
 

 

 

 

 

 

ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ, ДОРОГІ ЖІНКИ! 

Шановні жінки!  Красиві, милі, 

                          лагідні, привітні! 

  Вітаю Вас з найпрекраснішим днем весни, 

святом відродження природи, торжества жіночої 

краси та ніжності – Днем 8 Березня! 

     Сама доля довірила Вам оберігати родинне вог-

нище, за покликанням серця, по-материнськи 

плекати юні покоління 

громадян України, наше 

майбутнє. Тож нехай 

Ваші очі ніколи не 

сповнюються смутком, 

успіх    завжди    супроводжує     всі    Ваші    справи, 

доля буде щедрою на вірних друзів,   надійних  колег, 

а людська вдячність – найвагомішим мірилом жит-

тєвих успіхів. 

          З повагою, директор Ладижинського  

           коледжу ВНАУ 
 

Цуркан Олег Васильович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2018 року 

У НОМЕРІ: 

1. Привітання зі 

святом 8 Березня 

2. Свято краси і 

грації 

3. Вітання від 

випускників 

4. Святкування  

8 Березня у 

нашій сім`ї 

5. Натхненні 

жінкою 

6. Абітурієнту 
 

 

 

 

Запрошуємо на святковий концерт 

до Дня 8-го Березня «Кохайте 

жінку», який відбудеться 

06.03.2018р. о 14:30 год. в актовій 

залі коледжу. 



СВЯТО КРАСИ І ГРАЦІЇ 

ВІТАННЯ ВІД ВИПУСКНИКІВ 

 

 

 

З 8 Березням щиро вітаєм, 

Хай зігрівають вам душу красою 

Весни тендітні пелюстки, 

І розливаються джерельною водою 

Кохання й щастя гомінкі струмки. 

 

Хай пролісок перший дарує  

вам ніжність, 

А сонце весняне дарує тепло 

У березні вітер несе хай надію 

І щастя, і радість, і тільки добро! 

. 

 

 

Щороку гарною традицією Ладижинського 

коледжу Вінницького національного аграрного уні-

верситету є конкурс «Міс та Містер коледжу».   

У цей день серед студентів визначаються най-

гарніші хлопці та дівчата коледжу, та в номінаціях 

перемагають найкреативніші та найталановитіші. 

Змагання  оцінювало шановане журі, до скла-

ду якого ввійшли: Погребняк Д.П. –  директор цен-

тру культури та дозвілля ВНАУ; Журба О.В.– на-

чальник міського відділу культури; Кравченко О.М. 

 – начальник відділу у справах сім’ї та молоді 

Ладижинської міської ради. 

Конкурсантам прийшлось нелегко. На шляху 

до перемоги були три складних конкурси, а саме: 

«Візитна картка», «Конкурс талантів», «Пре-

зентація спеціальності». 

Поки журі виз-

начало переможців го-

ловною родзинкою свята 

став подарунок від рек-

торату Вінницького НАУ 

та адміністрації Ладижинського коледжу: музи-

чний подарунок від хлопців з університету та дире-

ктора центру дозвілля та культури Погребняк Дар'ї 

Петрівни. Шалені   оплески,   задоволення  і   за-

хват охоплювали усіх присутніх. 

Хвилюючим моментом для учасників та 

вболівальників стали результати: міс коледжу ви-

борола Тимусяк Альона група Б-31, містер коледжу 

– Постернак Олександр група М-23, міс грація – 

Стрій Анастасія група Б-21, містер мужність – Гук 

Михайло група М-33, містер драйв – Бондарчук 

Євген група Е-21, містер глядацьких симпатій – 

Мельник Сергій група М-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі конкурсанти були нагороджені пода-

рунками від журі, а кінотеатр «Люм'єр» люб'язно 

надав учасникам квитки у кіно. 

Особлива подяка учасникам конкурсу та їх 

колективам за гарний настрій та емоції протягом 

свята. На завершення всі бажаючі студенти були 

запрошені на святкову дискотеку з конкурсами, 

подарунками та гарним святковим настроєм.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цей день весняний, світлий, 

ясний, 

Вітаєм всіх-усіх жінок 

Ви наша радість, ви прекрасні  

Для нас натхнення ви вінок. 

 

Бажаєм щастя, квітів, миру, 

Щоб ви раділи кожен день, 

Щоб вас любили, шанували 

Завжди співали вам пісень! 

