
Перелік спеціальностей 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 освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 2 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Державний вищий навчальний заклад "Лисичанський нафтохімічний технікум"

За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

НазваКодКодНазва

Термін
навчання

Курс
Фахове

випробування

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

Споріднені професії кваліфікованого робітника
(професійні назви робіт)

Денна

2002р2 КурсФаховий іспитекономіка підприємства5.030504014121Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

4121Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

4121Рахівник

4122Статистик

4122Конторський (офісний) службовець (статистика)

4131
Конторський (офісний) службовець (складське
господарство)

4132Приймальник замовлень

4132
Конторський (офісний) службовець (планування
виробництва)

4131Агент з постачання

1502р 5м2 КурсФаховий іспиторганізація виробництва5.030601014112Оператор комп'ютерного набору

4115Секретар

4115
Секретар керівника (організації, підприємства,
установи)

4115Секретар-друкарка

4115Асистент референта

4115Секретар-стенографістка

1003р2 КурсФаховий іспит

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості5.050502077212.1Електрогазозварник
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7212.1Електрозварник ручного зварювання

7212.1Газозварник

7212.1Зварник на лазерних установках

7212.1
Зварник на електронно-променевих зварювальних
установках

7222.1Слюсар-інструментальник

7233.1Слюсар-ремонтник

8211.1Верстатник широкого профілю

8211.1
Контролер верстатних та слюсарних робіт
(верстатні роботи)

8211.1Оператор верстатів з програмним керуванням

8211.2Токар

8211.2Фрезерувальник

7214
Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-
будівельні роботи)

7214Слюсар із складання металевих конструкцій

7214
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій

8151Апаратник змішувачів

8151Дробильник (хімічне виробництво)

8151Машиніст подрібнювального агрегата

1003р2 КурсФаховий іспитпереробка нафти і газу5.051301038159.1Лаборант хімічного аналізу

8159.1Оператор газорозподільної станції

8159.2Машиніст устаткування розподільних нафтобаз

8159.2Оглядач нафтоналивних ємностей

8159.2Оператор нафтоперекачувальної станції

8155.1Оператор технологічних установок

8155.1Оператор технологічних установок

8155.2Контролер з якості нафти й нафтопродуктів

8155.2Машиніст технологічних насосів

8153Апаратник сепарування

8153Апаратник фільтрації

8153Апаратник промивання

15.12.2014 10:33Роздруковано в ЄДЕБО2/9



8159Лаборант хімічного аналізу

8159Оператор відстоювання та теплообміну

8159Оператор магістральних газопроводів

8159Апаратник

8229Лаборант з аналізу газів та пилу

8229Контролер (хімічне виробництво)

8229Сортувальник (хімічне виробництво)

2502р3 КурсФаховий іспит
виготовлення виробів і покриттів із полімерних
матеріалів5.051301078154Апаратник виробництва хімічних реактивів

8154Дезактиваторник

8154Готувач апретур, емульсій та лаків

8154
Апаратник перероблення відходів хімічного
виробництва

8154Апаратник гідролізу

8154Оператор потокової лінії поліетиленування

8154Апаратник полімеризації

8159.1Лаборант хімічного аналізу

8159.2Вальцювальник (хімічне виробництво)

8231.2Вальцювальник гумових сумішей

8231.2Оператор з виготовлення гумових сумішей

8231.2
Апаратник приготування гумових клеїв та
покриттів

8231.2Вулканізаторник

8231.2Гумівник металовиробів

8231.2Девулканізаторник

8231.2Заготівник гумових виробів та деталей

8231.2Закрійник гумових виробів та деталей

8231.2Знімач гумових виробів

8231.2
Каландрувальник на обгумуванні металокордного
полотна

8231.2Каландрувальник гумових сумішей

8231.2Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів

8231.2Машиніст гумозмішувача
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8231.2Машиніст каландра (виробництво продукції з гуми)

8231.2Машиніст клейового агрегата

8231.2Машиніст обплітальної машини

8231.2Машиніст передформувальника

8231.2Машиніст просочувального агрегата

8231.2Машиніст розплітальної машини

8231.2Оброблювач гумових виробів

8231.2Приймальник покришок

8231.2Складач наважок інгредієнтів

8231.2Термопластикаторник

8231.2Знімач гумових виробів

8231.2Формувальник покришок

8231.2Ремонтувальник гумових виробів

8231.2Фарбувальник гумових виробів

8232.2Оброблювач виробів із пластмас

8232.2Апаратник термооброблення пластмасових виробів

8232.2Апаратник оплавлення

8232.2Пресувальник труб та профілів

8232.2Апаратник гомогенізації пластичних мас

8232.2Апаратник з виготовлення клейової нитки

8232.2
Апаратник ацеталювання (виробництво
синтетичних смол, пластмас та їх перероблення)

8232.2Зварник пластмас

8232.2Ливарник пластмас

8232.2Зварник пластмас

8232.2Апаратник затвердіння

8232.2
Машиніст вакуум-формувальної машини
(пластичні маси)

8232.2Шприцювальник

8232.2
Оператор одержання полівінілхлоридних
композицій

8240Готувач композиційних блоків
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7141.2Маляр з оброблення декорацій

8231.2Пресувальник-вулканізаторник

7133.2
Реставратор декоративних штукатурок та ліпних
виробів

8232.2Шприцювальник

7133.2
Реставратор декоративних штукатурок і ліпних
виробів

1701р 5м3 КурсФаховий іспит
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів5.051301098159.1Лаборант хімічного аналізу

