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25 квітня 

25 квітня 2015 року Відокремлений структурний підрозділ 

«Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехноло-

гічного університету»  гостинно відчинив свої двері для випускни-

ків шкіл та професійно-технічних училищ. 

 До нас завітали випускники шкіл міста та  Мелітопольського 

району. Гості мали можливість ознайомитися з  матеріально–

технічною базою коледжу, яка дозволяє організувати навчально–

виховний процес на рівні сучасних вимог.  

Це два навчальних корпуси, в яких розміщується 19 кабіне-

тів, 18 лабораторій, бібліотека, читальна та актова зали, майс-

терня, навчальний полігон для отримання прав водія категорії 

В, С і тракториста-машиніста категорії А, В, F.  

Майбутні абітурієнти та їх батьки спілкувалися з провідни-

ми викладачами, які розповіли про  особливості  спеціальнос-

тей за якими відбувається підготовка молодших спеціалістів  

для сільського господарства. Студенти старших курсів ознайо-

мили присутніх з системою самоврядування у коледжі, проде-

монстрували свої навчальні досягнення в обласних олімпіадах з 

математики, фізики,  інформатики та комп’ютерної техніки, 

мовознавчих конкурсах ім. П. Яцика та Т.Г. Шевченка, науко-

во-практичних конференціях студентів та магістрантів ТДАТУ.  

В холі коледжу гості мали можливість переглянути відеоролики про проведення концертів ху-

дожньої самодіяльності академічних груп, тематичних КВК та вікторин, заходів до Дня Студента, 

Дня Святого Валентина, свята Масляна, «Козацькому роду нема переводу», конкурсів «Кращий за 

професією», «Софіївські Зорі», «Студент року» та багато інших. 

 

Керівник фізичного виховання Майдебура О.Г. ознайомив зі 

спортивними досягненнями колективу : в стінах коледжу було ви-

ховано 2 майстра спорту,  24 першорозрядника, 19 чемпіонів і при-

зерів Всеукраїнських спортивних ігор. Викладач розповів про робо-

ту спортивних секцій: волейболу, футболу, тенісу, легкої атлетики, 

боротьби, важкої атлетики і гирьового спорту. Спортсмени коледжу 

добре відомі за межами нашого навчального закладу і міста. 

Далі відбулася зустріч з адміністрацією коледжу, на якій абітурієнти отримали інформацію про 

особливості та терміни вступної кампанії 2015 р.  

Присутні зрозуміли, що Відокремлений структурний підрозділ  «Мелітопольський коледж   

Таврійського державного агротехнологічного університету» надає гарну можливість опанувати 

якусь із сільськогосподарських професій і підготувати себе до дорослого життя  

 

Відповідальний секретар приймальної комісії Нікуліна Н.В. 

 

Крупний план 



 

День Толоки 
Ця дата покликана відзначити Стокгольмську конференцію з навколишнього середовища, 

яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, оскільки в цей день була заснована 

UNEP (United Nations Environment Network) – екологічна програма ООН, яка зараз є основним орга-

нізатором та ідеологом всесвітнього Дня навколишнього середовища. 

В Україні День навколишнього середовища відзначається щорічно у третю суботу квітня з 

1998 року згідно з Указом Президента України «Про День довкілля» № 855/98 на підтримку ініціа-

тиви Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і 

громадських природоохоронних організацій з метою розвитку діяльності, заснованої Всеукраїнської 

акцією “Дерево Життя” та іншими громадськими ініціативами. 

 

Метою проведення Дня довкілля є поліпшення стану навко-
лишнього природного середовища, створення нових зелених 
насаджень, і догляд за існуючими алеями, парками, скверами, 
прибирання територій від сміття, очищення русел річок, по-
ліпшення естетичного і санітарного стану прибудинкових тери-
торій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення, 
проведення різноманітних акцій: оглядів-конкурсів екологіч-
них агітбригад, природоохоронних конференцій, малюнків і 
плакатів на екологічну тематику. Цей день відзначається, коли 
Земля прокидається після зимової сплячки і блакитними 
іскорками впевнено починає заглядати в очі весна. Вона ще мо-
лода і ніжна, посміхається святково і чисто. А в її ледь чутному 
диханні вже відчувається таємниця поновлення Землі, її 
свіжості і краси. 

