11 березня 2017 р. у ДВНЗ «Новороздільський політехнічний коледж» відбувся
День відкритих дверей. Учні 9-х та 11-х класів шкіл, їхні батьки зустрілися з
адміністрацією та викладачами коледжу, ознайомились із проектом Правил прийому
до навчального закладу в 2017 році.
Відвідали наш навчальний заклад чимало майбутніх абітурієнтів. Викладачі,
студенти та співробітники подбали про те, щоб гості максимально корисно провели
свій час та ознайомилися з коледжем і спеціальностями.
У приміщенні бібліотеки перед майбутніми студентами виступив Барабан
Михайло Михайлович – директор навчального закладу, який ознайомив усіх
присутніх з історією коледжу, його традиціями, розповів про кожну спеціальність,
практичну підготовку та працевлаштування випускників.
Завідувач відділенням Опришко З.Я. інформував майбутніх вступників про
нововведення, прийняте Кабінетом Міністрів України, щодо порядку призначення і
виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів. Збільшується стипендія
для кращих студентів, що навчаються на дефіцитних для держави спеціальностях,
зокрема в коледжі – це студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка». Для них стипендія складатиме 1056 гривень, для студентіввідмінників - 1207грн. Вища від мінімальної стипендія у студентів, які беруть
участь в різноманітних олімпіадах і конкурсах , іменні стипендії — від 1500 до 2000
гривень. Соціальні стипендії виплачуватимуться у розмірах від 750 до 2000 грн.
З проектом Правил вступу в 2017 році ознайомив присутніх відповідальний
секретар приймальної комісії Корецький І.М., який звернув увагу на передбачені
терміни прийому заяв, подання необхідних документів та порядком проведення
вступних випробувань тощо.
Обмін думками між учнями шкіл та студентським активом коледжу створили
атмосферу щирої та дружньої зустрічі.
Про студентське життя та дозвілля розповіли студенти різних спеціальностей
коледжу: Озарко Н.І. - «Автомобільний транспорт»; Николин І.З., Олексів М.М. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; Арбора І.В., Слободяник
Ю.Я. - «Маркетинг»; Томчук О.Є. - «Комп’ютерна інженерія».

Далі присутні мали можливість детально та наочно ознайомитися з матеріальнотехнічною базою кожної спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців у
коледжі. Гості заходу оглянули навчальні лабораторії, кабінети та майстерні, які
забезпечені необхідним обладнанням, комп’ютерною технікою тощо.
Майбутнім вступникам було запропоновано взяти участь у пробному тестуванні з
математики та української мови.
Тож усі, хто завітав у цей день, отримали вичерпну інформацію та повне уявлення
про коледж.
Сподіваємось, що наші зусилля були недаремними, і кожен, хто завітав до нас на
День відкритих дверей, зробить свій правильний вибір!
Чекаємо на Вас, наші майбутні студенти!
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