
28 квітня 2022 року у Відокремленому структурному підрозділі «Новоушицький 

фаховий коледж ЗВО «ПДУ» відбувся День відкритих дверей «ДЕНЬ ГОСТИННОСТІ». 

Після реєстрації та знайомства зі спеціальностями: 142 Енергетичне 

машинобудування, 201 Агрономія, 205 Лісове господарство, 208 Агроінженерія, 275 

Транспортні технології яку провели голови ЦК,  провідні викладачі, представники 

студентського самоврядування відбулася екскурсія для майбутніх абітурієнтів.  

Екскурс-знайомство розпочалося зі  спортивної зали коледжу, де керівник фізичного 

виховання Борис Варгатюк та викладач фізичного виховання Олександр Титарчук 

розповіли про спортивні досягнення наших студентів, продемонстрували тренажерний 

зал;  студенти коледжу, учасники обласного мотоклубу «Сірі Лорди» на «залізних конях» 

поділились враженнями та перспективами студентського життя; а наступна  зупинка  - 

простора та затишна їдальня коледжу, вкотре стала підтвердженням головних пріоритетів забезпечення здорового способу життя студентської 

молоді. 

Ознайомлювальна екскурсія абітурієнтів з матеріально-технічної базою коледжу та видами навчально-виробничих практик: 

 абітурієнти ознайомилися з лабораторією «Трактори і автомобілі»,  

викладач спеціальних дисциплін  Олександр Мельниченко надав 

можливість хлопцям відчути себе в ролі тракториста; 

 наступною зупинкою стала  лабораторія «Монтаж, експлуатація і 

ремонт холодильних машин та холодильного обладнання», де  

викладачі спеціальних дисциплін Тетяна Мокра та Микола 

Грохольський надали інформацію про перспективи даної 

спеціальності; 

  із процесом обробки нагрітого металу абітурієнтів ознайомив майстер 

виробничого навчання Юрій Якубовський. Можливість відчути себе 

справжніми ковалями, попрацювати біля ковальських горнів та печей 

було надано всім бажаючим; 

 майстер виробничого навчання Дмитро Чорний на зварювальній 

дільниці провів майстер клас по електродуговому зварюванню металів 

за участю сьогоднішніх гостей. 

 В токарній дільниці майстер виробничого навчання Анатолій Лісовий 

ознайомив з наявними металообробними верстатами, їхньою роботою; 

продемонстрував процес  виготовлення  виробу (дверний завіс). 



 В слюсарній дільниці майстерні провели майстер клас по ручній 

обробці металу: рубати зубилом, різати ножівкою, оброблювати напилками, а 

також, що особливо сподобалося сьогоднішнім гостям, свердлити отвори на 

свердлильному верстаті. 

  Всі активні учасники майстер-класів отримали СЕРТИФІКАТИ.  

Після цього екскурсія майбутніх студентів продовжилась: вони відвідали 

навчальні кабінети «Математики» (Альльонов О.М.), «Соціально-гуманітарних 

дисциплін» (Костюченко І.І.), «Історії України та Всесвітньої історії» (Бідна В.В.). 

Далі на абітурієнтів чекали щира розмова-діалог про враження від 

перебування в закладі, сюрприз АКЦІЯ «Мирні обереги», перегляд «Калейдоскоп 

відео» та брейк-кава у актовій залі. 

 

Щиро дякуємо, за те що завітали до нас  

та чекаємо Вас у нашій дружній студентській родині! 

 

 


