90-річчя коледжу
та випуск-2021
Сторінки історії гортаючи,
Плануючи майбутні відкриття,
Пишаємося тим, що підійшли ми гідно
До ювілейної межі життя…
2 липня 2021 року Відокремлений структурний підрозділ
«Новоушицький фаховий коледж Подільського державного
аграрно-технічного університету» відзначав відразу дві
святкові події – 90-літній ювілей та випуск студентів 2021 року.
Вельмишановних гостей радо зустрічали керівництво
закладу ректор Подільського державного аграрнотехнічного
університету, професор
Володимир Іванишин та директор коледжу Мирослава
Івасик.
На святкову гостину до коледжу завітало чимало поважних
гостей - серед них керівництво краю – голова Кам’янецьПодільської районної адміністрації Олександр Анур’єв, заступник
голови Кам’янець-Подільської районної ради Микола Жоган,
голова Новоушицької об’єднаної територіальної громади
Анатолій Олійник. Почесними гостями урочистостей
стали
депутати обласної ради Уляна Ткаченко та Петро Лабазюк. Радо

зустрічали методиста, секретаря Ради директорів закладів
фахової передвищої освіти ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Галину Капітан та
завідувачку навчально-методичним
відділом Хмельницького політехнічного фахового коледжу
НУ «Львівська політехніка» Тетяну Матіяш;
директорів
коледжів, які входять до структури університету: Юрія
Білянського (Коледж ПДАТУ),
Валентину
Дмитрик
(Шепетівський
фаховий
коледжу
ПДАТУ), Володимира Юзька (Хотинський фаховий коледж ПДАТУ),
заступник голови Новоушицької об’єднаної територіальної громади, колишній
випускник технікуму 1980 року, голова Новоушицької районної спілки
ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) Петро Мазур, голова
спілки ветеранів Новоушицької територіальної громади Василь Іванович
Смішко.
На святкове дійство завітали представники 24 прикордонного загону
імені Героя України старшого лейтенанта Вячеслава Семенова (м.
Могилів-Подільський), старший лейтенант якого, колишній студент коледжу
– Олександр Дзюбелюк - загинув на Сході, захищаючи Україну: Діана Кондратюк –
підполковник, прес-секретар прикордонного загону; Наталія Марценюк – підполковник, начальник
відділу соціально-гуманітарного забезпечення, Людмила Катеринич - завідувач
кімнати БОЙОВОЇ СЛАВИ прикордонного загону. Особливими гостями свята
стала родина Олександра Дзюбелюка: мама пані Антоніна та бабуся пані Ганна,
сестра Олена Дзюбелюк – молодший сержант Національної академії державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Радість святкової події розділили із навчальним закладом керівники та
представники провідних підприємств Хмельниччини, що активно

співпрацюють із Новоушицьким фаховим коледжем у справі практичної підготовки студентів – голова Ради
директорів групи компаній VITAGRO Петро Лабазюк, заступник директор ТОВ «Перлина Поділля» Валентин
Лосовський, представник ТОВ «Промінь Поділля» Марина Капустянська, директор ДП «Новоушицьке лісове
господарство» Олександр Лукомський, виконавчий директор ПП «Дживальдіс» Віктор Фурман.
Рівно о 10 годині святкові
музичні аккорди духового
муніципального оркестру
(м.
КамянецьПодільський ) виголосили
початок
дійства.
Майоріли
в
повітрі
Державний
прапор
України,
Прапор
Подільського ДАТУ та
ВСП «Новоушицький фаховий коледж ПДАТУ». Святкова програма розпочалася презентацією двох фотозон
«Величальна навчальному закладу», «Випуск-2021» у фойє коледжу; переглядом виставок «У витоків джерел народу»,
«У творчості знаходимо себе», де були представлені роботи (картини виконані в техніці вишивка нитками, бісером,
алмазна вишивка, витинанки тощо)
випускниць коледжу Овчарук Катерини, Надії Майстерчук, Ольги Бідної.
Особливо привернули увагу присутніх відеоряд, що демонструвався на
плазмі « 90 світлин: нам – 90!!!» та презентація виставки «Твій, коледже,
часопис я читаю» з виставкових експонатів музею коледжу, що повертали
її спостерігачів до витоків навчального закладу – подій 90-літньої давнини.
Студентський мотоклуб «Gray Lords», президент якого випускник коледжу
Сергій Новіцький, випускник 2007 року, віце-президент
викладач
фізичного виховання коледжу Олександр Титарчук та студенти коледжу,
розмістили фотозону та виставку «залізних коней» у внутрішньому дворі
навчального закладу. Члени мотоклубу розпочинали колону святкової ходи,

а раритетна «Волга» додавала символічності та духу минулої епохи. Запрошені гості та ветерани знаходились
всередині процесії. Куратори із випускними групами студентів завершали колону святкової ходи до районного
Будинку культури і мистецтв, де на гостей зустріли студенти із живою картиною-інстацяцією спеціальностей
«Навчайся в коледжі- інвестуй в своє майбутнє!» та традиційно по-українськи із запашним короваєм на вишитому
рушнику.
До глядацької зали на ювілейний концерт прийшли не тільки
теперішні педагоги і випускники, студенти коледжу, а й викладачі, що
вже зараз на заслуженому відпочинку, колишні вихованці, керівники
району, громади та депутати обласної ради, гості.
Присутні хвилиною мовчання вшанували колишніх студентів
коледжу - Володимира Овчарука , Олександра Дзюбелюка ,
Володимира Яневича , які загинули, захищаючи територіальну
цілісність та незалежність нашої держави, до пам’ятників та пам’ятних
знаків поклали квіти.
Усе має свій початок… Має початок і ця історія – історія створення
унікального навчального закладу – Новоушицького коледжу, у якого є
своя біографія, певні етапи, що відіграють особливу роль у його житті.
Як засіяна нива має заколоситися, а посаджене дерево дати плід, так і
розпочата з Божого благословення 90 років тому попередниками справа
підготовки аграрних спеціалістів продовжується, бо має благородну
мету і несе в собі – турботу про землю.
90 літ. Багато це чи мало? З погляду історії – то лише мить, для
навчального закладу – пора розквіту, а з погляду людини – довгий
відрізок часу, упродовж якого кілька поколінь викладачів самовіддано

