
Ніжинський агротехнічний коледж СЬОГОДНІ ЦЕ: 
близько 600 студентів; 

3 відділення; 

6 спеціальностей; 

8 циклових комісій; 1 кафедра; 

65 педагогічних працівників, з них мають: 

наукові ступені — 16 осіб; 

вищу кваліфікаційну категорію — 41 особа; 

педагогічні звання — 30 осіб. 

Технік-механік готується для роботи в сільськогосподарських підприємс-
твах усіх форм власності як спеціаліст, керівник (організатор) і викона-

вець технологічних операціи  з експлуатації  та ремонту машинно-
тракторного парку. 

Фаховии  молодшии  бакалавр з кваліфікацією техніка-електрика 
готується для роботи в господарствах, підприємствах, організаціях як 
спеціаліст, керівник і виконавець технологічних операціи  з монтажу та 

технічного обслуговування електроустановок, ремонту, монтажу і 
наладки засобів автоматизації . 

Фахові молодші бакалаври техніки-електромеханіки та бакалаври з 
автоматизації  та комп'ютерно-інтегрованих технологіи  працюють в 
галузях будівельних матеріалів, верстатніи , машинобудівніи , хімічніи , 

легкіи , харчовіи , металургіи ніи  та інших, на первинних посадах 
електромеханіка, техніка-метролога, оператора електронно-

обчислювальних машин. 

Фаховии  молодшии  бакалавр з кваліфікацією "бухгалтер" 
підготовлении  для облікової , економічної , контрольно-ревізіи ної  та 

аналітичної , аудиторської  діяльності в бюджетних установах, 
банках, організаціях, підприємствах різних галузеи  діяльності всіх 

форм власності на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, 

Технік-організатор перевезень готується до організаціи но-
управлінської  діяльності, пов'язаної  з перевезенням вантажів та 
пасажирів, виконанням транспортно-експедиціи них операціи  та 

послуг на посади: диспетчера автомобільного транспорту, 
інспектора з охорони праці та техніки безпеки, оператора 

диспетчерського руху та завантажувально-розвантажувальних 
робіт на автомобільному транспорті. 

Технік з обчислювальної  техніки може працювати на державних і 
приватних підприємствах у сферах комп’ютерного програмування, 
надання інформаціи них послуг, ремонту та обслуговуванню комп’-
ютерів системними адміністраторами з обслуговування та експлуа-
тації  комп’ютерних систем і мереж. Випускники можуть виконувати 
роботи з комплектації , монтажу і налагодженню локальних комп’ю-
терних систем, ї х ремонту і сервісному обслуговуванню, ремонту 

персональних комп’ютерів та ї х модернізації . 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: 
1   —  Ніжинськии  агротехнічнии  інститут 

(адміністративно-навчальнии  корпус № 1) 

2   —  Ніжинськии  агротехнічнии  коледж

(адміністративно-навчальнии  корпус № 2) 

3   —  лабораторнии  корпус № 3 

4   —  лабораторнии  корпус № 1 

5   —  гуртожиток № 1 

6   —  лабораторнии  корпус № 2 

7   —  спортивнии  комплекс 

Ніжинський агротехнічний коледж має спі-
льну з Ніжинським агротехнічним інститутом 
історію, яка починається з Ніжинського реміс-
ничого училища імені А.Ф.Кушакевича (1895-
1900) і продовжується понині. 

Так, при входженні Ніжинського агротехні-
чного інституту до складу флагману аграрної 
освіти України – Національного аграрного уні-
верситету, рішенням Вченої ради Національно-
го аграрного університету було створено окре-
мий структурний підрозділ інституту –  
Відділення з підготовки молодших спеціалістів 
(наказ від 12.03.2004 № 30).  

На базі Відділення у 2014 році утворено ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний ко-
ледж» (наказ МОН України від 12.08.2014 
№930, накази НУБіП України від  
24.04.2014 №488, від 10.06.2014 №676). 
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