Група М-43 



СВЯТКУВАННЯ 8 БЕРЕЗНЯ У НАШІЙ СІМ`Ї 

 

 

 

НАТХНЕННІ ЖІНКОЮ 

В кожного з нас є рідна 

матуся, сестричка, бабуся, 

кохана дружина. Поряд з на-

ми навчаються прекрасні 

дівчата, виховують та нав-

чають нас чудові викладачі. 

Тому я вважаю, що 8 Березня 

– особливе свято, яке 

потрібно святкувати у 

кожній сім`ї. 

Моя сім`я є прикладом, адже з самого ранку 

батько поспішає до квіткового магазину, щоб по-

радувати свою кохану дружину першими вес-

няними квітами. Не залишаємось осторонь і ми з 

братиком. Поспішаємо приготувати мамі подарунок 

та чашку запашного чаю. Але як і в будь-якій справі 

можуть трапитись непорозуміння (цокання таріл-

ками, чашками) і мама прокидається.   Приклавши 

усі зусилля, ми змушуємо маму повернутися до 

ліжка. З чудовим весняним букетом тато повер-

тається  з магазину і вітає маму з 8 Березня, дарує 

квіти. Я з молодшим братом приєднуємось до 

привітань.  Мама  обнімає  та цілує нас.  

Заметушившись, кожний виконує свою ро-

боту: мама займається своїми святковими жіночими 

справами і йде відпочивати зі своїми подругами,  я 

з братиком прибираємо кімнати, а тато готує свя-

ткову вечерю.  

Ввечері всі сідаємо за святковий стіл, мама ді-

литься своїми враженнями та дякує за влаштоване 

свято. 

Хочу побажати всім жінками чудового від-

починку, щастя, здоров’я, та всього найкращого, 

найбажанішого.  

Моцак О.  

Студент групи Е-32 

 Для кожної жінки у її 

житті важливу роль відіграє 

увага, підтримка, любов від 

сім’ї, близьких та друзів. Безу-

мовно кожна дівчинка або ма-

ти, мріє відчувати опору не 

тільки 8 Березня, але й у пов-

сякденному, рутинному житті.  

В моїй родині завжди па-

нує затишок, любов та тепла атмосфера. Звичайно, 

як і у кожній сім’ї, між нами бувають свої непо-

розуміння, але ми із легкістю знаходимо компро-

міси та вирішуємо усі проблеми за сімейним сто-

лом.  

Для нас, Міжнародний день жінок не від-

різняється від 364-ох днів всього року. Але ми з 

татом та дідусями намагаємося зробити його особ-

ливим та по-справжньому казковим, щоб мати та 

бабусі відчували себе щасливими.  

Напевно, напередодні цього свята, у кожного 

чоловіка виникає питання: «Як романтично та не-

забутньо привітати свою кохану?»  

За нашою сімейною традицією ми з батьком 

їдемо вранці за свіжими квітами, купуємо багато 

шоколаду та різних смаколиків для нашої любої жі-

нки та мами. Потім, коли вона прокидається, ми ві-

таємо її теплими словами, букетом запашних квітів, 

солодощами та сідаємо за сімейний святковий стіл. 

Як і кожна кохана жінка, мама залишається  без-

межно щасливою. 

Інколи ми можемо відвідати якийсь ресторан 

нашого міста та отримуємо  яскраві емоції від зати-

шної атмосфери та приємної музики. 

Нарожний О. 

Студент групи Е-41 

 

 

 

 
 

 

 

Яке чудове, слово МАТИ 

Яка глибока суть всіх розумінь 

Коли ти відкриваєш очі з ранку 

І світ іде ввесь поряд наче тінь 

І кожна жінка, мати та дружина 

Буде любить свою дитину 

Яку  плекала, цілу вічність та життя 

Щоб бачити яке щасливе в світ іде її дитя 

Бережіть свою  мати на вічно  

Не залишайте в біді 

Любіть її так як ніколи 

І знайте, ви в неї одні.    

                                  Ковтун Віталій, викладач 

 

 

 

8 березня – це свято для усіх жінок! 

Хай несе воно з собою ніжності вінок. 

Промінь сонця хай розтопить крижані серця, 

І душа завжди співає вірить в чудеса. 

