
23 травня 2018 року в Новоушицькому коледжі ПДАТУ 

проведено конкурс  «Кращий за професією» 
серед студентів 4 курсів спеціальностей  5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва», 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
Мета: підвищення інтересу студентів до обраної професії, 

вдосконалення теоретичних знань, професійних умінь і навичок, 

розвитку творчої активності студентів. 

 

Місце проведення: автодром, навчальнео-дослідне 

поле.                                                    

Багато професій хороших і різних,  

                    Що звабливі гасла підносять на площах, 

                    Серцям неспокійним підказує дійсність 

                    Обрати одну, щоб  була найдорожча. 

Її ми обрали, щоб йти поруч з нею, 

                    Освітлювать працею наше життя. 

                    В епоху машин, що колесять землею, 

Механіки і агрономи гордо ідуть в майбуття

 

 

 



Учасники - команди студентів агроінженерного відділення АЛ14, М14, груп - змагалися  у таких конкурсах: 

- Представлення команди; 

- Кращий знавець сільськогосподарської техніки;  

- Кращий знавець правил дорожнього руху;   

- Кращий наладчик агрегату для оранки; 

- Кращий водій трактора; 

- Кращий орач.

 

 До складу вельмишановного  журі, що  оцінювало конкурс ввійшли: 

- Рибчинський Володимир Анатолійович – заступник начальника управління агропромислового розвитку 

Новоушицької районної державної адміністрації, голова журі; 

- Шмегельський Броніслав Іванович – завідувач навчально-виробничою практикою, заступник голови журі. 

Члени журі: 
Гавловський Олександр Казимірович – завідувач агроінженерного 

відділення; 

Дюг Олександр Євгенович – голова циклової комісії спеціальних 

дисциплін і практичного навчання ; 

Ковальчук Василь Опанасович - викладач спеціальних дисциплін; 

Кримчак Володимир Васильович – викладач спеціальних 

дисциплін;  

Ломачинський Дмитро Макарович - викладач спеціальних 

дисциплін; 

Мельниченко Олександр Іванович – викладач спеціальних 

дисциплін;  

Танасійчук Василь Адамович – майстер практичного навчання.  



За кількістю набраних балів, перемогу в 

конкурсі «Кращий за професією» перемогу 

отримала команда студентів  

АЛ14 групи, староста Пальона Яна, куратор 

Ковальчук В.О. 

 

Скінчився час випробувань. 

Нам до душі ваш рівень знань. 

Та ще багато треба знати, 

Щоб фахівцем своєї справи стати. 

 

З вітальними словами до учасників конкурсу 

звернулись директор коледжу Альльонов 

Олександр Михайлович,   Рибчинський 

Володимир Анатолійович – заступник 

начальника управління агропромислового 

розвитку Новоушицької районної державної 

адміністрації,  голова журі;  та Шмегельський Броніслав Іванович – завідувач навчально-виробничою практикою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журі 



також відмітили грамотами кращих студентів, переможців в номінаціях: 

«Кращий знавець ПДР» -  Дмитришин Юрій Михайлович, А14 група; 

«Кращий знавець с/г техніки» - Шинкаренко Дмитро Олегович, М14 група; 

«Кращий водій трактора» - Білий Михайло Володимирович,  М14 група; «Кращий наладчик агрегату»   - Теплуха 

 Віталій Володимирович,  А14 група; «Кращий орач» - Гринчак Олег Ігорович, А14 група 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Прес-центр 

студради коледжу 


