Наука всемогутня!
Вона зуміла казки перетворити на дійсність…
День науки відзначається в Україні щорічно у третю
суботу травня. Професійне свято працівників науки
встановлено Указом президента у 1997 році.
Україна являє собою державу з високим рівнем освіти і
науки. НАН України - Національна Академія Наук України,
була заснована 27-го листопада 1918-го року і зараз має 3
секції, близько 14-ти відділень і 170 інститутів та інших наукових установ, а також 1400 науково-дослідних інститутів і 330
вищих навчальних закладів, в котрих працюють більш ніж 7000 докторів і 78000 кандидатів наук.

Щиро вітаємо науково-педагогічний склад і студентів Новоушицького фахового коледжу з
Днем науки в Україні!
Бажаємо успіху, наснаги, натхнення і невпинної енергії для подолання нових викликів,
втілення наукових проривів, розвитку та підкорення професійних висот!
Наша спільна наукова діяльність — запорука успішного майбутнього України! Зі святом!
23 травня стартувала загальноколежанська студентська конференція «УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ В
РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ НАУКИ», присвячена Дню Науки.
Перше секційне засідання розпочала директор коледжу Мирослава ІВАСИК, яка наголосила на тому, що: «Праця вчених –
це невід’ємна складова спільної всесвітньої спадщини. Українці змогли змінити світ – сьогодні вони мають змінити свою
країну. Варто лише подивитися на те, що ми вже змогли зробити, аби зрозуміти, що наше майбутнє - в наших власних руках»
та побажала учасникам конференції плідної праці і нових відкриттів в скарбниці української науки.
Валентина Шинкаренко, завідувач навчально-методичним кабінетом ознайомила присутніх з програмою заходів з нагоди
відзначення Дня Науки України в коледжі в рамках діяльності студентського наукового товариства «Перші наукові кроки».
Першою зупинкою стала секція «Українські вчені: винаходи світового значення» під керівництвом Юлії Мельник,
голови ЦК фундаментальних та загально технічних дисциплін, викладача-методиста вищої кваліфікаційної категорії.
1. «Калейдоскоп наукових українських відкриттів: від Сікорського до Корольова», Яворський Антон, студент Д12 групи,
науковий керівник Юлія Мельник.

2. «Історія сучасності автомобільних доріг та екологічно чисте паливо: винаходи українських вчених» Тартаковський Ігор,
студент Д12 групи, науковий керівник Юлія Мельник.
3. «Цікаві факти життя та наукової діяльності Бориса Патона», Семенчук Анатолій, Матвієв Олександр, студенти М21групи,
науковий керівник Юлія Мельник.
4. «Видатні українські вчені-фізики» Дмитро Заганяч, студенти М121групи, науковий керівник Валентина Мефодовська.
5. «Видатні вчені: Микола Бенардос - українець, що прискорив технічний прогрес людства», викладач Дмитро Шинкаренко,
викладач-початківець.
6. «Видатні вчені сучасності», викладач Олег Лісовий, викладач-початківець.
Конференція проходила в режимі онлайн, на зв’язку були і ті, хто зараз знаходиться закордоном.

Розвиток науки, ефективне використання
результатів наукової діяльності, впровадження
новітніх технологій – основа економічного
зростання держави.
Разом з тим, це – основа інтелектуального
потенціалу нації, запорука її майбутнього.
Разом до перемоги!

