
1 вересня – День знань. Знову 

ранок першого вересневого дня повниться 

мелодійними звуками коледжанського 

дзвоника. Знову вулиці нашого селища 

розквітають від дитячого та юнацького 

щебету, посмішок та чарівної хуртовини 

осінніх айстр. Ностальгічні погляди 

дорослих, душевний щем, смуток і 

радість переплелися разом. Це наш 

коледж, наше селище, наш  край, наша 

держава зустрічають День знань.  Усі 

шляхи цього дня ведуть до навчальних 

закладів. Розпочинається новий 

навчальний рік, який завжди означає 

відкриття нової, осяйної і часто нелегкої 

дороги – дороги до знань, до нових звершень. 

Новоушицький коледж Подільського державного університету відчинив свої двері для студентів. Перший дзвінок і 

початок нового навчального року – це свято, яке неймовірним дивом об’єднує всі покоління, свято-посвята 

першокурсників в студенти. Колектив коледжу прийняв до своєї великої дружньої родини першокурсників, вручивши 

символічний Студентський квиток, Залікову книжку, а директор коледжу, АльльоновО.І., члени студентської ради, 

педагоги, гості виступили з вітальними та напутніми словами. 

Свято відвідав заступник голови Новоушицької районної адміністрації, в минулому випусник Новоушицького технікуму 

механізації сільського господарства – Петро Андрійович Мазур, який  перерізав символічну стрічку до Країни 

студентських знань та привітав студентів зі святом,  побажав натхнення, успіхів, досягнення вершин та миру у такий 

важкий, для нашої країни, час. 

Гостем свята був головний лісничий державного підприємства «Новоушицький лісгосп» Лукомський Олександр 

Олександрович, який сердечно вітав усіх студентів зі святом, подякував за плідну спільну працю на теренах лісової 

справи, подальших звершень на шляху здобуття професійних знань та навиків. Особливі слова адресував юнакам та 

дівчатам спеціальності «Лісове господарство» та вручив майбутнім лісничим дарунок – унікальний довідник –  путівник 

по спеціальності та футбольний м’яч.    



 



 

Церемонія вручення почесних грамот  переможцям:  

І-ІІІ місця в рейтингу академічних груп коледжу по підсумках навчально-виховної роботи  

за 2016-2017 навчальний рік та відмінникам навчання 

 



Материнське благословіння на 2017-2018 навчальний рік 



Студенти –першокурсники отримали  
символічний КЛЮЧ до Країни Студентських Знань,  

СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК ТА ЗАЛІКОВУ КНИЖКУ 
 



Головний лісничий ДП 
«Новоушицький лісгосп» вітає 
студентів зі святом та вручає 

студентам спеціальності «Лісове 
господарство» дарунки. 

 



Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам’ять бійців Небесної сотні та бійців АТО, 

 які віддали своє життя за єдність України. Родини Дмитришиних ( батько Михайло та син 

Юрій, студент 4 курсу)  та  Цимбалюків (батько Олександр та син Василь, студент 1 курсу)  

кращі студенти Гуцалюк Рустам та Шляхтун Ігор поклали квіти та герлянди  до меморіалу 

пам’яті бійців Небесної сотні, бійців АТО   

та меморіальної дошки пам’яті Олександра Дзюбелюка. 



Зустрічаємо 

 студентів І курсу: 

 АЛ11 група 

(куратор 

Скрипник Є.І.) 

 М11 група 

(куратор 

Мельниченко О.І.) 

 М21 група 

(куратор 

Кобилецький О.М.) 

 ДМ11 група 

(куратор 

Шмегельський Б.І.) 



 

Справжнім сюрпризом для всього педагаоічного колективу та куратора 

Мельник Ю.В. стало вітання від випускників 2012 року:  

щира пісня у виконанні Грабарчука Олександра 

 



 


