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Шановні абітурієнти, майбутні фахівці!

Головна мета діяльності Красноградського і аграрно-технічного коледжу
(КАТК) - забезпечення якості підготовки сучасного фахівця.
Коледж славиться своїми досягненнями,
освітянськими традиціями, якістю навчання, співпрацею
із вищими закладами освіти III-IV рівнів акредитації Харківський національний технічний
університет імені П. Василенка, Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва та іншими, агровиробниками ведучих в Красноградському районі
господарств ПАОП «Промінь», ПАОП «Зоря», агрофірма «Піщанська» та іншими
господарствами області і району.

Минуле, сьогодення та майбутнє нашого коледжу - це наші прекрасні студенти, які
активно беруть участь у житті коледжу, студентському самоврядуванні,
культурно-масових заходах, зберігають і розвивають кращі традиції та досягнення
коледжу, є його справжніми патріотами. Навчатися в коледжі не просто престижно і
вигідно, але й дуже цікаво:
- навчання відбувається в інтерактивній формі (крім основної спеціальності молодшог
о спеціаліста студент має можливість отримати декілька робітничих
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професій - оператора комп’ютерного набору, водія категорії В, С, ВС,
тракториста-машиніста,слюсаря, електромонтера);
- студенти мають можливість проходити виробниче стажування за кордоном за
участю Харківського технічного університету сільського господарства імені П.
Василенка;
- студенти коледжу живуть насиченим життям відвідуючи спортивні секції, беруть
активну участь у спартакіаді району, області, Всеукраїнських спортивних ігор, лізі сміху,
квести, фестивалі художньої творчості «Софіївські зорі», вечори-відпочинку, відпочинок
на березі Азовського моря смт. Кирилівка;
- студенти-відмінники коледжу мають можливість отримувати стипендії Президента
України, Верховної ради, кабінету Міністрів України, Харківської
обласної ради.

Я впевнений, що попереду у Вас багато особистих перемог. Бажаю, щоб кожен
навчальний рік наближав вас до головної мети - знайти своє місце в житті і стати гідним
громадянином України.

Я запрошую Вас до навчання в нашому коледжі на благо та щастя всіх нас для
розвитку і розквіту нашої Батьківщини!
Директор Красноградського аграрно-технічного коледжу В.М.Кіяшко
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