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Додаток 2 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) 

або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра  

Уманський національний університет садівництва 
(назва закладу вищої освіти) 

Денна, Фаховий молодший бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 1 курс) 
 

Споріднені професії кваліфікованого 

робітника (професійні назви робіт) 

Спеціальності 

ОПС Фахового молодшого 

бакалавра 

 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

 

 
Фахове 

випробування 

 

 
 

Курс 

 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

 

Назва 
Код Код 

 

Назва 

Відокремлений структурний підрозділ «Шевченківський фаховий коледж Уманського національного університету садівництва», Геодезія та землеустрій 

  193 Геодезія та землеустрій ВСЬОГО:    5 10 

Монтажник геодезичних знаків 

Оператор комп’ютерного набору 

Замірник на топографо-геодезичних і 

маркшейдерських роботах 

Секретар керівника (організації, 

установи, підприємства) 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

 

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи)  

 

7111.2 
 

4112 

 

7111.2 

 
4115 

 

4121 

193 Геодезія та землеустрій Землевпорядкування Індивідуальна 
фахова  

усна співбесіда 

1 Курс 2 р. 5 м. 5 10 

Відокремлений структурний підрозділ «Шевченківський фаховий коледж Уманського національного університету садівництва»,  Агроінженерія та Транспортні технології 

   
275.03 

Транспортні технології 

 (на автомобільному 

транспорті) 

 
ВСЬОГО: 

    
3 

 
0 

   Транспортні технології 

автомо) 

Організація перевезень і 

управління на автомобільному 

транспорті 

Індивідуальна 

фахова  
усна співбесіда 

    
Водій автотранспортних засобів 8322.2 275.03 (на автомобільному 1 Курс 2р. 5м 3 0 

   транспорті)     
Інструктор з індивідуального навчання 

водінню 
8322.2       

Контролер технічного стану        
автомототранспортних засобів 8322.2       
(автотранспорт)        
Контролер технічного стану        
автомототранспортних засобів (сільсько- 8331.2       
та лісогосподарські установки)        
Майстер-налагоджувальник з технічного         
обслуговування машинно-тракторного 8331.2        
парку         
Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
8331.2        
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Водій 7231.1         

Водій-випробувач 7231.1 

Оператор диспетчерської руху та 
навантажувально 

4133 

Оператор диспетчерської руху та  
навантажувально-розвантажувальних робіт 

на автомобільному (морському, річковому) 
4133 

транспорті  
Оператор з оброблення перевізних 

документів 
4133 

Оператор диспетчерської служби 4133 

Оператор комп’ютерного набору 4112 

Оператор пасажирської та вантажної 
служби 

4133 

Оператор служби перевезень 4133 

Черговий по пункту транспортно-  
експедиційного підприємства на вокзалі 4133 
(автостанції)  
Черговий з комплектування пасажирського 

завантаження 
4133 

Машиніст дорожньо-будівельних машин 8414 

Машиніст землерийно-будівельних машин 8414 

Машиніст підіймально-транспортних 
машин 

8414 

Слюсар з ремонту автомобілів 7231.2 

Слюсар з паливної апаратури 7231.2 

Електрозварник ручного зварювання 7212.1 

   
208 

 

Агроінженерія 
 
ВСЬОГО: 

    
10 

 
0 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 

 
7233.2 

 
208 

 

Агроінженерія 
Експлуатація та ремонт меліоративних, 
будівельних машин і обладнання 

Індивідуальна 

фахова  
усна співбесіда 

 
1 Курс 

 
2 р. 5 м. 

 
10 

 
0 

Слюсар з ремонту дорожньо- будівельних 

машин та тракторів 
7233.2       

Монтажник підіймально-транспортного 

устаткування переривчастої дії 
7233.2       

Монтажник сільськогосподарського 
устаткування 

7233.2        

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних 

машин та тракторів 
7233.2        

Слюсар з ремонту та обслуговування 

перевантажувальних машин 
7233.2        
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Слюсар-ремонтник 7233.2         

Контролер технічного стану  
автомототранспортних засобів (сільсько- 8331.2 

та лісогосподарські установки)  
Майстер-налагоджувальник з технічного  
обслуговування машинно-тракторного 8331.2 

парку  
Електрослюсар з ремонту 
електричних машин 

7241 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
8331.2 

Машиніст-оператор дощувальних машин 

та агрегатів 
8331.2 

Тракторист-машиніст  
сільськогосподарського 8331.2 

(лісогосподарського) виробництва  
Водій автотранспортних засобів 

 

8322.2 

Контролер технічного стану  
автомототранспортних засобів 8322.2 

(автотранспорт)  
Слюсар з ремонту автомобілів 

 

 

Електрослюсар з ремонту 

електричних машин 

7231.2 

Налагоджувальник сільськогосподарських 

машин та тракторів 
7231.2 

Слюсар з паливної апаратури 7231.2 

Електрозварник ручного зварювання 7212.1 

Машиніст дорожньо-будівельних машин 8414 

Машиніст землерийно-будівельних машин 8414 

Машиніст підіймально-транспортних 

машин 
8414 

Машиніст-кранівник 

 

8331.2 

Заочна, Фаховий молодший бакалавр (зі скороченим терміном навчання) 
 

Споріднені професії кваліфікованого 

робітника (професійні назви робіт) 

Спеціальності 

ОПС Фахового молодшого 

бакалавра 

 

 

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

 

 
Фахове 

випробування 

 

 
 

Курс 

 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

 

Назва 
Код Код 

 

Назва 

Відокремлений структурний підрозділ «Шевченківський фаховий коледж Уманського національного університету садівництва», Заочне 

  193 Геодезія та землеустрій ВСЬОГО:    0 0 

Замірник на топографо-геодезичних і 

маркшейдерських роботах 
7111.2 193 Геодезія та землеустрій Землевпорядкування Індивідуальна 

фахова  

усна к 

1 Курс 2р 6м 0 0 
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Монтажник геодезичних знаків 

Оператор комп’ютерного набору 

 

7111.2 

  4112 

   Індивідуальна 

фахова  
усна співбесіда 

    

  208 Агроінженерія ВСЬОГО:    10 2 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 
7233.2 208 Агроінженерія 

Експлуатація та ремонт меліоративних, 

будівельних машин і обладнання 

Індивідуальна 

фахова  
усна співбесіда 

1 Курс 2р 6м 10 2 

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних 

машин та тракторів 
7233.2        

Монтажник підіймально-транспортного 

устаткування переривчастої дії 
7233.2         

Слюсар-ремонтник 7233.2         

Слюсар з ремонту та обслуговування 
перевантажувальних машин 

7233.2         

Монтажник сільськогосподарського 

устаткування 
7233.2         

Контролер технічного стану          
автомототранспортних засобів (сільсько- 8331.2         
та лісогосподарські установки)          
Майстер-налагоджувальник з технічного          
обслуговування машинно-тракторного 8331.2         
парку          
Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 
8331.2         

Машиніст-оператор дощувальних машин 

та агрегатів 
8331.2         

Тракторист-машиніст          
сільськогосподарського 8331.2         
(лісогосподарського) виробництва          
Електрослюсар з ремонту електричних 

машин 
7241         

Електрозварник ручного зварювання 7212         

Налагоджувальник сільськогосподарських 

машин та тракторів 
7231.2         

Слюсар з паливної апаратури 7231.2         

Слюсар з ремонту автомобілів 7231.2         

Водій автотранспортних засобів 8322.2         

Контролер технічного стану          
автомототранспортних засобів 8322.2         
(автотранспорт)          

 

 

 

Примітки: 

*Дані за результатами прийому у 2021 році 


