
Ідентифікаційний код: 03450749

Місцезнаходження юридичної особи:   61051 м. Харків, вул. Котельниківська, буд. 3

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0304 Право 5.03040101 Правознавство 90 0 0

рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол 

№ 94 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 30.03.2012 р., № 1025-Л)

2 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03050401 Економіка підприємства 60 20 0

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол 

№ 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 01.07.2011 р. № 2487 Л

3 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік 30 15 0

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол 

№ 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 01.07.2011 р. № 2487 Л

4 0505
Машинобудування та 

матеріалообробка
5.05050204

Експлуатація та ремонт підйомно-

транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання

90 60 0

рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол 

№ 94 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 30.03.2012 р., № 1025-Л)

5 0601
Будівництво та 

архітектура
5.06010109

Будівництво, експлуатація і 

ремонт автомобільних доріг і 

аеродромів

60 30 0
рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол 

№ 94 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 30.03.2012 р., № 1025-Л)

6 0601
Будівництво та 

архітектура
5.06010110

Будівництво мостів та інших 

штучних споруд
30 0 0

рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол 

№ 94 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 30.03.2012 р., № 1025-Л)

7 0701

Транспорт і 

транспортна 

інфрастуктура

5.07010101
Організація та регулювання 

дорожнього руху
30 30 0

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол 

№ 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 01.07.2011 р. № 2487 Л

8 0701

Транспорт і 

транспортна 

інфрастуктура

5.07010602
Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів
30 30 0

рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол 

№ 94 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 30.03.2012 р., № 1025-Л)

9
Рішення ДАК від 26.01.2012, протокол №92 

(наказ МОНмолодь спорт України від 

02.02.2012 №265Л)

1 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03050401 Економіка підприємства 30 30 0

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол 

№ 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 01.07.2011 р. № 2487 Л

2 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік 30 30 0

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол 

№ 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 01.07.2011 р. № 2487 Л

3 0505
Машинобудування та 

матеріалообробка
5.05050204

Експлуатація та ремонт підйомно-

транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання

60 40 0

рішення ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол № 

95 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 27.04.2012 р., № 1485-Л)

4 0505
Машинобудування та 

матеріалообробка
5.05050302

Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях
30 30 0

рішення ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол № 

95 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 27.04.2012 р., № 1485-Л)

Ліцензований обсяг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося рішення до 

даної спеціальності)

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

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Шифр 

галузі 

знань

Назва галузі знань

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

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

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами 

(спеціальностями)

                                                                                                Всього на рік

Для відокремлених структурних підрозділів:

50

Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу

(адреса: 64600 Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 9, буд. 7, ідентифікаційний код - 25616110



5 0701

Транспорт і 

транспортна 

інфрастуктура

5.07010101
Організація та регулювання 

дорожнього руху
30 30 0

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол 

№ 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 01.07.2011 р. № 2487 Л

6 0701

Транспорт і 

транспортна 

інфрастуктура

5.07010602
Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів
30 30 0

рішення ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол № 

95 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 27.04.2012 р., № 1485-Л)

1 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка

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 08 Право 081 Право
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

4 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

5 19
Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

6 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

7 27 Транспорт 275

Транспортні технології 

(організація та регулювання 

дорожнього руху)

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

1 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка

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 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

4 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

5 27 Транспорт 275

Транспортні технології 

(організація та регулювання 

дорожнього руху)

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016  № 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж            

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):

рішення МАК від 20 травня 1993 р., протокол № 4;

рішення колегії Міносвіти України від 23.06.1993 р., протокол № 13/2;

рішення ДАК від 11 лютого 1997 р., протокол № 6;

рішення ДАК від 7 липня 1998 р., протокол № 15;

рішення ДАК від 8 грудня 1998 р., протокол № 17;

рішення ДАК від 6 липня 1999 р., протокол № 22;

рішення ДАК від 17 травня 2001 р., протокол № 33;

рішення ДАК від 4 червня 2002 р., протокол № 39 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2002 р. № 377); 

рішення ДАК від 9 липня 2002 р., протокол № 40 (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2002 р. № 414);

рішення ДАК від 10 червня 2003 р., протокол № 45 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003 р. № 401);

рішення ДАК від 22 червня 2004 р., протокол № 51 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004 р. № 558);

рішення ДАК від 2 березня 2006 р., протокол № 59 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2006 р. № 562 Л);

рішення ДАК від 22 червня 2006 р., протокол № 61 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 р. № 2043 Л);

рішення ДАК від 27 лютого 2007 р., протокол № 65 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2007 р. № 421 Л);

рішення ДАК від 26 червня 2007 р., протокол № 67 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2007 р. № 1843 Л);

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол № 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011 р. № 2487 Л);

 Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів

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» і 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 (далі – наказ № 1565) *

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!

      Якщо звужено провадження освітньої діяльності за переліком спеціальностей 2006, 2007, 2010 років, то ліцензовані обсяги за спеціальностями вказуються з урахуванням рішень Міністерства!

Адреса: 64600 Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 9, буд. 7

Для відокремлених структурних підрозділів:

Лозівська філія Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу

(адреса: 64600 Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 9, буд. 7, ідентифікаційний код - 25616110

Підготовка молодших спеціалістів

Назва спеціальності Код  спеціальності 

Адреса: 61051 м. Харків, вул. Котельниківська, буд. 3

Назва галузі знань

Шифр 

галузі 

знань

№ п/п

Підготовка молодших спеціалістів

Ліцензований обсяг

80

45

90

150

120

Підстава 

60

60

60

60

60

60

160



рішення ДАК від 26 січня 2012 р., протокол № 92 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.01.2012 р. № 265-Л);

рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол № 94 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.03.2012 р., № 1025-Л); 

рішення ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол № 95 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 р., № 1485-Л);

рішення АКУ від 16 червня 2016 р., протокол № 121 (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 р., № 79-А);

рішення АКУ від 05 липня 2016 р., протокол № 122 (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.07.2016 р., № 806).


