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В пору цю, коли падає сніг,

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік -

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться,

І хай вам наступаючий рік

Принесе лише радість та щастя.



Заходи грудняЗ метою заохочення успішності та активності 
студентів, розвитку творчого потенціалу, формування творчої 
особистості, у коледжі щорічно проводиться велика кількість 
різноманітних заходів. Одним з таких заходів є конкурс «Студент 
року». 

На початку грудня відбувся І тур конкурсу «Студент року – 2015». 
У ньому брали участь 21 студент коледжу. На конкурс було 
представлено роботи різноманітної тематики: комп’ютерна техніка; 
аспекти екології; сучасні електротехнології; перлини нашої країни; 
розвиток механізації та ще дуже багато цікавих тем. 

Усі студенти ретельно готувалися до конкурсу, за 
що можна виразити вдячність їм та їх керів-
никам. Але у будь-якому конкурсі завжди є переможці. 
Цього року переможцями І етапу конкурсу стали: 

Кузьміна Марія Олексіївна - студентка групи 1Б-
13 «Інтернет-банкінг для чайників» (керівник 
Биковська І.П.);

Клименко Діана Вікторівна - студентка групи 1Б-13 
«Торгівля людьми. Чи є це злочином проти людства» 
(керівник Черкашина С.В.);

Діхтєрьова Дар’я Юріївна - студентка групи 1 Б-13 «Економіка олійного підкомплексу 
АПК» (керівник: Куріна Л.О.);

Слушаєва Валерія Володимирівна - студентка групи 
1 Б-13 «Економіка овочепродуктового під комплексу 
АПК» (керівник: Куріна Л.О.);

Мокрякова Діана Олександрівна - студентка 
групи 1Г - 13 «Перші кроки фахівця - комплексне 
використання водопровідних споруд» (керівник 
ФучаджиєваМ.А.);

Замуруєва Тетяна Анатоліївна - студентка 
групи 1Г - 13 «Перлина нашої країни - Каховська 
ГЕС» (керівник ФучаджиєваМ.А.);

Гавриленко Наталя Сергіївна - студентка групи 1Г - 13 «Перспектива видобутку 
сланцевого газу в Україні: екологічні аспекти» (керівник Чебірюк О М.);

Ливоненко Галина Миколаївна - студентка групи 1Г - 13 «Утилізація відходів - проблема 
ХХІ століття» (керівник Смирнова С.М.).

Наприкінці грудня відбулися ще дві визначні події: це 
конкурс серед хлопців «Містер "Новий рік"» та конкурс 
серед дівчат «Міс Снігуронька».

Слід зазначити, що всі учасники конкурсів підійшли 
до питання підготовки з великою відповідальністю. 

У конкурсі «Містер "Новий рік"» взяли участь: 
Гайдаєнко Д., Шох Д., Задорожній В., Чумаков В. і 
Фреік Р. Перемогу у конкурсі отримав Гайдаєнко 
Даніїл. Але виступи усіх інших хлопців дуже сподобалися і глядачам і суддям. 

У конкурсі «Міс Снігуронька» взяли участь: Богославець А., Волчанова К., Борисенко О., 
Стоянова Є. і Клименко Д.. Перемогу у конкурсі отримала Клименко Діана. 

