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Додаток 2  
ПЕРЕЛІК 

спеціальностей та вступних випробувань 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 освітнього ступеню 

молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)" 

 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  
(назва вищого навчального закладу) 

 

 

Код Назва

Споріднені професії кваліфікованого 
робітника (професійні назви робіт)

Назва

*Дані за результатами прийому у 2016 році
Примітки:

Спеціальності 
ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста

Код

Спеціалізація
(освітня програма)

/може повторювати назву 
спеціальності/

ВСЬО ГО :

За кошти 
фізичних, 

юридичних 
осіб

Фахове 
випробування

Курс

Термін
навчання

Кількість місць*

За кошти
державного 

бюджету
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