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Шановні випускники! 

Швидко минув час навчання в коледжі. Студентські 
роки – це майже 1000 днів, в які, Ви, постійно з ран-
ковим сонцем переступали поріг навчального закладу. 
Більше восьми тисяч дзвінків почули Ви за роки на-
вчання. Ви чули їх тоді, коли прийшли сюди вперше; 
тоді, коли дзвінок переривав цікавий урок; тоді, коли 
запрошував на «велику перерву» або до їдальні ; тоді, 
коли лунав у кінці семестру на останній парі. 
І ось сьогодні в стінах рідного коледжу продзвенить 
останній дзвінок Вашої безтурботної юності та по-
кличе в нове життя. Ми бажаємо, щоб у колективах, 
де Ви будете працювати або навчатися, шанували і 
любили Вас. А для цього треба сумлінно ставитися до 
справи, працювати для людей, для суспільства.  
Сьогодні ми вручаємо дипломи 138 спеціалістам, 13 з яких одержують червоний диплом, 95 на-
вчалися за державні кошти, 43 – за кошти фізичних і юридичних осіб. Більшість із Вас показали 
глибокі знання під час навчання та захисту дипломних проектів. Хочеться відмітити таких випуск-
ників, як Нетреба Юлія, Юдовінська Олена, Акимова Людмила, Дергачова Анастасія, Матюхіна 
Ганна, Міщенко Вікторія, Тюніна Ксенія, Портнова Наталія, Мешков Володимир, Ромашко 
Денис, Братішко Роман, Шунтов Сергій, Кісільов Олег, Станський Ярослав. 
Будьте добропорядочними, несіть у своїх серцях і зберігайте у пам’яті все найсвітліше, що пов’язане 
з коледжем. Пам’ятайте викладачів, які дали Вам знання, на очах яких Ви зростали і мужніли. 
Приїжджайте на зустрічі до коледжу, Вас всі завжди раді бачити молодими, щасливими, красивими. 

Директор коледжу Побігун М.Д. 

«Я вдячна своїм хлопцям, що подарували мені свою 
прихильність.» 

Літо 2010 року. Переді мною 26 особових справ 
студентів 111 групи відділення механізації. Вже з 
власного досвіду знала, що загадувати нічого не 
можна. Які вони? Як будуть зростати та мужніти? 
Які стосунки в мене з ними складуться? Попереду 
чотири роки невпинної праці та сподівань на краще. 
Мої любі хлопці! Я дуже вдячна вам за те, що ви не 
тільки виправдали мої сподівання, але подарували 
мені набагато більше - свою прихильність! Ми 
ніколи не були кращою групою коледжу, але добре 

навчалися та займали багато перших місць у спортивних змаганнях та творчих заходах. Шило Оле-
ксандр – неодноразовий призер змагань різного рівня з легкої атлетики. Соколов Максим – капітан 
«золотої»  команди з баскетболу. Беззубенко Сергій – член збірної команди з міні-футболу, яка теж 
неодноразово була призером змагань. 

 



 

 

Думаю, коледж ще довго буде пам’ятати ніжне та прони-
кливе звучання гітари Артура Жмаєва, та пісні Жені Го-
лєва, які нікого не лишали байдужими. Ну і, звичайно ж, 
нашого старосту, Братішко Романа, відмінника навчання 
та незмінного члена студради коледжу. 
За роки навчання ми втратили лише чотирьох студентів, 
але всі вони продовжують вчитися на заочному відділенні.  
Невже чотири роки вже позаду? Я хочу подякувати Вам  

за те, що ви були в моєму житті (сподіваюсь, що ви там і залишитесь), за те, що поряд з ва-
ми мені теж було 20 років! Я вас дуже люблю і бажаю щастя і успіху у всіх ваших справах!  
Пам’ятайте, що коледж завжди радий бачити Вас! 

Ваш куратор, Найдиш Яна Володимирівна. 

