
ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО  ААГГРРААРРННООЇЇ  ППООЛЛІІТТИИККИИ  ТТАА  ППРРООДДООВВООЛЛЬЬССТТВВАА  
УУ КК РР ААЇЇ НН ИИ  

ВВ СС ПП   «« НН ОО ВВ ОО КК АА ХХ ОО ВВ СС ЬЬ КК ИИ ЙЙ   КК ОО ЛЛ ЕЕ ДД ЖЖ     
ТТ АА ВВ РР ІІ ЙЙ СС ЬЬ КК ОО ГГ ОО   ДД ЕЕ РР ЖЖ АА ВВ НН ОО ГГ ОО   

АА ГГ РР ОО ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ІІ ЧЧ НН ОО ГГ ОО   УУ НН ІІ ВВ ЕЕ РР СС ИИ ТТ ЕЕ ТТ УУ »»   

ООГГООЛЛООШШУУЄЄ    ППРРИИЙЙООММ    ССТТУУДДЕЕННТТІІВВ    вв    22001155  ррооцціі  
За денною формою навчання: 

ЗЗ  ооссввііттооюю  ннаа  ббааззіі  99  ккллаассіівв: ЗЗ  ооссввііттооюю  ннаа  ббааззіі  1111  ккллаассіівв: 
(термін навчання 3 роки 10 місяців) (термін навчання 2 роки 10 місяців) 

1. Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва  (технік-механік; 

2. Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому 
комплексі(технік-електрик; 

3. Землевпорядкування(технік-землевпорядник; 
4. Будівництво, обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних споруд (технік-гідротехнік; 
5. Обслуговування інтелектуальних інтегрованих 

систем(фахівець з інформаційних технологій; 
6. Правознавство(молодший спеціаліст з права; 
7. Організація виробництва(організатор виробництва;  

(3 роки   6 місяців) 
8. Економіка підприємства(технік-економіст;   

(2 роки 10 місяців) 
9.Фінанси і кредит (Операціоніст з фінансів і 

кредиту).      (2 роки 10 місяців) 

1.Експлуатація та ремонт машин і обладнання  
  агропромислового виробництва(технік-механік; 
2.Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних     

установок в агропромисловому комплексі  
(технік-електрик); 

3.Землевпорядкування(технік-землевпорядник; 
4.Будівництво, обслуговування і ремонт  
  гідромеліоративних споруд(технік-гідротехнік; 
5.Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем  

(фахівець з інформаційних технологій 
6.Правознавство(молодший спеціаліст з права); 
7.Організація виробництва(організатор виробництва);                                         
(2 роки  6 місяців) 
8.Економіка підприємства (технік-економіст; 

(1 рік  10 місяців); 
9.Фінанси і кредит (Операціоніст з фінансів і  
кредиту).     (1 рік  10 місяців) 

За заочною формою навчання:   
((зз  ооссввііттооюю  ннаа  ббааззіі  1111  ккллаассіівв  --  ттееррмміінн  ннааввччаанннняя    22  ррооккии  1100  ммііссяяцціівв))  
1. Землевпорядкування; 
2. Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва; 
3. Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі. 

ППІІДДГГООТТООВВККАА    ЗЗДДІІЙЙССННЮЮЄЄТТЬЬССЯЯ    ЗЗАА    ДДЕЕРРЖЖААВВННИИММ    ЗЗААММООВВЛЛЕЕННННЯЯММ,,    ЗЗАА  РРААХХУУННООКК  ФФІІЗЗИИЧЧННИИХХ  ТТАА  ЮЮРРИИДДИИЧЧННИИХХ  
ООССІІББ..  ВВИИППУУССККННИИККИИ    ККООЛЛЕЕДДЖЖУУ  ООТТРРИИММУУЮЮТТЬЬ    ДДИИППЛЛООММ    ДДЕЕРРЖЖААВВННООГГОО    ЗЗРРААЗЗККАА    

  ООССВВІІТТННЬЬОО--ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННООГГОО  РРІІВВННЯЯ    ММООЛЛООДДШШИИЙЙ  ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТ  ((ЛЛІІЦЦЕЕННЗЗІІЯЯ  ААЕЕ  №№  445588227722)) 
Документи приймаються: 

 на денну форму з 10.07.15р.  по 01.08.15р. 
(для осіб, які не складають  вступні випробування) 

з 10.07.15р. по 24.07.15р. 
(для осіб, які складають вступні випробування) 
 на заочну форму з 10.08.15 р. по 01.09.15 р. 
 

Вступні випробування: 
 на денну форму -  з 25.07.15р. по 01.08.15р. 
 на заочну форму  – з 25.08.15р. 

 
До заяви вступник додає: 

 
     1.Документ державного зразка  про повну 
середню освіту (базову загальну середню освіту)  
і додаток до нього; 
 
     2.Шість кольорових фотокарток розміром 3×4см; 
 
     3.Ідентифікаційний код, зареєстрований 
 в податковій інспекції. 
 
     4.Документ, що засвідчує особу 
 та громадянство (паспорт або свідоцтво  
 про народження); 
 
     5.Сертифікат ЗНО 2015 року базового рівня (для 
випускників, які мають  повну середню освіту). 

 

Вступники на базі повної загальної середньої 
освіти 

зараховуються  за результатами конкурсного відбору  за 
сумою балів сертифікатів з двох предметів: 

  1.українська мова і література  
(для всіх  спеціальностей); 

  2.історія України 
(для спеціальності Правознавство»); 

 математика    
(для  всіх  інших   спеціальностей). 

Вступники на базі неповної загальної середньої 
освіти 

складають вступні випробування  з  двох предметів: 
  1.українська мова (диктант)-  

для всіх спеціальностей; 
  2.історія України   (тести)- 

для спеціальності «Правознавство»; 
   математика (тести) – 

для всіх інших спеціальностей. 
Зарахування до складу студентів: 

на денну форму   
за державним замовленням – не пізніше 08.08.15р.; 
за кошти фізичних і юридичних осіб - до 14.08.15р. 

на заочну форму  
за державним замовленням – не пізніше 08.09.15р; 
за кошти фізичних і юридичних осіб - до 14.09.15р. 

 Всі бажаючі забезпечуються гуртожитком. 
 Під час навчання надається відстрочка від 

служби  в Збройних Силах України. 
ЗЗаа  ддооввііддккааммии  ззввееррттааййттеессьь  ззаа  ааддрреессооюю::    

74900 Україна,Херсонська обл., м.Нова Каховка,вул.Горького,1.Телефон:(05549)4 33 19. 
E-mail: nkatk@kahovka.net.,сайт в мережі Іnternеt:http//www.nkatk.com/ 

 

mailto:nkatk@kahovka.net
http://www.nkatk.com/
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