Тіга С.А., заступник директора по виховній роботі, Миронець С.Д., голова ЦК «МОРЕУАПК»
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День ЕнергетикаДень Енергетика — професійне свято працівників енергетики та 
промисловості України, день визначення заслуг працівників енергетичної 
промисловості в економічному розвитку, удосконалюванні й підтримці повсякденного 
життя населення. Визначається щорічно 22 грудня. День енергетика в Україні 
святкують у найбільш короткий світловий день року, що можна вважати досить симво-
лічним, зважаючи на роль працівників сфери енергопостачання в сучасному 
суспільстві. Робота енергетиків полягає в забезпеченні одного з найважливіших благ 
цивілізації — тепла і світла. Завдяки їхній щоденній праці в наших будинках, школах, 
лікарнях та дитячих садках створені умови для комфортного перебування.Історія появи 
цього свята сягає своїм корінням в 60-і роки минулого століття, коли був 
започаткований День енергетика. Його призначили на 22 грудня на честь ухвалення в 
1920 році Державного плану електрифікації. З 1980 року День енергетика відзначали у 
третю неділю груд- ня, тому багато організацій цієї галузі за звичкою відзначають своє 
професійне свято саме цього дня. Сьогодні вже стала обов'язковою згадка в привітанні 
співробітників енергетичної галузі про екологічно чисті джерела енергії. У сучасному 
світі енергетика - одна з базових галузей економіки. Від її стійкого й ефективного 
функціону-вання безпосередньо залежить безперебійна робота промислових 
підприємств, державних установ, шкіл, лікарень, тепло і затишок у кожному домі. Як 
хороші лікарі стежать за потоком крові людини, так енергетики стежать за вірним і 
безперебійним плином електрики в «артеріях» країни. Бути енергетиком і почесно, і 
нелегко, і до чогось зобов'язує. Складна і багатогранна професія не всім і не відразу 
розкриває свої таємниці. Вона стає надбанням наполегливих і цілеспрямованих фахівців - 
тих, хто по крупицях накопичує безцінний досвід і навички, і відрізняється 
колосальною дисциплінованістю.

      З Днем Енергетика!!!Сакун В.С., викладач спецдисциплін
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Моя майбутня професія – технік-електрикУ нашому коледжі 155 
студентів, що прагнуть оволодіти професією техніка-електрика. Що ж це за професія?

Всі професії потрібні, всі професії важливі. І професія електрика тим більше. 
Фактично, без цієї людини жоден пристрій не запрацює у вас, і сидіти будемо в 
абсолютній темряві, при свічках. 

Електрик повинен мати технічну думку, що розвивається, гострий зір, бути 
обережним, точним і уважним. Тобто ця людина повинна мати комплект здібностей і 
якостей. Це не так просто, як може вважатися на перший погляд. Професія електрика 
небезпечна. Фактично часто ці люди працюють з високою напругою і піддають життя 
небезпеці.

Обов'язки електрика залежить від спеціалізації і місця його роботи. Це може бути 
монтаж, обслуговування, ремонт або розбирання електричних пристроїв. Професія 
електрика ділиться на 6 розрядів.  Кожний розряд має свій рівень кваліфікації. Також є 
5 груп допуску по електробезпеці. Електрик повинен добре орієнтуватися в таких 
шкільних предметах, як математика, фізика, креслення.

Електрика в нашому житті з'явилася разом з додатковою можливістю, для того, щоб 
зробити життя людини комфортнішим і приємнішим. З появою електрики, як 
сукупності явищ з існуванням рухомих і взаємодіючих заряджених частинок, з'явилася 
необхідність наявності людей, які освоюють цю сферу життєдіяльності. Таким чином, 
з'явилася професія - електрик .Електрики - це фахівці однойменної сфери, які 
трудяться в області електричних явищ. Така професія вимагає вивчення і усвідомлення 
електричного струму як явища фізичного і конкретного і знання певних навиків для 
роботи з ним. Люди такої професії повинні ставитися до своєї роботи з уважністю, 
тому як вона характеризується підвищеними ризикованими ситуаціями. Професія 
електрика на сьогоднішній день не є рідкістю і достатньо поширена. На трудовому 
ринку зарекомендувала себе як професія затребувана.Кваліфікований електрик, що 
знає свою справу,  це запорука успіху кожного підприємства. Електрика в житті 
супроводжує людину скрізь: в побуті і на роботі, тому так важливо знати основи 
поводження з електричними приладами, які супроводжують нас в повсякденному 
житті, адже від неправильного поводження з ними може виникнути ситуація, 
загрозлива життю людини. Якщо ви не знаєте основ електрики, то не варто ризикувати 
своїм життям і краще звернутися по допомогу до професійного електрика. Такі люди 
знають свою справу, і повинні ставитись до роботи з відповідальністю, обережністю, 
акуратністю і упевненістю, тому що робота з приладами з високою напругою може 
загрожувати їх життю.

Дубініна С.В., викладач 

спецдисциплін 
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Жарти електриківСиночок електрика приходить додому з розпухлою щокою і 
сльозами на очах.

