
Сьогодні,  16  червня 2021 році  коледж  вітав свою 

гордість – студентів,  членів  колежанського 

студентського наукового товариства 

 «ПЕРШІ   НАУКОВ І   КРОКИ!» 

Не варто доводити, що кожна нація сильна своїми талантами.  

А талант завжди родом з дитинства, з юнацьких років. Кажуть, що 

кожна людина народжується із зерном в руці, тільки треба знайти поле, 

де це зерно найкраще проросте. У нашому коледжі  виростає 

талановита молодь, яка вплете у національний вінок  

цвіт свого таланту. 

Захід  проводиться вперше  за ініціативи методичної служби коледжу з метою популяризації науки серед студентської молоді 

в рамках діяльності студентського наукового товариства. Наука – це джерело розвитку.  Таку тезу підтвердили Фестивалем 

науки, який продемонстрував  наукові досягнення наших студентів, розкрив їх інтелектуальний потенціал, а також 

інтегрував творчу працю з наукової й освітньої діяльності. Звуками Гаудеамуса «Віват академія, віват професорес ….» 

розпочався захід. 

Юнаків та дівчат, початківців – науковців  привітав   

Бахмат  Микола  Іванович, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри рослинництва і кормовиробництва, заслужений 

діяч науки і техніки.   

Про тернистий та творчий шлях становлення юного 

дослідника, студента-початківця-науковця, про 

перспективи для особистісного зростання та 

професійного становлення  в стінах Подільського 

державного аграрно-технічного ініверситету детально 

розповів Микола Іванович. Студенти –випускники  

задавали питання та отримували  вичерпні відповіді 



щодо подальшого продовження навчання за фахом. 

 

 «Ви - майбутня еліта нашої держави, велика надія викладачів і батьків на те, що 

Україна відродиться і розправить  свої  могутні крила.  І шана вам, юні обдарування, 

що ступили на цей тернистий шлях за покликанням душі, за внутрішнім бажанням 

зробити більше, ніж того вимагає навчальна  програма,- зазначила директорка 

коледжу Мирослава Івасик.  

Серед гостей заходу Ясюк Володимир Федорович -   Відмінник освіти України, 

Заслужений працівник  освіти України, ветеран, колишній викладач, завідувач заочного 

відділення; представники Новоушицької районної філії ХмельницькоїСьогоднішнє свято 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ  підтвердження, що в нас навчаються саме ті студенти, які своєю 

сумлінною працею підтвердили, що зерна науки і знань впали в благодатну землю і ростуть, розквітають відмінними 

оцінками, множаться дослідженнями та власними відкриттями майбутніх академіків і агрономів, механіків, майбутніх 

фахівців нашої України.  

Цьогоріч на заході відзначили кращих студентів, які активно займаються науково-пошуковою роботою. Вручено подяки та 

сертифікати за активну участь та перемогу у   конференціях, олімпіадах, проектах, інтелектуальних змаганнях і конкурсах 

різного рівня: колежанського, обласного, університетського, Всеукраїнського та Міжнародного: 

 ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки - 2021»; 

 ХХІ зліт студентських лідерів аграрної освіти; 

 Всеукраїнський  молодіжний  конкурс есе про жінок-науковиць  «Наука – це вона»; 

 Всеукраїнський онлайн-марафон «Єднаймо душі словом Кобзаря»; 

 IV  Всеукраїнськмй національно-патріотичний  конкурс «Я – козацького роду!»; 

 IV Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс «Ми – патріоти України!»; 

 IV Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс  «Європа – це Я»; 

 Економічний турнір-2021 на кубок ректора ПДУ; 

 Університетський   поетичний конкурс «О слово рідне, хто без тебе я…»; 

 Обласний конкурс бізнес-проєктів «Живи та працюй на Хмельниччині»; 

 Колежанські  студентські науково-практичні конференції:  

 «Моя родина – моя альма-матір», присвячена  90-річчю з дня утворення ВСП «Новоушицький коледж  ПДАТУ»  



 наукові студентські  конференції в рамках відзначення Дня  науки  «Жінка-українка в науці», «Українські вчені в 

різних галузях науки», «Родина Патонів  в історії становлення української науки»; 

 переможці внутрішніх студентських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін. 

 

Віримо, що зірковий студентський  небосхил коледжу ”Перші нукові  кроки ” засяє надзвичайною Мудрістю, душевною 

Щирістю, неабияким Талантом.  
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