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Галузь – 27. Транспорт
Спеціальність:
274. «Автомобільний

транспорт»

Спеціальність:
275. «Транспортні 

технології»

ПЕРЕЛІК   
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ



ВИЗНАННЯ ДИПЛОМУ СПЕЦІАЛІСТА
АТ   ДВНЗ  «КНУ»  В  ЄВРОПІ



Чому Транспорт?



Експлуатація 
"машин часу" -
транспорту та
транспортних

систем



Навчаємо

















































БЕЛАЗ-
СЕРВІС
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КНУ, кафедра АТ
ГЗК,

автогосподарства
підприємства
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ВІДКРИТТЯ  НАВЧАЛЬНОЇ 
АУДИТОРІЇ  ЦЕППЕЛІН-САТ

КОЖНА ДРУГА ДОРОЖНЬО-
БУДІВЕЛЬНА МАШИНА, 

ЕКСКАВАТОР,  КАРЄ’РНИЙ 
САМОСКИД  В СВІТІ -

КАТЕРПІЛЛАР















































Соціальна робота – невід'ємна 
складова демократичної держави

Нова спеціальність!



Нова спеціальність!



ЗА 28 РОКІВ ПІДГОТОВЛЕНО

ПОНАД  1000 
ІНЖЕНЕРІВ -МЕХАНІКІВ  З 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ,

ПОНАД 200  МАГІСТРІВ

ТРАНСПОРТНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ



Галузь – 27. Транспорт
Спеціальність:
274. «Автомобільний

транспорт»

Можливі
посади 

працевлаштування
• механік або майстер 

ділянок і цехів 
виробництва, ремонту і 
технічного 
обслуговування 
автомобілів;

• інженер сервісу
кар’єрних самоскидів 

• менеджер автосалону;
• науковий співробітник;

• інженерно-технічний 
працівник транспортних 
цехів, служб 
автотранспортних 
підприємств, станцій 
технічного 
обслуговування 
автомобілів;

• викладач у вищих 
навчальних закладах;

ПЕРЕЛІК   ПОСАД



Галузь – 27. Транспорт
Спеціальність:
275. «Транспортні 

технології»

Можливі
посади 

працевлаштування
• інженер або менеджер 

транспортних служб;

• інженер з транспорту;

• диспетчер 
автомобільного 
транспорту;

• інженер з безпеки руху;

• ревізор автомобільного 
транспорту;

• інженер з керування й 
обслуговування 
транспортних систем;

• інженерно-технічний 
персонал транспортних 
організацій, служб 
управління транспортом

ПЕРЕЛІК  ПОСАД



Галузь – 23. Соціальна робота
Спеціальність:
231. «Соціальна робота»

Можливі посади 
працевлаштування

•Спеціаліст по соціальному 
захисту;
•Соціальний працівник;
•Соціальний педагог;
•Практичний психолог;
•Педагог-психолог;
•Організатор культурного 
дозвілля;
•Організатор соціального 
забезпечення;
•Медіатор соціальних конфліктів;
•Конфліктолог;
•Корпоративний антрополог;
•Інспектор по справам 
неповнолітніх;
•Соціальний інженер;
•Спеціаліст з адаптації мігрантів;

•Модератор персональних 
благодійних програм;
•Менеджер по соціальним 
комунікаціям;
•Соціальний працівник по 
адаптації людей з обмеженими 
можливостями;
•Геронтолог і героконсультант ; 
•Спеціаліст з організації 
державно-приватного 
партнерства в соціальній сфері;
•Спеціаліст по роботі з молоддю;
•Спеціаліст по соціальному 
сорсінгу;
•Спеціаліст служби занятості;
•Соціальне підприємництво;
•Соціальний менеджмент.

ПЕРЕЛІК  ПОСАД
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