Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скорочени
або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-к
кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфіка
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
(назва вищого навчального закладу)

Денна, Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)
Споріднені професії
кваліфікованого робітника
(професійні назви робіт)
Назва

Код

Спеціальності
ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста
Код

Назва

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати
назву спеціальності/

Центральноукраїнський юридичний коледж Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розв
Налагоджувальник шліфувальних
верстатів
Оператор копіювальних та
розмножувальних машин

7223

4112

Оброблювач інформаційного
матеріалу

4141

Коректор (коригування текстів)

4143

Стенографістка

4111

Оператор інформаційнокомунікаційних мереж

4112

Секретар

4115

072

Фінанси, банківська справа та
страхування

4115
4112

Секретар

4115

Друкарка, що працює з іноземним
текстом

4111

Секретар-друкарка

4115

Брошурувальник

Журналістика

4112

Оператор комп'ютерної верстки

Секретар керівника (організації,
підприємства, установи)
Оператор інформаційнокомунікаційних мереж

061

7345.2

Контролер перонний (квитковий)

4211

Касир квитковий

4211

Касир квитковий

4211

Касир (в банку)

4212

Касир торговельного залу

4211

Касир багажний

4211

Касир товарний (вантажний)

4211

Конторський службовець
(бухгалтерія)

4211

Контролер ломбарду

4211

Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних

4121

Нарядник

4121

Статистик

4122

Адміністратор

4222

Адміністратор (господар) залу

4222

Адміністратор черговий

4222

Агент з постачання

4131

Агент комерційний
Декоратор вітрин (у підприємствах
торгівлі)
Агент з митного оформлення
вантажів та товарів

3415
4190
3422

Агент страховий

3412

Демонстратор-консультант з
продажу інформаційнокомунікаційного устаткування

5220

Продавець продовольчих товарів

5220

Продавець непродовольчих товарів

5220

Продавець (з лотка, на ринку)

5230

Контролер-касир

4211

Касир (на підприємстві, в установі,
організації)
Конторський (офісний) службовець
(інформація)
Агент рекламний

4211
4222
3429

му на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
нтні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
лодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
ситет розвитку людини "Україна"

вчального закладу)

на 2 курс)
Фахове
випробування

Курс

Кількість місць*
Термін
За кошти
навчання За кошти
державного фізичних,
бюджету юридичних
осіб

ладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Фаховий іспит;
Українська мова

2 Курс

10м.

0

0

Фаховий іспит;
Українська мова

2 Курс

10м.

0

0