Усвідомлюючи суспільно-політичне значення цієї події, студенти нашого коледжу на чолі з ку-
раторами та адміністрацією коледжу не залишилися байдужими, та взяли активну участь у приби-
ранні територій та висадки зелених насаджень. 

Матінка-Земля… Ці слова ми не рідко чуємо в нашому 
повсякденному житті і використовуємо його в нашому спі-
лкуванні. Що воно означає і що ми в нього вкладаємо, - 
буквально зображено в самому формулюванні і формі по-
дібної фрази. Земля - наша годувальниця, наш спільний 
дім, в якому створені Богом для нас абсолютно унікальні 
умови, що дозволяють нам не тільки виживати, але й насо-
лоджуватися життям у всій її красі і різноманітності. Вона 
віддає нам себе цілком. Беззаперечно дарує свою любов. 
Не зважаючи навіть деколи на абсолютно блюзнірське 
ставлення з нашого боку. Як любляча мати живить, одягає 
і виховує своїх нетямущих дітей. Чим ми їй віддячуємо? 

 
Вже здавна в різних країнах світу це питання набуло нагальну актуальність. Людство нарешті, 

звернувши увагу на свою позицію і роль в екосистемах нашої Землі, задумалося. Невже ми почали 

переростати чисто споживчий період свого власного розвитку? Надія є. З’явилися і прагнення. 
Так, офіційно, починаючи з 2010-го року в наших календарях на міжнародному рівні з’явився 

знаковий День - Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня. У резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН № A/RES/63/278, яка була затверджена з цього приводу в 2009-му році 
відзначалося, що термін «Матінка-Земля» досить поширений в різних культурах і загальноприйня-
тий у більшості країн світу, він відображає чіткий взаємозв’язок між нами і нашою планетою. 

У День Матері-Землі ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і закликаємо всіх підтри-
мати загальнолюдські позитивні зусилля, які спрямовані на вирішення назрілих екологічних про-
блем. Що людина посіє - те й пожне. Не будемо про це забувати! 

 

Викладач спецдисциплін Андрущенко О.М. 
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26 квітня 1986 р. 

 

26 квітня 1986 року о 1-23 за київським часом стала-

ся найбільша техногенна аварія в історії людства - вибухнув 

четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація 

ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що 

в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 

році. 

Чорнобильська аварія дотепер вважається самою руй-

нівною в історії ядерної енергетики. Радіоактивні випадання 

в основному зосереджені на території трьох колишніх ра-

дянських республік, найближче розташованих до станції, 

однак у низьких концентраціях радіоактивність поширилась 

також на більшій частині всієї північної півкулі. 

Що ми сьогодні знаємо про вплив цього масивного викиду радіоактивного матеріалу на здоро-

в'я і навколишнє середовище? 

Ця аварія дотепер вважається самою руйнівний в історії ядерної енергетики. 
Реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був цілком зруйнований вибухами, що зі-

рвали дах будинку реактора і привели до викиду великого обсягу уранового палива й інших радіоа-

ктивних матеріалів у навколишнє середовище. Залишки реактора в даний час знаходяться усередині 

великої конструкції, відомої як "укриття" чи "саркофаг", побудованої через декілька місяців після 

аварії. Один з чотирьох колишніх у той час на площадці реакторів знаходиться в експлуатації. 

Великі обсяги радіоактивних матеріалів - 12 трильйонів міжнародних одиниць радіоактивності, на-

званих "бекерелями", були викинуті в навколишнє середовище головним чином протягом перших 

десяти днів. У складі викиду було більш ста, радіоактивних елементів, однак з погляду впливу на 

здоров'я людей і стан навколишнього середовища основне значення мали ізотопи йоду і цезію. 