7322.2Контролер скляного виробництва

7322.2Полірувальник скла та скловиробів

7322.2Полірувальник скловиробів кислотою

7322.2Пресувальник гарячого скла

7322.2Різальник скла

7322.2Складальник з обрамлення скла

7322.2Складальник скломаси

7322.2Склодув

7322.2Шліфувальник скла

7322.2Шліфувальник скловиробів

8131.2Ливарник скла

8131.2Машиніст машини витягування скла

8131.2
Оператор автоматичної лінії для виробництва
піноскла

8131.2Оператор видувного напівавтомата

8131.2Оператор склоформувальних машин

8131.2Оператор формування стрічки скла

8131.2Пресувальник виробів із склопорошку

8131.2Пресувальник склопакетів

8131.2Скловар

8131.2Випалювач на печах
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За кошти
фізичних,

юридичних осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

НазваКодКодНазва

Термін
навчання

Курс
Фахове

випробування

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

Споріднені професії кваліфікованого робітника
(професійні назви робіт)

Заочна

902р3 КурсФаховий іспит

обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості5.050502077212Електрогазозварник

7212.1Електрозварник ручного зварювання

7212.1Газозварник

7212.1Зварник на лазерних установках

7212.1
Зварник на електронно-променевих зварювальних
установках

7222.1Слюсар-інструментальник

7233.1Слюсар-ремонтник

8211.1Верстатник широкого профілю

8211.1
Контролер верстатних та слюсарних робіт
(верстатні роботи)

8211.1Оператор верстатів з програмним керуванням

8211.2Токар

8211.2Фрезерувальник

8151Апаратник змішувачів

8151Дробильник (хімічне виробництво)

8151Машиніст подрібнювального агрегата

1502р3 КурсФаховий іспитпереробка нафти і газу5.051301038159.1Лаборант хімічного аналізу

8159.1Оператор газорозподільної станції

8159.2Машиніст устаткування розподільних нафтобаз

8159.2Оглядач нафтоналивних ємностей

8159.2Оператор магістральних газопроводів

8159.2Оператор нафтоперекачувальної станції
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8155.1Оператор технологічних установок

8155.2Апаратник випарювальної установки

8155.2Контролер з якості нафти й нафтопродуктів

8155.2Машиніст технологічних насосів

8153Апаратник сепарування

8153Апаратник фільтрації

8153Апаратник промивання

8159Апаратник

8229Лаборант з аналізу газів та пилу

8229Контролер (хімічне виробництво)

8229Сортувальник (хімічне виробництво)

2502р3 КурсФаховий іспит
виготовлення виробів і покриттів із полімерних
матеріалів5.051301078159.1Лаборант хімічного аналізу

8159.2Вальцювальник (хімічне виробництво)

8231.2Вальцювальник гумових сумішей

8231.2
Апаратник приготування гумових клеїв та
покриттів

8231.2Вулканізаторник

8231.2Гумівник металовиробів

8231.2Девулканізаторник

8231.2Заготівник гумових виробів та деталей

8231.2Закрійник гумових виробів та деталей

8231.2Знімач гумових виробів

8231.2Каландрувальник гумових сумішей

8231.2
Каландрувальник на обгумуванні металокордного
полотна

8231.2Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів

8231.2Машиніст гумозмішувача

8231.2Машиніст каландра (виробництво продукції з гуми)

8231.2Машиніст клейового агрегата

8231.2Машиніст обплітальної машини

8231.2Машиніст передформувальника
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8231.2Машиніст просочувального агрегата

8231.2Машиніст розплітальної машини

8231.2Оброблювач гумових виробів

8231.2Оператор з виготовлення гумових сумішей

8231.2Пресувальник-вулканізаторник

8231.2Пресувальник-освинцювальник рукавів

8231.2Приймальник покришок

8231.2Рафінувальник

8231.2Ремонтувальник гумових виробів

8231.2Складач наважок інгредієнтів

8231.2Термопластикаторник

8231.2Фарбувальник гумових виробів

8231.2Формувальник покришок

8231.2Холодильщик гумових сумішей

8232.2
Апаратник ацеталювання (виробництво
синтетичних смол, пластмас та їх перероблення)

8232.2Апаратник гомогенізації пластичних мас

8232.2Апаратник деструкції

8232.2Апаратник затвердіння

8232.2Апаратник дозрівання

8232.2Апаратник приготування полімеризаційної суміші

8232.2Зварник пластмас

8232.2Ливарник пластмас

8232.2
Машиніст вакуум-формувальної машини
(пластичні маси)

8232.2Оброблювач виробів із пластмас

8232.2
Оператор одержання полівінілхлоридних
композицій

8232.2Пресувальник труб та профілів

8232.2Шприцювальник

2501р 5м3 КурсФаховий іспит
виготовлення тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів5.051301098159.1Лаборант хімічного аналізу

7322.2Контролер скляного виробництва
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7322.2Полірувальник скла та скловиробів

7322.2Полірувальник скловиробів кислотою

7322.2Пресувальник гарячого скла

7322.2Різальник скла

7322.2Складальник з обрамлення скла

7322.2Складальник скломаси

7322.2Склодув

7322.2Шліфувальник скла

7322.2Шліфувальник скловиробів

8131.2Ливарник скла

8131.2Машиніст машини витягування скла

8131.2
Оператор автоматичної лінії для виробництва
піноскла

8131.2Оператор видувного напівавтомата

8131.2Оператор формування стрічки скла

8131.2Оператор склоформувальних машин

8131.2Пресувальник виробів із склопорошку

8131.2Пресувальник склопакетів

8131.2Скловар

8131.2Випалювач на печах

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Примітки:
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