- Що сталося, дитинко? - Запитує матуся.
- Це все оса, пхикає хлопчик. У неї один кінець виявився незаізольованим!Залік по 
електротехніці. Викладач студентові:
- Розкажіть мені про трифазне коло.
Студент:
- Ну, трифазне коло складається з 3-х проводів.
- Правильно. Далі.
- По першому проводу тече струм, по другому тече напруга, а по третьому - 

косинус фі.
 - Як?

- Косинусом вперед.Жінка дзвонить електрику: 
- Я благала вас вчора прийти відремонтувати дзвінок! 
- А я у вас був! 
- Але я нікого не бачила! 
- Я подзвонив, мені не відкрили, і я пішов.Знаки електробезпеки на іноземній мові

В автобусі: 
- Ваш квиток? 
- Нема, а ваш? 
- Я контролер, взагалі-то! 
- А я електрик, так що мені тепер, за світло не платити ?!

Циклова комісія «МОРЕУАПК»
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Результати зимової сесіїРобота Мелітопольського коледжу ТДАТУ та його колективу 
зорієнтована на забезпечення освітніх потреб особистості, відновлення національних освітніх традицій 
і примноження досвіду, відтворення інтелектуального духовного потенціалу нації, виходу вітчизняної 
науки, техніки на світовий рівень, забезпечення ринку праці висококваліфікованими, 
конкурентоспроможними фахівцями.

У коледжі існує три відділення. Одне з них «Автоматизація та бухгалтерський облік», до 
складу якого входить три спеціальності : „Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в АПК”, „Бухгалтерський облік” та „Обслуговування програмних систем та комплексів”. 

На початку навчального року на спеціальності «МОРЕУ АПК» навчалось – 158 студентів, на 
спеціальності «Бухгалтерський облік» – 68 студентів, на спеціальності «ОПС К» - 9 студентів. На 
жаль, на сьогодні є такі, що були відраховані з навчального закладу: два - за невиконання вимог 
навчального плану, сім – за власним бажанням.

Система навчання у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» - багатогранний процес, який 
складається з цілого ряду взаємопов'язаних елементів. Серед них важливе місце посідає контроль 
знань.

Семестровий контроль знань проводився у період з 13 по 20 грудня 2014 року.
За результатами зимової сесії були виявлені такі показники:на спеціальності «МОРЕУ АПК»: 

4 відмінники навчання; 
47 студентів, які навчаються на «4» і «5».

на спеціальності «Бухгалтерський облік»: 
3 відмінники навчання; 

24 студента, які навчаються на «4» і «5».на спеціальності «ОПС К»: 
3 студенти, які навчаються на «4» і «5».Стипендії на відділенні будуть отримувати 86 студентів.
У другому семестрі бажаю всім студентам міцного здоров’я, успіхів у навчанні та мирного неба 

над головою.

Назаренко М.О. – зав. відділенням «Автоматизація та бухгалтерський облік»На початку 
року на спеціальності «ЕРМБМ» навчалось 181 студент, на спеціальності «БОРГМС» - 95 студентів, 
на спеціальності «ВППР» - 16 студентів.

У період з 13.12.2014 по 20.12.2014 року були встановлені терміни здачі зимової сесії.
За результатами зимової сесії були виявлені такі показники:на спеціальності «ЕРМБМ» 

4 відмінники навчання, 
студенти, які навчаються на «4» і «5» - 65;
які отримують стипендію - 94.на спеціальності «БОРГМС»
5 відмінників навчання,
студенти, які навчаються на «4» і «5» - 36;
які отримують стипендію - 47.на спеціальності «ВППР»
студенти, які навчаються на «4» і «5» - 5;

які отримують стипендію - 10.На жаль, є такі, що були відраховані з навчального закладу. Це  
чотири студенти, а саме: 122 група - Багманян Д., 331 група – Островерхов С. - за невиконання вимог 
навчального плану, інші – за власним бажанням.

Також хочеться відмітити групи, які за результатами І семестру 2014-2015 н.р. серед всіх груп і 
спеціальностей на відділенні «Механіко – гідротехнічне» посіли 1 місце, а саме: 
142  група  - спеціальність «ЕРМБМ» 
341 група - спеціальність «БОРГМС». 

Хочеться побажати студентам у 2015 році успіхів у навчанні, творчих здобутків у подальшій 
діяльності.

Мороз Т.О. – зав. відділенням «Механіко – гідротехнічне»  
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