«Сьогодні я випускаю свою четверту групу, групу механіків.» 
Моя нинішня група прийшла до мене в 2011 році. Працюю я 
з ними три роки. Зараз вони вже випускники. Наша група - 
одна велика родина однодумців. Студенти, їхні батьки і кла-
сний керівник все роблять разом: вчаться - разом, працюють 
- разом, відпочивають - разом. 
Велике значення в соціалізації особистості має студентське 
самоврядування - форма організації життєдіяльності колек-
тиву студентів, що забезпечує розвиток і самостійність у 
прийнятті та реалізації рішень для досягнення суспільно зна-
чущих цілей. Органи самоврядування ми обирали щорічно на   
початку навчального року. Студенти самі пропонували кандидатури, розглядали і приймали рішен-
ня. Кожен в групі мав постійне доручення.  
Старостою групи на 1 курсі був Мороз Микола, на 2 – Ступак Олег, на 3 і 4 році навчання був 
Шунтов Сергій. Ці студенти завжди мали авторитет серед студентів групи,підтримували добрі 
стосунки з викладачами коледжу. Найважливішою складовою частиною виховного процесу є фор-
мування патріотизму і культури міжнаціональних відносин, які мають величезне значення в соціа-
льно - цивільному та духовному розвитку особистості студентів. 

Виховні  години сприяли вихованню громадянськості, пат-
ріотизму студентів. Пізнаючи ідею Батьківщини, пережи-
ваючи почуття любові до неї, відчуваючи тривогу за її сьо-
годення та майбутнє, студенти стверджують свою гідність. І 
я, як куратор групи, сприяв розвитку у студентів цих якос-
тей, тому патріотичне виховання було ключовим у виховній 
системі групи. Активну участь у проведенні виховних годин 
брали Міняйло Євген, Приступа Геннадій, Шунтов Сер-
гій, Юдовінська Олена, Іванов Олександр, Ступак Олег, 
Мороз Микола, Байзель Кирил, Стрижак Артем. 
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Проводились виховні години на теми «До чого люди прагнуть», 
«Яким мені бути?», «Як втілити мрії в реальність», «Мій харак-
тер і вибір професії», «Моя професія - механік» 
Моя група – брала участь у всіх загальноколеджівських заходах, тру-
дових десантах, чергуваннях під час мітингів та виставок у місті Мелі-
тополі. Колектив групи має подяки, грамоти, випускали стіннівки до 
свят  та  заходів.  Відповідальним  за  стіннівки  на  протязі  чотирьох 
років був Шкурко Яків.  
Одне з найголовніших напрямків роботи куратора групи - захист, збереження і розвиток фізичного і 
психічного здоров'я студента. Працюючи в цьому напрямку, прищеплюю потребу у веденні здоро-
вого способу життя. Співпрацюю з вчителями фізичного виховання, використовую діагностичні ме-
тоди дослідження, організовую просвітницьку роботу з формування правильного ставлення до уро-
ків фізкультури. Проводив профілактичні бесіди з попередження нещасних випадків, з розвитку 
умінь і навичок поведінки в екстремальних ситуаціях, з профілактики алкоголізму, тютюнопаління і 
наркоманії. В групі є студенти, що займаються спортом: Шунтов Сергій, Приступа Геннадій, Мо-
роз Микола, Шкурко Яків, Іванов Олександр, Афанасьев Олег, а Жидких Віталій займав призові 
місця. У групі люблять спорт, уроки фізкультури. Більшість студентів відвідували спортивні секції з 

волейболу, футболу, баскетболу, легкої атлетики та вільної бороть-
би. Студенти люблять працювати. Вони активно брали участь в со-
ціально визначних акціях: прибирання закріпленої ділянки на тери-
торії коледжу,  благоустрої стадіону і парку,  у висадці дерев біля 
коледжу і закладці розарію. До будь-якого завдання  мої хлопці ста-
вляться з усією відповідальністю - це честь групи. 
Думаю, що в групі дуже важливі сприятливі соціально-психологічні 
умови, що забезпечують душевний комфорт педагогу і студенту. 

Моїм хлопцям я намагаюся допомагати вижити з найменшими моральними та матеріальними втра-
тами.  Серед головних  якостей  у моїх студентів можна  відзначити прагнення до отримання знань, 
практичність, вміння вільно мислити, відстоювати свої переконання. Після закінчення ВСП МК 
ТДАТУ вони зможуть соціалізуватися в суспільстві. 
Напевно, важко, а, мабуть, неможливо забути  своїх студентів. Вперше 
куратором я став у 1989 році, коли прийшов  працювати в МТГМСГ. 
Йоржисті, безпосередні, по-своєму мудрі  механіки!  
Сьогодні я випускаю свою четверту групу, групу механіків. Як швидко 
летять роки! Стрункі і сильні юнаки,  які стали зовсім дорослі, серйозні,  
розумні, розсудливі з бажанням стати найкращими спеціалістами у своїй 
галузі. Ці хлопці приходять до мене зі своїми проблемами за порадою, 
або діляться своїми досягненнями, щоб я порадів  разом з ними, розпові-
дають про  плани  на майбутнє.. 

