ТРИМАЄМО ОСВІТНІЙ ФРОНТ! МИ ВИСТОЇМО! МИ
ПЕРЕМОЖЕМО! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
В результаті зібрано 9410 гривень на підтримку ЗСУ!!! Щиро дякуємо та
низесенько кланяємося усім, хто долучився до благодійного профорієнтаційного
заходу та підтримав студентську ініціативу!!! Хай Господь сторицею віддячить
Вам Добром, Радістю земною та небесними чеснотами!
3 листопада
2022 року
відбувся благодійний профорієнтаційний захід
«КОЛЕЖАНСЬКА ГОСТИНА-ЯРМАРОК» на підтримку Збройних Сил
України. За ініціативи студентської ради коледжу під патронатом директора
Мирослави ІВАСИК
сьогоднішній захід поєднав щирі поривання благодійності, волонтерства та
профорієнтаційну діяльність нашої великої освітянської родини.
Долучились до Всеукраїнської хвилини мовчання, вшанували пам’ять
наших ГЕРОЇВ, виконали єдиною родиною ГІМН УКРАЇНИ. Приймали
слова привітань від директора Мирослави ІВАСИК, очільника нашої
Новоушицької селищної громади Анатолія ОЛІЙНИКА, заступника голови –
випускника Новоушицького технікуму механізації сільського господарства
1980 року, Петра МАЗУРА. Раділи особливо підтримці ветеранів освітян,
зокрема, голови Ради ветеранів коледжу
Володимира ЯСЮКА.
Зустрічали
гостей,
славних
жителів нашого наддністрянського краю, гостинні двори «ХЛІБНИЙ", «ЩЕДРИЙ:
ОВОЧЕВО-ФРУКТОВИЙ ДВІР", «СЕЗОННА КОНСЕРВАЦІЯ», «ДО СВЯТКОВОГО
СТОЛУ СМАКОЛИКИ», «МОЛОЧНИЙ», які підготували наші студенти, викладачі,
працівники, батьки наших вихованців. Жвава торгівля вабила свіжовипеченим
студентськими руками хлібом: цибулевий, домашній, горіховий, соняшниковий (АЛ12
група, батьківський комітет групи, куратор Олеся ЛОМАЧИНСЬКА), пирогами

домашніми з «мочанкою» (Микола РОГАТИН, технічні працівники Галина
МАЗУР, Надія НІКІТІНА, Світлана СТРАШНЮК); молоком (батьки
студентів А12 групи); сухофруктами, горіхами, калиною, айвою, яблуками та
грушами (студенти та працівники коледжу); смачними заготовками.
домашніми
заготовками
працівників
колежанської
бухгалтерії.
Користувались попитом мангали, виготовлені студентами під час
практичного навчання із завідуючим майстернею Юрієм ЯКУБОВСЬКИМ.
Під час благодійного профорієнтаційного заходу активно діяли
МАЙСТЕР-КЛАСИ по виготовленню ОКОПНИХ СВІЧОК, ПЛЕТІННЮ
МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК, виготовленню ОБЕРЕГІВ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ,
ШКАРПЕТКИ ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ, пошиттю килимків для
сидіння, нижньої білизни для військовослужбовців.
Представляли наш заклад, рекламуючи та запрошуючи на навчання
майбутніх абітурієнтів, викладачі спеціальних дисциплін Юлія МЕЛЬНИК, Микола ГРОХОЛЬСЬКИЙ, В’ячеслав КОЗАК,
Юрій ОЛІЙНИК, Надія МАЙСТЕРЧУК разом зі студентами розповідали
про перспективи особистісного професійного становлення спеціальностей
142 “Енергетичне машинобудування”, 201 “Агрономія” , 205 “Лісове
господарство”, 208 “Агроінженерія”, 275 “Транспортні технології”.
Концертну благодійну програму представили студенти нашого
коледжу: авторська поезія у виконанні Тетяни Романець, поезія у виконанні
Ірини ТАРТАКОВСЬКОЇ, Івана СОЛОДКОГО;
пісні у виконанні
культорганізатора Віктора СУХОРУКА, Марічки ТКАЧУК, Катерини
ДІДУР, Юлії ЯГОЛЬНІЦЬКОЇ, Станіслава ДЕРЕША, Флавіана Колесника;
танцювальні композиції «Тримай мене міцно…», «Я – частина твоя,
Україно», «Зустріч» у виконанні танцювального самодіяльного колективу
«ВОДОГРАЙ».
Щиро дякуємо та низесенько кланяємося усім, хто долучився до
благодійного профорієнтаційного заходу та підтримав студентську ініціативу!!! ГІДНО ТРИМАЄМО ОСВІТНІЙ ФРОНТ!
МИ ВИСТОЇМО! МИ ПЕРЕМОЖЕМО! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!

