
Шановна молодь - майбутні випускники 9-11 
класів,   професійно-технічних ліцеїв, коледжів! 

       Непомітно, наче один день, збіжить навчання у вашому навчальному        

закладі. І ви     поставите перед собою питання, яку професію обрати? 

                      Державний навчальний заклад - Новоушицький коледж Подільського                              
державного аграрно-технічного університету  запрошує 

випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, ПТУ на денну та заочну форму навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст", відповідно до ліцензії  Міністерства освіти і науки 

молоді та спорту України - серія АЕ №636463 від 10.06.2015 за спеціальностями: 

                                          

“Агрономія “ 

“Лісове господарство” 

“Будівництво та цивільна інженерія” 

“Енергетичне машинобудування” 

“Агроінженерія” 

“Транспортні технології. Організація і регулювання 

дорожнього руху” 

( термін навчання становить - 3 роки 10 місяців) 
       (скорочений термін навчання – 1 рік 10 місяців) 

Зарахування до коледжу проводиться за сумою балів 

сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або 

набраних на вступних випробуваннях і середнього балу документа (додатка 

до документів) про освіту.  Особи,  які не пройшли за конкурсом на місця   

державного замовлення,  можуть бути зараховані на навчання за кошти                         

юридичних і      фізичних осіб. 
 

  

ВИПУСНИКИ КОЛЕДЖІВ ТА ЛІЦЕЇВ МАЮТЬ МОЖЛИВІТЬ НАВЧАТИСЬ ЗА СКОРОЧЕНИМ 

ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ. ЗАРАХУВАННЯ ДО КОЛЕДЖУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

СПІВБЕСІДИ! 

    
 Випускники коледжу отримають диплом молодшого спеціаліста державного зразка та атестат про 

повну загальну середню освіту.  Випускники коледжу можуть продовжити навчання за скороченим 
терміном у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації за відповідним напрямом підготовки. 

 

Стипендія, харчування, гуртожиток; працюють гуртки та спортивні секції. 
Крім основної спеціальності, студенти коледжу здобувають робітничі професії: 

 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А1") , 

 водій автотранспортних засобів (категорії "В" ,"С1"), 

 слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, 

 слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, 

 лісник,                                      

 машиніст холодильних установок,                                         

 оператор комп'ютерного набору. 

При вступі подаються документи: 
заява на ім’я директора, документи про освіту, свідоцтво про народження\паспорт, ідентифікаційний код, 

документи, що дають право на пільги, при вступі, фото-4шт. 

Адреса коледжу вул. Подільська, 34, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область, 32600 
Довідка за тел.  (03847) 30067, 21806, 30185, факс 30067 
Електронна пошта - ntpu_@ukrpost.ua,  веб-сайт- ntpu.org.ua 


