05120104
5.06010105
5.06010112
5.07010404
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.07010504
5.10010101
5.10010102
5.14010201
5.05020202
5.05020204
5.05030103
5.05030201
5.05050202
5.05060101
5.05060201
5.05060301
5.05070101
5.05070102
5.05070103
5.05070104
5.05070105
5.05070106
5.05070107
5.05070108
5.05070109

Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури
Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку
Монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв
Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення
Електротеплотехнічні вимірювання
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання
Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів
Монтаж i обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд
Будівництво теплових і атомних електростанцій
Судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах
Експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден
Експлуатація електрообладнання та автоматики суден
Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць
Обслуговування устаткування та систем тепло енергопостачання в аграрно-промисловому комплексі
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комплексі
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв
Механізація та автоматизація торфового виробництва
Обслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій
Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок
Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій
Монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем
Будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі
Електропостачання
Монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок
Монтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами
Монтаж i експлуатація засобів автоматики електричних систем
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів
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5.05070201
5.05070202
5.05070203
5.05070204
5.05070205
5.05080201
5.05080202
5.05090201
5.05090301
5.05090303
5.05090304
5.05090306
5.05100102
5.05100301
5.05110302
5.05120104
5.06010105
5.06010112
5.07010404
5.07010406
5.07010407
5.07010501
5.07010504
5.10010101
5.10010102
5.14010201

Виробництво електричних машин і апаратів
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
Виробництво автоматизованих електротермічних систем
Експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки
Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури
Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку
Монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв
Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення
Електротеплотехнічні вимірювання
Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання
Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів
Монтаж i обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд
Будівництво теплових і атомних електростанцій
Судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах
Експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден
Експлуатація електрообладнання та автоматики суден
Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць
Обслуговування устаткування та систем тепло енергопостачання в аграрно-промисловому комплексі
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комплексі
Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
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