Радіоактивні матеріали дуже низького рівня активності можна було знайти практично по всій 

північній півкулі. Якщо порівнювати з іншими ядерними подіями: у результаті вибуху в Чорнобилі 

було в атмосферу Землі викинуто в 400 разів більше радіоактивного матеріалу, ніж від атомної бом-

би, скинутої на Хіросіму. При цьому випробування атомної зброї, проведені в 50-і й у 60-і роки, у 

сукупності привели до викиду в атмосферу приблизно в 100 - 1000 разів більшої кількості 

радіоактивного матеріалу, ніж чорнобильська аварія. 

 

Приблизно 200 000 працівників (відомих як "ліквідатори") 

з місцевої міліції і пожежних служб, армії і добровольців бу-

ли в 1986 і 1987 роках спочатку залучені до стримування і 

ліквідації аварії, знаходячись на передньому краї чи вико-

нуючи адміністративну роботу. Пізніше число людей, 

зареєстрованих як ліквідатори, збільшилося приблизно до    

600 000 - 800 000, хоча багато хто з занесених у списки 

одержали лише малі дози опромінення. Навколо площадки 

була встановлена "заборонена зона", радіус якої спочатку 

складав 30 кілометрів, і близько 116 000 чоловік, що прожи-

вали в ній, евакуйовані в менш забруднені райони протягом 

декількох місяців після аварії. 

Заборонена зона була потім розширена і в даний час її площа складає 4 300 квадратних 

кілометрів, на якій розташовані ділянки з найвищими рівнями радіоактивності. 
 

 

Викладач спец дисциплін Андрущенко О.М. 

 3        1 травня 2015 р 



  

Фестиваль «Софіївські зорі Таврії» 
Дванадцятий рік поспіль проходить фестиваль художньої самодіяльності серед студентської мо-

лоді аграрних вузів. «Софіївські зорі» , цього року він мав назву «Софіївські зорі  Таврії». Для Регіо-

нального туру фестивалю серед ВНЗ I-II р. акр. цього року знову відкрив двері Таврійський держав-

ний агротехнологічний коледж. У конкурсній програмі Фестивалю взяли участь 7 навчальних закла-

дів. 

ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» також представив свою програму, в якій взяли участь 21 

студент. Програма виступу коледж була різножанрова, насичена якісними номерами. Всі виступи 

студентів заслуговували на увагу, які належно оцінило високоповажне журі. 

Дипломи I рівня отримали наші хлопці: Гайдаєнко Даніїл, студент групи № 121 (1М-13)- за тан-

цювальну постановку Freestyle «Stranger» та Ткачук Назар, студент групи 431 (1Б-12), за музичну 

композицію для скрипки «Sprina». Доречі, ці номери хлопці створювали самі, вітворюючи свій та-

лант. 

Диплом II рівня отримали наші дівчата-співачки Стоянови Анна і Єлизавета та Черванська Анас-

тасія, Клименко Діана, за читання поезії О. Олеся «Лебідь», була удостоєна диплома III ступеня. 

Танцювальний гурток коледжу ( кер. Семенова А.С.), Кузьміна Марія і Діхтьрьова Дарина за свої 

виступи нагороджені грамотами. Заступник директора з виховної роботи коледжу Тіга С.А. та худо-

жній керівник коледжу Семенова А.О. отримали подяки від ректора ТДАТУ, професора Кюрчева 

В.М. 

Фестиваль завершився, але у серці кожного студента залишились добрі спогади про це чудове 

дійство. 

   

Заступник директора з НВР Тіга С.А. 

 

Свято весни та праці 

Першотравень вже понад сторіччя відзначається людьми праці 

всього світу. Це день всіх трудівників, їх солідарності та взаємної 

підтримки у прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві. 

Нехай це чудове свято додасть нам наснаги, оптимізму і 

впевненості у власних силах, допоможе осягнути глибину 

життєствердних ідеалів добра і справедливості.  

Бажаємо усім натхнення, розквіту творчих сил, багатства ду-

мок і позитивного настрою, особистих звершень, міцного здоров’я,   

миру і гармонії в житті, всеохоплюючої любові і сяйва щастя в очах! 

 

8 травня в Україні запроваджується нова пам'ятна дата – День 

пам'яті та примирення. 