Ми вітаємо вас рідні педагоги-вчителі, 

Ви наших знань хранителі найкращі, дорогі. 

Дорогі жінки, дівчата ви наша краса, 

Гордість, радість, ніжність і в душі весна. 

Ми бажаємо вам щастя сонця і тепла, 

І поваги, і кохання й від людей добра. 

 

Кобзар Андрій студент групи М-13 

 



АБІТУРІЄНТУ 2018 
 

Ладижинський коледж Вінницького національного університету 

запрошує на навчання з таких спеціальностей 

 

Спеціальність 208 

«АГРОІНЖЕНЕРІЯ» 

Спеціальність готує фахівців у галузі технічного 

обслуговування, ремонту та зберігання машинно-

тракторного парку, механізації виробничих процесів в 

рослинництві, тваринництві, підсобних гос-

подарствах 

Сфера професійної діяльності: 
майстер з експлуатації та ремонту машин і ме-

ханізмів; завідувач майстерні; керуючий дільницею; 

механік автомобільної колони; механік виробництва; 

механік дільниці; механік цеху; технік з механізації 

трудомістких процесів; слюсар з ремонту автомобілів; 

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і 

устаткування; слюсар з паливної апаратури; інспектор 

з охорони праці; інженер з безпеки руху; тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва; водій 

автотранспортних засобів; користувач сучасною елек-

тронно-обчислювальною технікою (ЕОМ). 

 

Спеціальність 141 

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» 

Спеціальність передбачає вивчення проектування, до-

слідження, експлуатацію і налагоджування систем 

генерування та транспортування електроенергії, 

електромеханічних систем виробничих механізмів, 

автоматизованих та комп`ютеризованих комплексів 

електротехнічних систем, систем керування електро-

транспортом та електромобілями. 

Сфера професійної діяльності: 
технік-електрик; електрик дільниці; електрик цеху; 

електродиспетчер; електромеханік; електромеханік 

дільниці; лаборант електромеханічних випробовувань 

і вимірювань; електромонтажник-налагоджувальник; 

електромонтер з ремонту та обслуговування електро-

устаткування; електромонтер з обслуговування 

підстанцій; електромонтажник силових мереж та 

устаткування; електромонтер з ремонту апаратури, 

релейного захисту, автоматики; майстер з комплексної 

механізації; майстер з ремонту  приладів і апаратів; 

майстер з виконання робіт а ремонту та налагодження 

енергетичного обладнання. 

 

Спеціальність 201 

«АГРОНОМІЯ» 
Спеціальність забезпечує вивчення технологічних про-

цесів вирощування рослин, проектування, створення 

та експлуатацію об`єктів сільського господарства, під-

бір рослин, технологій агротехніки. 

Сфера професійної діяльності: 
молодший фахівець в агрономії, лісовому і водному 

господарстві; молодший фахівець в природно-запо-

відній справі. 

 

Спеціальність 071 

«ОБЛІК І ОПОДТКУВАННЯ» 
Спеціальність забезпечує вивчення теоретичних і пра-

ктичних аспектів організації та методології обліку, 

оподаткування, аналізу і аудиту підприємств різних 

організаційно-правових форм, включаючи плану-

вання, організацію і координацію фінансово-госпо-

дарської діяльності суб'єктів господарювання.  

Сфера професійної діяльності: 

конторський службовець (бухгалтерія); обліковець 

(реєстрація бухгалтерських даних); касир у банку та 

інкасатор; бухгалтер; касир-експерт; інспектор з 

основної діяльності; інспектор-ревізор; митний 

інспектор; касир-експерт; завідувач каси; інспектор з 

інвентаризації. 

 

Спеціальність 076 

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Спеціальність забезпечує підготовку фахівців, котрі 

здатні  успішно конкурувати в сфері бізнесу та тор-

гівлі, створювати підприємницькі стартапи, розвивати 

власну підприємницьку справу, володіти знаннями та 

практичними навиками у сфері товарознавства, 

експертизи товарів, технічного регулювання, митної 

справи, комерції. 

Сфера професійної діяльності: 

менеджер роздрібної та оптової торгівлі; фахівець з бі-

ржової торгівлі; фахівець із біржових операцій; ди-

ректор малого підприємства за видами економічної 

діяльності; керівник агентства; керівник підприємства; 

директор підприємства з надання послуг.  
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