У цьому, напевно, моє вчительське щастя, у  щедрій особливій  дові-
рі. В ній ми черпаємо сили й ентузіазм для нашої такої непростої, але 
такої потрібної праці. І кожен раз, входячи в святковий день в ауди-
торію, бачачи усмішки своїх студентів чи випускників, барвисто роз-
мальовану дошку, я розумію, що наша професія найкраща, найпотрі-
бніша і найважливіша. 
Ми, як копіткі архітектори, плануємо майбутнє життя молодого по-
коління, і дай нам бог кожне слово, кожен свій крок здійснювати на 
благо нашим дітям.  
 

 
Костянтин Володимирович Нестеренко, 

куратор групи 2М -10 
 
. 
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Ось і наблизився той день, який ви всі чекали з радістю і трішки з 
сумом, а я більше з сумом, тому що я вас, мої любі діти, прово-
джаю до Великого дорослого життя. Три роки я була вашим кура-
тором, можливо для когось це просто обов’язок, а для мене це була 
велика радість і велика відповідальність. Всі ці роки ви були моїми 
дітьми. Всі ці роки я намагалася бути вам не просто вчителем та 
куратором, а і другом. Разом ми долали труднощі, разом раділи 
нашим перемогам. Я завжди вірила і довіряла вам, а ви за це мені 
віддячували своєю любов’ю. 
Сьогодні кожному з вас я хочу сказати багато добрих слів вдячнос-
ті. Юлі Нетребі, Володі Мешкову, Дмитру Шапоренку, Саші 

Щеглакову, Владу Кучменку за те, що завжди допоможуть, відгукнуться 
на будь-яке прохання. Олександру Полякову за його особливе почуття гу-
мору і тактовність. Олександрі Виноградовій та Владу Ляпіну за їх твор-
чий талант на сцені. Сергію Левченку, Олексію Хазайгулову, Іллі Порт-
нову, Андрію Єфремову за їх доброзичливість і готовність виконати будь-
яке доручення. Не можна не відмітити сумлінне ставлення до навчання 
Дениса Ромашка. Завжди веселі відкриті Олег Логінов, Артем Богданов, 
Ігор Андріанов, Всеволод Бойко, Стас Романенко, Іван Гринців.   

Сильні, з веселою вдачею наші спортсмени Сергій Носов, Ігор  Сошенко, 
Сергій Волков завжди працювали на результат.  
Любі мої випускники! Я бажаю вам щастя та наснаги у вашому доросло-
му житті. Життя є надто складна і захоплива мрія. В ньому не стеляться 
рівні стежки та широкі бруковані шляхи. Лише велике прагнення до ідеа-
лу зробить  вас щасливими, добрими, привітними, чуйними до чужого 
горя. Не ставайте скупими і черствими. Поспішайте жити  й творити доб-
ро. 

 Ваша Анжела Вікторівна Токмакова. 
куратор 241 групи 

 

 
Вот мы и выпускники….  Это всего четыре слова, но сколько же в них вол-
нения, радости ожидания и печальной гордости.  Торжественная линейка, в 
честь нашего выпуска и  вручения дипломов, длится уже десять минут, од-
нако время словно остановилось – десять минут длятся как четыре года.  Да, 
именно те четыре года, которые мы провели в стенах нашего любимого 
колледжа.  

Это было великое время: время надежд, ожиданий, цветущей молодости и неудержимой тяги к зна-
ниям. Четыре года – как много, и в тоже время мало мы успели за это время. Лекции, сессии, экзаме-
ны, курсовые, торжественные мероприятия – все это сплачивало нас, студентов-электриков группы 
2-Е 10. Говорят, что конец всегда приходит неожиданно, так и сейчас.… 
Но это не конец, а только начало! Диплом  — очень важный показатель, им мы заставим ждать  
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работодателей от нас большего, именно нам будут по-
ручать самые сложные, но одновременно важные и 
значимые дела и проекты, нам будет поручено разви-
тие предприятия, отрасли и целой страны.   Все мы 
стали иначе воспринимать мир.  Перед нами открыты 
все двери, мы на пороге великих свершений. Когда 
начнется освоение космоса – планеты начнут называть 
нашими именами.  Мы заявим свое право на жизнь, мы 
не станем простой статистикой. Это наша жизнь, и она 
становится короче каждую минуту, не будем же терять 
времени даром! 

