МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ

Ми готуємо:
Механіків (механік дільниці або механік ремонтної майстерні);
Майстрів (виробничої дільниці);
Техніків-технологів;
Техніків-конструкторів;

монтажем та експлуатацією ПТБДМіО; організації
нагляду за безпечною експлуатацією ПТБДМіО
тощо.

Київський транспортно-технологічний коледж є
єдиним навчальним закладом в київській області,
який готує молодших спеціалістів за напрямом
Експлуатація та ремонт ПТБДМіО. Коледж має все
необхідне обладнання для навчання студентів. Навчальні заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях, лабораторіях, майстернях і комп'ютерному класі. Студенти мають можливість проходити
практику на провідних підприємствах Києва та області.

Наші випускники можуть продовжити навчання
Після закінчення коледжу та отримання кваліфікації молодший спеціаліст, наші випускники мають
право вступу на 3 курс до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації. Ось лише неповний перелік університетів, у яких сьогодні успішно навчаються наші випускники:
Киів: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», КНУБА,
НТУ, НУБІП
Харків: НТУ «ХПІ», УІПА, УДАЗТ
Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, ПДАБА
Одеса: ОНПУ, ОНМУ
Запоріжжя: ЗНТУ
Інші міста: СНУ ім. В.Даля, ПолтНТУ ім.
Ю.Кондратюка, КрНУ ім. М.Остроградського, ЦНТУ
тощо.

КИЇВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Спеціальність 133 – Галузеве Машинобудування
Спеціалізація – Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання

Київський транспортно-технологічний коледж (КТТК) веде підготовку спеціалістів за напрямком Експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання (Експлуатація та ремонт ПТБДМіО) з
1958 року. За цей час нами підготовлено для роботи
на підприємствах України та закордоном більше
6000 висококваліфікованих фахівців.
КТТК має ліцензію на щорічний прийом 60
студентів очної форми навчання за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування.

Наші випускники підготовлені для роботи в
областях: проектування та розрахунків деталей та
складальних одиниць, розробки креслень (в тому
числі комп’ютерного проектування в середовищі
Word, Excel, MathCAD, KOMPAS, AutoCAD та ін.);
розробки технологічних процесів виготовлення та
ремонту деталей; організації технічної експлуатації
машин та обладнання, своєчасного і якісного їх ремонту; розробки технологічних процесів ремонту
машин; організації та управління виробництвом,

Спеціальність Галузеве машинобудування (спеціалізація - Експлуатація та ремонт ПТБДМіО) настільки широкого профілю, що її випускники можуть працювати практично скрізь. Важко знайти
більш широку технічну спеціальність, яка охоплювала б настільки різні за конструкцією, принципом
роботи та сферою застосування машини. Не існує
підприємства в сфері матеріального виробництва,
де б не використовувалися вантажопідйомні крани,
конвеєри, ліфти, підйомники, промислові роботи,
ескалатори, бульдозери, екскаватори, навантажувачі, асфальтоукладачі, елеватори тощо.

Дійсно, машинобудівний завод і морський порт,
металургійний комбінат і залізнична станція, будівельна організація і хімічне підприємство, дорожньо-ремонтне управління і сільськогосподарське
підприємство - ось далеко не повний перелік організацій, що експлуатують тисячі одиниць ПТБДМіО.
Завдяки отриманим знанням наші випускники, незалежно від місця роботи, стають професіоналами своєї справи і досягають успіху.

Основні спеціальні дисципліни, які вивчають
студенти спеціальності Галузеве машинобудування
(спеціалізація - Експлуатація та ремонт ПТБДМіО):
Прикладна механіка, Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, Взаємозамінюваність, стандартизація та технічні виміри, Деталі
машин, Технологія конструкційних матеріалів та
матеріалознавство, Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, Основи вищої математики, Експлуатація
та обслуговування машин, ДВЗ, автомобілі та
трактори, Ремонт машин, Основи охорони праці,
Охорона праці і галузі, Електропривод, електрообладнання та основи автоматизації машин, Вантажопідйомна та транспортуюча техніка, Машини для земляних робіт, Технологічні основи машинобудування, Дорожні машини, Правила улаштування та безпечної експлуатації кранів, посудин,
діючих під тиском, компресорних установок, Правила безпеки дорожнього руху, Основи будівельної
справи, Економіка підприємства

При вступі в коледж подаються:
- заява
- документ державного зразка про освіту в оригіналі, або його копія, завірена в установленому
порядку;
- шість фотокарток розміром 3×4 см;
- сертифікат Українського центру оцінювання
якості освіти (оригінал або завірені копії) з української мови та літератури і математики для участі
у конкурсі щодо вступу на обрану вступником спеціальності для осіб, що мають повну загальну середню освіту;
- інші документи додаються вступником, якщо

він претендує на пільги, встановлені законодавством України
Документи вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів.
Прийом документів - з 2 липня по 14 липня.

Студенти, зараховані в коледж забезпечуються гуртожитком, а також стипендією - у встановленому порядку.

Адреса коледжу:
03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10.
Контактний телефон:
+38 (095) 192-92-43 Збітнєв Павло Володимирович
Бажаємо успішного вступу до коледжу!

