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Додаток 1 до Правил прийому до Жовтоводського промислового фахового коледжу  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році 

 

Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, освітньо-професійних програм 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
 

Жовтоводський промисловий  фаховий  коледж  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
 

Фаховий молодший бакалавр 

на основі  базової  середньої освіти на 1 курс 
 

Галузі знань Спеціальності 
Освітньо-

професійні 

програми 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного 

року навчання, 

грн.* 

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Економіка 

підприємства 
30 - 2 р. 10 м. - 10800  

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 

Технологія обробки 

матеріалів на верстатах 

і автоматичних лініях 
30 - 3 р. 10 м. - 10800  

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і 

цивільних споруд 

30 - 3 р. 10 м. - 10800  

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд 
30 - 3 р. 10 м. - 10800  

 

Примітки:*Дані за 2021 рік  
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Фаховий молодший бакалавр 

на основі повної загальної середньої освіти на 2 курс на вакантні місця  ліцензованого обсягу 

 
 

Галузі знань Спеціальності 
Освітньо-професійні 

програми 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 
Вартість одного року 

навчання, грн.* 

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економіка підприємства 30 - 1 р. 10 м. - 10800  

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 

Технологія обробки 

матеріалів на верстатах 

і автоматичних лініях 
30 - 2 р. 10 м. - 10800  

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетик

а, електротехніка 

та 

електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних 

споруд 

30 - 2 р. 10 м. - 10800  

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд 
30 - 2 р. 10 м. - 10800  

 

Примітки:*Дані 2021 року 
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Додаток 2 до Правил прийому до Жовтоводського промислового фахового коледжу  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2022 році 

 

Перелік спеціальностей  

для прийому на другий курс (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спорідненою 

спеціальністю 

 денна форма навчання 

Споріднені професії кваліфікованого 

робітника (професійні назви робіт) 

Спеціальності освітньо-

професійного ступеня 

фахового молодшого 

бакалавра 

Умови конкурсного 

відбору 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб Назва Код Код Назва 

Оператор комп'ютерного набору 4112 

051 Економіка Мотиваційний лист 2 1 р.10 м.   Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія) 
4121 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

7241 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Мотиваційний лист 2 2 р.10 м.   
Електрослюсар (слюсар) черговий 

та з ремонту устаткування 
7241 

Електрогазозварник 7212 

Маляр 7141 

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 
Мотиваційний лист 2 2 р.10 м.   

Штукатур 7133 

Столяр будівельний 7124 

Муляр 7122 

Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій 
7214 

Верстатник широкого профілю 

8211 
133 

Галузеве 

машинобудування 

 

Мотиваційний лист 2 2 р.10 м.   
Оператор верстатів з програмним 

керуванням 

Слюсар з механоскладальних робіт 7233 

  