 
 Титаровський Дмитрий 

 

 
Це почалося дуже давно,  чотири роки потому.  Мені запропонували 
взяти групу. Я довго вагалася, але зрозуміла, що без групи не зможу 
вважати себе справжнім викладачем. Це не просто слова. Хто був ку-
ратором, той мене зрозуміє. Отже, 2011 рік .Переді мною 25 чоловік. 
Група велика і всі такі різні. Що робити? Якщо чесно, я до кінця не ус-
відомлювала, що мене чекає. Було багато планів, але не всім вдалося 
втілитись в життя. З різних причин… 

Діти підібралися складні, працювати було важко, особливо на пер-
ших курсах. Мабуть тому, що вони всі особистості, як говорять «з 
характером». Тому і колективу дружнього не получилося. Але, на 
мою думку, групу будуть пам’ятати.  
Багато чого було за ці чотири роки…   
Любі мої діти! Хочу побажати вам щастя,  здоров’я та творчої наснаги! Тепер ви вже зовсім 
дорослі. Багато з вас підуть працювати, інші продовжуватимуть навчання у вищих навчаль-
них закладах. Я дуже вдячна вам за те, що з вами було так складно. Я багато чому навчилася 
за ці чотири роки. І якщо в чомусь не виправдала ваших сподівань – пробачте. Ви були в ме-
не першими, і завжди залишитесь першими. Із радістю буду чекати зустрічі з кожним із вас! 

Смирнова Світлана Миколаївна, куратор 341 групи 
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Бухгалтера - Выпуск 2014 

Ну что я могу сказать о нашей группе…..то, 
что она дружная и веселая…но это как-то 
банально. Давайте я лучше расскажу вам о 
том, как мы проводили время в колледже. 
За 3 года с нами случалось всякое. Мы по-
беждали в конкурсах, упорно репетируя и   
просто выносили мозг друг другу, ну а куда без этого. Зато, результат того стоил. Вообще, мы доб-
рые и милые, но как и в каждой группе, бывают разногласия. Но жизнь не стоит на месте, мы нау-
чились прислушиваться друг к другу и помогать. 

 

А чего стоят наши поездки! Об этом даже неприлично рассказывать. 
Заинтриговала? Ну а что поделаешь, словами это не передать, это на-
до смотреть. То, как мы играли с кураторами в разные игры на море, 
пели и танцевали, как сумасшедшие, но это же так весело. 
Знаете, у нас в группе, как и в каждой, есть свои активисты, «умы» 
группы, ну и конечно же те, без которых просто было бы скучно про-
водить время в колледже. 

Мне сказали написать о тех, кто туда входит. Поэтому чи-
тайте и запоминайте эти имена! 
В актив группы входят : Акимова Людмила, Дергачева 
Анастасия, Тюнина Ксения, Куница Владислав, Бобров-
ская Дарья, Бурмак Светлана, Стрелец Татьяна, 
Скворцова Ирина, Исмаилов Мавлюд, Адилова Эльвира, 
Лисова Алина. 
«Умами» нашей группы являются Станский Ярослав, Ки-
селев Олег, Васюк Виктория, Матюхина Анна, Мищен-
ко Виктория.  
Ну а «Душой» нашей группы являются  Балабанов Богдан, Шаронова Яна, Панина Дарья, Са-
мойлова Инна, Трамана Полина, Блудова Екатерина, Сильниченко Нина, Куц Виктория, Ры-
женко Ирина, Ахтемова Алиме. 

Ну вот, теперь вы можете их выследить и взять автографы)  
Знаете, на самом деле можно очень много написать о времени про-
веденном в колледже, потому что почти каждый день был наполнен 
яркими впечатлениями и смехом. Это настолько круто, что вся суе-
та с учебой была просто незаметна. 
А так же, мы все хотим сказать огромное спасибо человеку, который 
поддерживал нас все эти годы. СПАСИБО Вам, Лаура Михайловна 
Юрко! Вы самый лучший в мире куратор! 

Эх…..как же быстро время летит, прям так же быстро, как и 
заканчивается мой листок. Но никто из нас, не пожалел о вре-
мени, проведенном в ВСП «МК ТДАТУ»! 
 

С уважением группы 1Б-11 и 2БС-12! 

Акимова Людмила 
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