
01116443

Місцезнаходження юридичної особи:   

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0201 Культура 5.02010501 Діловодство 30 0 0 наказ МОН №1931л                          

від 30.11.2015

2 0305 Економіка та 

підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський облік 25 0 0 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

3 0502 Автоматика та 

управління

5.05020203 Монтаж, 

обслуговування та 

ремонт 

автоматизованих 

систем керування 

рухом на 

залізничному 

транспорті

40 20 0 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

1 0701 Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура

5.07010103 Організація 

перевезень і 

управління на 

залізничному 

транспорті

60 60 0 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

2 0701 Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура

5.07010501 Технічне 

обслуговувіання, 

ремонт та 

експлуатація тягового 

рухомого складу

50 50 0 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

3 0701 Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура

5.07010504 Технічне 

обслуговувіання, та 

ремонт пристроїв 

електропостачання 

залізниць

60 60 0 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

1 наказ МОН №1931л                          

від 30.11.2015

2 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

3 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, керівників середньої ланки 

підприємств залізничного транспорту за спеціаліністю 5.02010501 Діловодство

Підвищення кваліфікації фахівців за базовими напрямами (спеціальностями)

100

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж транспортних технологій"

61010 м. Харків, вул. Першої Кінної Армії , б. 77

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

Найменування 

напряму підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення до 

даної спеціальності)

Ідентифікаційний 

код: 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, керівників середньої ланки 

підприємств залізничного транспорту за спеціаліьністю 5.03050901 

Бухгалтерський облік

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, керівників середньої ланки 

підприємств залізничного транспорту 5.05020203 Монтаж, обслуговування та 

ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

200

500



4 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

5 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

6 наказ МОН №3090л                          

від 05.12.2014

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код  

спеціальності 

Назва спеціальності Підстава 

1 02 Культура і 

мистецтво

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

2 07 Управління та 

адміністрування

071 Облік і оподаткування наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

3 27 Транспорт 273 Залізничний 

транспорт 

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

4 27 Транспорт 275 Транспортні 

технології (на 

залізничному 

транспорті)

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж транспортних технологій"

61010 м. Харків, вул. Першої Кінної Армії , буд. 77

наказ МОН України від 06.10.2016 р. №1441л "Про переоформлення ліцензій"

наказ від 03.08.2017 № 165-л "про переоформлення витягів"

280

120

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів  згідно з Актом узгодження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» та відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів 

вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України   10 січня 2017 року за № 20/29888

Дата і номер попередніх рішень:                                                                                                                                                                                                             

МАК від 20 травня 1993 р. протокол №4, ДАК від 9 червня 1999 р. протокол №21, ДАК від 20 червня 2000 р. протокол №27, ДАК від 17 

травня 2001 р. протокол №33, ДАК від 22 червня 2004 р. протокол №51 (наказ МОН України від 01.07.2004 р. №558), ДАК від 19 жовтня 

2004 р. протокол №52 (наказ МОН України від 26.10.2004 р. №2422л), ДАК від 19 квітня 2005 р. протокол №55 (наказ МОН України від 

27.04.2005 р. №853л), ДАК від 27 лютого 2007 р. протокол №65 (наказ МОН України від 07.03.2007 р. №421л), ДАК від 2 липня 2009 р. 

протокол №79 (наказ МОН України від 16.07.2009 р. №2675л), ДАК від 24 червня 2010 р. протокол №84 (наказ МОН України від 

14.07.2010 р. №1850л), ДАК від 5 жовтня 2010 р. протокол №85 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.11.2010 р. №2035л), 

Акредитаційна комісія від 25 листопада 2014 р. протокол №113 (наказ МОН України від 05.12.2014 р. №3090л), Акредитаційна комісія 

від 17 листопада 2015 р. Протокол №119 (наказ МОН України від 30.11.2015 р. №1931л)

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, керівників середньої ланки 

підприємств залізничного транспорту 5.07010103 Організація перевезень і 

управління на залізничному транспорті

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, керівників середньої ланки 

підприємств залізничного транспорту 5.070010501 Технічне обслуговувіання, 

ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, керівників середньої ланки 

підприємств залізничного транспорту 5.07010504 Технічне обслуговувіання, та 

ремонт пристроїв електропостачання залізниць

500

200

500

Ліцензований обсяг

Підготовка молодших спеціалістів

30

25


