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 директор коледжу Альльонов О.М.

ШАНОВНЕ СТУДЕНСТВО КОЛЕДЖУ!
Саме сьогодні, 1 ВЕРЕСНЯ, для нас
починається незвіданий, цікавий і,
водночас, нелегкий шлях до пізнання, до
нових звершень, до самостійного життя.
Особливим і, безперечно, визначальним у
житті він стане для студентів–першокурсників, які вливаються
сьогодні у велику студентсько–викладацьку родину
Новоушицького коледжу Подільського ДАТУ.
Сьогодні Україні вкрай необхідні висококваліфіковані фахівці,
освічена, інтелігентна, патріотично налаштована молодь.
Глибоко переконані, що ми, шановні ровесники, станемо тією
технічною елітою нашої країни, яка виведе її з кризи економічної,
духовної, політичної, яка сприятиме утвердженню нашої
Батьківщини, як могутньої, по-справжньому незалежної держави.
У нас із вами є всі можливості для того, щоб золотими літерами
вписати свої імена в історію. Бажаємо всім, хто сідає за
студентську лаву посидючості та наполегливості в придбанні знань.
Перед нами, шановні
студенти,
постає
відповідальне завдання –
сформувати
свою
особистість. Особистість
– творчо мислячу, прагнучу
пізнавати
незвідане,
спроможну
поставити
перед собою досяжну мету
і неодмінно домогтися її.
Саме таким має бути кредо сучасного студента!
Любіть науку, любіть знання, беріть активну участь у громадському
житті коледжу та йдіть впевнено до своєї мети!
Голова студради Глуговський Богдан
Голова старостату Мокринчук Катерина

