
47501, Тернопільська обл,
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Бажаючі вступити на навчання у 
Бережанський агротехнічний коледж

повинні подати такі документи:

- заяву про вступ до коледжу;
- документ про освіту в оригіналі або його ксерокопію (ксерокопія за-
віряється за оригіналом коледжем або нотаріально);

- сертифікати Центру оцінювання якості освіти (для вступників на 
основі повної загальної середньої освіти);

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
- копія паспорта (1,2 стор. та прописка) або свідоцтва про народ-
ження;

- копія ідентифікаційного коду;
- паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво) та документи, 
що дають право на пільги. 

Надання пільг та черговості при зарахуванні встановлю-
ється згідно з правилами прийому на 2017 рік.

Більш детальна інформація щодо умов вступу на 
сайті коледжу www.kolege.bati.ber.te.ua



Вступ на базі 
9 класів, 11 класів та професійно-технічних 
закладів освіти

ЗАОЧНА  ФОРМА НАВЧАННЯ

БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

запрошує на навчання

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Вступ на базі 
11 класів та професійно-технічних закладів освіти

t Економіка
t Облік і оподаткування
t Фінанси, банківська справа та страхування
t Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
t Екологія
t Комп’ютерна інженерія
t Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
t Садово-паркове господарство
t Агроінженерія
t Автомобільний транспорт

Робітничі професії

t Лаборант хімічного аналізу
t Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування 

t Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

t Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та 
автоматики (електромеханіка) 

t Продавець непродовольчих 
товарів 

t Оператор комп'ютерного набору 
t Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи);
t Слюсар з ремонту автомобілів 
t Токар 
t Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 
устаткування 

t Електрогазозварник 
t Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 
(категорії «А1»)

t Водій автотранспортних засобів 
(категорії «В») 

t Садовод 

Студенти коледжу мають можливість проходити 
практику і стажування в Польщі та Німеччині.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 
 на основі 9 класів 
3 роки 10 місяців - технічні та природничі спеціальності; 
2 роки 10 місяців - економічні спеціальності
 на основі 11 класів та професійно-технічних закладів 
освіти термін навчання скорочується на 1 рік.

Вступники 
tна основі базової загальної середньої освіти (9 класів) складають 

іспити (на всі спеціальності):                                                                             
1) українська мова - диктант                     2) математика - усно

tна основі повної загальної середньої освіти (11 класів) додають 
сертифікати Центру оцінювання якості освіти:      
1) українська мова та література  - обов'язковий         
2) на вибір відповідно до спеціальності (математика, історія України, 
біологія, фізика, географія)
tпрофесійно-технічних закладів освіти складають:

1) українська мова - диктант              2) фахове випробування

Курсова 
підготовка

t Технології 
«Internet»

t WEB-дизайн
t Комп’ютерний 

дизайн
t Біоетика
t Іноземні мови
t 1С: Бухгалтерія, 

«Парус» 

t Екологія

t Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

t Агроінженерія
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