
МИРНОГО  НЕБА  ВАМ, 

ВИПУСКНИКИ-2022! 
Випуск-2022 увійде в більш ніж 90-літню історію ВСП «Новоушицький 

фаховий коледж ЗВО «Подільский державний університет» як захід, 

проведення якого в умовах воєнного стану стало можливим завдяки 

мужності і стійкості Збройних Сил України. Тож розпочався він із 

вшанування хвилиною мовчання полеглих за свободу й 

незалежність нашої держави Героїв, покладання квітів до 

меморіальної Дошки ПАМ’ЯТІ Олександра Дзюбелюка  та пам’ятного знака загиблим в роки Другої світової 

війни студентів, викладачів, працівників закладу…. Випускники ініціювали та провели АКЦІЮ «НАШІ 

СЕРЦЯ Б’ЮТЬСЯ В УНІСОН ІЗ ЗСУ», від випускників 2022 року презентували ЛИСТ- ПОДЯКУ для 

наших захисників та зібрали кошти для наших воїнів.  

 Живемо на оголеному нерві сьогодення, живемо з 

УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ. Несемо кожен свій хрест й тримаємо з 

гідністю  й честю свій фронт. Для нас педагогів він освітній, тому 

й небайдужа доля України, і кожна спільна справа, маленька 

перемога  наближає нас до нашої ЗВИТЯГИ у війні. Для 

викладачів і студентів Новоушицького фахового коледжу – це 

успіхи на освітянському фронті, і наша зброя – це знання. Бо 

країна потребує високваліфікованих, озброєних сучасними 

знаннями фахівців. Саме такими є випускники ВСП НФК ЗВО ПДУ, які здобули чимало 

перемог на шляху опанування омріяної професії. Про це наголосила у вітальному слові 

директор коледжу Мирослава ІВАСИК. «Нині ми всі боронимо рідну Україну  від ворога. І в 

такий буремний час наші  випускників вливаються до лав української агроінженерної галузі. 

Цьогоріч випускники завершили навчання під звуки сирен, поєднали навчання з  

волонтерським  рухом та територіальною обороною... Ми пишаємося своїми випускниками. 

Бажаємо успіхів в обраній професії, подальших звершень і досягнень та мирного й щасливого 

майбуття! - зазначила пані Мирослава.  З великою приємністю вручено дипломи  нашим 

випускникам, дипломи з відзнаками  - Боровському Віталію, Бойчук Лілії, Федоровичу 

Денису, Гончару  Володимиру,  Сливчуку  Ярославу,  Боднаруку Богдану.  Чимало гарних слів 



пролунало з уст очільника освітнього закладу на адресу наших випускників, які за час навчання в коледжі сумлінно 

опановували фахову освіту  та зарекомендували себе старанними й наполегливими у здобутті знань, креативними, 

активними, яскравими особистостями. Їх також відзначено грамотами: учасників студентських науково-практичних 

конферецій, конкурсів різного рівня «АГРОУНІФЕСТ», «ФАРВАТЕР ПРОФІ», олімпіад, спортивних змагань, активних 

учасників громадського життя,  лідерів студентського самоврядування коледжу та гуртожитку.   Від імені викладачів 

побажали  студентам світлої життєвої дороги куратори академічних груп  Кримчак Володимир Васильович, Грохольський 

Микола Олександрович, Мокра Тетяна Ігорівна, Кобилецький Олександр Миколайович. З теплим напутнім словом до 

молоді звернулася мати випускника М14 групи Гончара Володимира; пані Ольга подякувала і наставникам студентства за 

їхню невтомну, почесну працю на педагогічній ниві.  

Мирного неба вам, випускники-2022!  

Удачі та наполегливості в досягненні омріяних вершин! 

Тримаймося! Єднаймося! Перемагаймо! Все буде Україна!   


