
 

Бахмутський коледж  

транспортної 

інфраструктури 

Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 8, телефон: (0627) 41-23-89     сайт: acti.dn.ua    e-mail: atehzt@gmail.com 
                                                     

дає можливість навчання за бюджетні кошти, 
 

гарантує виплату стипендії за успішне навчання, 
 

організовує працевлаштування випускників, 
 

дає направлення в Український Державний Університет Залізничного Транспорту 

 (м. Харків) на навчання за скороченим терміном     

Зроби правильний вибір 
                                          зі спеціальностей: 
 

275  Транспортні технології (на залізничному транспорті)  
- Організація перевезень і управління на залізничному  транспорті 

273  Залізничний транспорт 
- Обслуговування і ремонт залізничних споруд та  об’єктів  колійного господарства 

151  Автоматизація  та комп’ютерно - інтегровані технології 
- Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих  систем керування рухом на 

залізничному транспорті 

 123  Комп’ютерна інженерія  
- Обслуговування комп’ютерних систем і мереж (тільки денна форма навчання) 

 

 

При вступі на денне відділення  - на базі БЗСО (9 класів) абітурієнти складають іспити: 

з української  мови (диктант) та математики (усно) 
 

                Абітурієнти, які мають право навчатися за бюджетні кошти, проходять рейтинговий відбір 
Строк навчання 3 роки 10 місяців (з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти – 

видається атестат ) 
 

 

При вступі на денне відділення  - на базі ПЗСО (11 класів) абітурієнти складають іспити: 

з української  мови (диктант) та математики (усно) або ЗНО з української  мови і  літератури та 

ЗНО з математики 
 

 

При вступі на заочну форму навчання  – тільки  на базі ПЗСО (11 класів)  - абітурієнти складають 

вступні іспити з української  мови (диктант) та математики (усно) або ЗНО з української  мови і  

літератури та ЗНО з математики 
Строк навчання - 3роки  6 місяців 
 

 

 

  При вступі на заочну скорочену форму навчання запрошуються особи: 

- які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника; 
- які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю; 

- які здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року;  

- які здобули раніше ступінь вищої освіти. 

Абітурієнти, які мають право навчатися за бюджетні кошти, проходять рейтинговий відбір.  

  Абітурієнти складають іспит з української  мови (диктант) та  фахові випробування (без ЗНО) 

  Строк навчання – 2 роки 6 місяців 
 

Випускники Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури отримують диплом 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
 


