Шановні працівники
Новоушицького коледжу ПДУТУ,
викладачі, студенти та батьки!
Від усього серця вітаю Вас із Днем Знань!
Це справжнє всенародне свято мудрості, доброти і
людяності, коли перед студентами знову гостинно
відчиняються двері нашої альма-матір!
Нехай цей святковий день несе добро, мир та гарний
настрій у кожен навчальний заклад, кожну родину!
У цей день усім Вам бажаю здоров’я, мужності,
стриманості та великого терпіння, відчуття повноти і
неповторності життя, невичерпних творчих сил,
натхнення, щастя, а головне – прагнення
непідкупного, справжнього задоволення від
виконаної роботи, щирого прагнення до нових
вершин професійного зростання,здібних студентів.
Нехай Ваша складна, але благородна робота збагачує
знаннями, мудрістю молоде покоління.
Нехай до вашого дому назавжди увійде мир і злагода!
Студентам щасливого початку нового навчального
року, здоров'я, та успіхів у навчанні.
З повагою директор коледжу Івасик М.В.

Шановні працівники
Новоушицького коледжу ПДУТУ,
викладачі, студенти та батьки!
Вересень починається святом – Днем
Знань. Це свято молодості та надії, і
насамперед тих, хто вперше у житті
переступає поріг нашого навчального
закладу.
Перші пари, перші у Вашому житті лекції
та семінари, які відкриють вам світ
пізнання та сходження до одвічних
життєвих джерел і азів професійної майстерності.
Шановні першокурсники, бажаю Вам у стінах нашого навчального
закладу досягти своєї мети у житті і стати гідними студентами
своїх вчителів, зустріти добрих і надійних друзів та знайти
справжнє кохання.
Зерна науки, якими будуть засіяні Ваші душі дадуть добрі сходи і
забезпечать Вас у майбутньому добрим урожаєм мудрості та
натхнення. Чарльз Дарвін говорив так: «Навчитися можна тільки
тому, що любиш». Любіть науку, любіть знання – і це вам
повернеться сторицею.
Вчитель – це професія від Бога, а всі інші професії від учителя. З
усією теплотою серця висловлюю слова подяки нашим викладачам
за їх щоденну напружену творчу працю. Здоров’я Вам, шановні
педагоги, благополуччя, родинного тепла, старанних і вдячних
студентів.
Сердечно вітаю всю нашу велику студентсько-викладацьку родину
та всіх працівників коледжу із Днем знань, і бажаю Вам міцного
здоров’я, нових творчих звершень.
Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий
настрій в кожну сім’ю, кожну родину!
Незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів та
наукових перемог. В добрий час!
З повагою профспілковий комітет та дирекція коледжу.

Щасливі зорі
сяють хай для вас,
студентство
колежанське!
В добрий час!
Шановне студентство!
Студентська рада вітає усіх студентів з
початком нового навчального року.
Успіхів вам, творчих злетів,
ентузіазму,
впевненості у своїх силах.
Пам’ятайте, що здобуті знання
принесуть вам користь.
Збудуйте
своє майбутнє власними руками!

