
ВИПУСК - 2019 
      29 червня  2019 року   в    районному будинку культури  відбулося 

урочисте вручення дипломів молодшого спеціаліста  випускникам коледжу 

денної форми навчання. 

    Вручення дипломів випускникам  коледжу завжди урочиста подія. 

Це чудове свято для випускників і всього колективу  має подвійне емоційне 

підґрунтя, адже у ньому поєднуються  смуток розлуки і світло надії та 

радість зустрічі з майбутнім. 

     Розпочала святковий вечір  ведуча, заступник директора з виховної 

роботи В.В.Шинкаренко. 

     З вітальним словом до всіх присутніх звернулася  директор коледжу  

М.В.Івасик., побажавши, щоб роки навчання залишились гарним спогадом в 

їхніх серцях. 

Привітали  випускників та батьків   ветерани освітянської ниви, колишні 

викладачі коледжу – заслужений працівник освіти  України Ясюк В.Ф. та  

Липчук С.О. 

     Успішно склавши державну підсумкову атестацію    студенти 

спеціальностей «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового виробництва», «Виробництво і переробка продукції 

рослинництва», «Організація та регулювання дорожнього руху» з 

нетерпінням чекали  цієї урочистої миті. 

   З вітальним словом    виступив заступник директора з навчальної 

роботи   Шимко В.С.,  а також  зачитав наказ про присвоєння кваліфікації  

   Настала найурочистіша частина свята – вручення дипломів. 
Випускники  під оплески  друзів, радісні і щасливі  посмішки батьків, рідних, 

педагогів  отримали  дипломи молодшого спеціаліста а також грамоти та 
подяки за успіхи у навчанні, спорті, громадському житті коледжу. Адже 
студенти були активними учасниками студентського самоврядування, 
волонтерського руху, неодноразово із гідністю захищали ім’я рідної Alma Mater 
на різноманітних конкурсах, конференціях, олімпіадах, проектах. 

Усього вручено 52 дипломи, з них 3 – з відзнакою. 
   З найкращими словами привітання до випускників звернулися куратори              

груп – Бідна В.В., Банар Л.В., Піддубна Л.В., які побажали студентам не 
зупинятися на досягнутому, поповнювати свої знання, досягти усіх 
поставлених цілей, професійних вершин,  знайти своє місце у цьому житті та 
пам'ятати, що головне у житті — залишатися людиною. 

    Від імені батьків з словами вдячності  педагогічному колективу, та з 
настановами для своїх дітей  виступили батьки  випускників  А14 групи Бабія 
Якова та Нігловського Юрія. 



Яскравих барв святу  додав пісенний  виступ випускника коледжу                              
Бойка Максима. 

Від імені випускників  зі словами подяки  батькам,   педагогам, 
працівникам коледжу   виступили Ігор Шляхтун та Наталія Мальська, 
Дмитро Брилінський та Карина Жмурко. 

     Завершилося свято    виконанням вальсу  під улюблену мелодію великої 
коледжанської  родини.  

Дорогі наші випускники!  

Вітаємо вас із знаменною подією у вашому житті – врученням дипломів. 

Для кожного із вас навчання у Новоушицькому коледжі ПДАТУ  – це 

життєвий та професійний досвід у спілкуванні з людьми, організації 

власної роботи, життя в колективі, у професійному зростанні.  

Мирного неба над головою,  доброї  долі, щастя  та здоров’я, успіхів  на 

наступному життєвого  етапі, підтримки батьків та друзів, людського 

та Божого благословення. 

 

 



 

 



 
 

 
 



 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 

 
 

 