торували нелегкий шлях підготовки фахівців-аграріїв: це тисячі і
тисячі лекцій, семінарів, екзаменів, це майже 18 тисяч
випускників, які разом з дипломами отримали знання та
впевненість у завтрашньому дні. Це шлях довжиною в 90 років. А
розпочиналось усе так.
За часів імператора Миколи ІІ, 1904-6 року, видано указ про
кредит на утримання в місті Нова Ушиця Подільської губернії
нижчої ремісничої школи, згодом – ремісниче училище імені
громадського діяча, барона Павла Павловича Местмахера. У
ремісничому училищі навчалися учні міщан і селян. Опановували
слюсарну, токарну, ковальську, столярну справи.
У 1918 році училище реорганізовано в трирічну середню
професійно-технічну школу. В 1930-му за рішенням Ради Народних Комісарів технічна школа реорганізована в
Новоушицький технікум механізації сільського господарства. Ця назва технікуму збереглась до 2005 року, коли відповідно
до наказу Міністерства аграрної політики України технікум як структурна одиниця увійшов до складу Подільського
державного аграрно-технічного університету і отримав назву
Новоушицький технікум Подільського державного аграрно-технічного
університету, а з 2014 р. – Новоушицький коледж ПДАТУ.
Серед випускників багато визнаних майстрів своєї справи: Герої
соціалістичної праці Герой України з врученням ордена Держави,
володар Ордену «За заслуги» ІІІ ступеня - перший Герой серед
виноградарів країни - Бялик Микола Іванович, очолював радгосп
«Радсад» Миколаївської області. Славні імена керманичів –
директорів Новоушицького технікуму механізації сільського
господарства, згодом – ВСП «Новоушицький коледж ПДАТУ»

Із року в рік навчальний заклад живе своїм життям, долю свою
мережить, вплітає в свої сторінки історії історію кожного із нас.
Гортає незбагненну книгу буття, в якій невмирущим змістом є
прекрасні, віддані своїй справі люди - освітяни, що засівали,
засівають і будуть засівати педагогічну ниву, продовжуючись в
своїх учнях….
Бути коледжем в складі знаного та статусного університету –
велика честь і водночас велика відповідальність, оскільки
університет – серед найкращих, «рейтингових» закладів вищої
освіти, випускниками якого стали відомі не лише в Україні
аграрії, економісти, політики, державні службовці, керівники,
спортсмени, діячі культури, науки і техніки
Ректор Подільського державного аграрно-технічного університету Володимир Васильович Іванишин та директор
Новоушицького фахового коледжу ПДАТУ Мирослава Володимирівна Івасик відзначили працівників-ветеранів
коледжу грамотами та подяками, а випускникам урочисто вручили дипломи молодших спеціалістів.
Ректор та директор побажали випускникам щасливої та легкої
дороги до успіху, нових звершень та можливостей, а ще – ніколи не
зупинятись на досягнутому і обов’язково здобути вищу освіту.
Колектив коледжу отримав найщиріші привітання та найтепліші
слова шани від колективу Науково – методичного центру вищої та
фахової освіти в особі директора Тетяни Іщенко, грамоту за
багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток науки
та з нагоди 90- річчя з дня заснування, в особі голови Кам’янець Подільської районної ради Михайла Сімашкевича, а також подяку
Ради директорів закладів фахової перед вищої освіти Хмельницької
області в особі Вадима Овчарука за вагомий внесок у розвиток освіти і

науки та з нагоди 90- річчя від дня заснування навчального закладу.

Протягом усього дня колектив коледжу приймав щирі вітання та подарунки з нагоди ювілею.
Останньою намистинкою дійства на стрічці часу коледжу – випуск 2021…, за свідченням викладачів історії - 85-й. Випуск
… Скільки в цьому слові спогадів, мрій, сподівань, радості і смутку, світлої печалі... Щемливо-ніжні почуття охоплюють
душу! Серце переповнює любов до життя! Пролунав прощальний вальс, а світанкова зоря покликала 56 юнаків і юнок у
незвідані далі, різнобарв'я життя, для праці і радості, для нових звершень та
перемог.
Цього святкового дня лилися привітання та подяки, лунала весела музика й
бадьорі пісні, зворушливі виступи…, сяяли посмішки, а іноді, й пробирав сум,
блищали очі від сліз… під оплески, побажання та спалахи фотокамер аби цей
день, цей ювілей і випуск надовго залишиться у пам’яті усіх причетних до
святкувань!
По завершені заходу у кожного
залишились приємні і теплі
спогади про день, що минув,
адже святковий захід об’єднав мудрість покоління педагогів-ветеранів та
енергійність і запал
молодих
студентських сердець.