Відповідний указ президента Петра Порошенка оприлюднила 

прес-служба АП. 

Нова пам'ятна дата встановлюється для "вшанування подвигу 

українського народу, його визначного внеску у перемогу 

Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги 

усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих". 

Привели шляхи-дороги 
Наш народ до Перемоги. 

І солдати-дідусі 
Посміхаються усі. 

 
Хай завжди в усьому світі 
Буде мир і щастя дітям, 

Бо народжені вони 
Для життя, а не війни. 
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Спортивне життя 

Всеукраїнські спортивні ігри 
З 10 по 12 березня 2015 року на базі Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ проводилися 

змагання Всеукраїнської спартакіади серед студентів І-ІІ р.а., з настільного тенісу, якими було відк-

рито старт Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації. 

Збірну команду нашого коледжу з настільного тенісу представляли: студент 331 гр. Нефьодов 

Артур, студент 111 гр. Беліков Ігор та студентка 311 гр. Худякова Вікторія. Студент 331 гр. Нефьо-

дов Артур в особистому заліку посів 7 місце. Це найкращий результат серед наших тенісистів. У за-

гальнокомандному заліку наша збірна посіла 10 місце. 

 

24-26 березня на базі Харківського коледжу переробної та харчової промисловості проводилися 

змагання Всеукраїнської спартакіади з гирьового спорту. Наша збірна команда на цих змаганнях бу-

ла представлена сімома багатирями. Це студенти: Царан Олександр (капітан команди) 131 гр.; 

Вережніков Ігор 122 гр.; Данилевський Сергій 121 гр.; 

Подлужений Павло 311 гр.; Нікульшин Дмитро 111 гр.; 

Міщенко Дмитро 222 гр.; Острянський Кирило 223 гр. 

Найкращим з наших атлетів виявився студент 131 гр. 

Царан Олександр, який в особистому заліку у категорії 

до 70 кг посів 3 місце з результатом 227 балів. Програ-

вши представнику Бобринецького технікуму БНАУ 

лише 1 бал, сума якого склала 228 балів та який зайняв 

друге місце відповідно, на першому місці опинився 

студент Хомутецького ветзоотехнікуму ПДАА. У зага-

льнокомандному заліку наша команда посіла 7 місце.  
7-9 квітня на базі Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства проводилися 

змагання з вільної боротьби. У загальнокомандному заліку збірна команда нашого коледжу посіла 3 

місце. В особистому заліку чемпіонами та призерами Всеукраїнських спортивних ігор з вільної бо-

ротьби стали: Андрусенко Владистав (студент 131 гр.) – 1 місце; Захарченко Олександр (студент 131 

гр.) – 1 місце; Селіванчик Дмитро (студент 131 гр.) – 1 місце; Урсу Олександр (студент 112 гр.) – 3 

місце; Пєшев Володимир (студент 122 гр.) – 5 місце; Чернявський Богдан (студент 331 гр.) – 7 місце. 

   
21 – 23 квітня на базі ТЕК Білоцерківського НАУ проводилися змагання  Всеукраїнських спортивних 

ігор з баскетболу серед юнаків. Нашу збірну команду представляли студенти: Тимощук Тимофій - 

211 гр; Закусилов Ігор - 112 гр; Калугін Олег - 432 гр; Чаусов Іван - 133 гр; Фадєєв антон - 111 гр;  

Нечипорук Сергій -222 гр; Лучанінов Володимир - 222 гр; Фінченко Анатолій - 222 гр 

Наші хлопці дуже вдало зіграли усі зустрічі, обігравши усіх суперників та увійшли до фіналу, де 

зустрілися з господарями майданчику – студентами ТЕК Білоцерківського НАУ. У дуже гострій та 

відвертій боротьбі наша збірна поступилася у боротьби з рахунком 19 - 23 та здобула срібні нагороди. 

На третьому місці опинилися студенти Кіровоградського технікуму сільського господарства. 

Ми вітаємо усіх учасників, призерів та чемпіонів Всеукраїнських спортивних ігор бажаємо усім 

міцного здоров’я, успіхів у навчанні та нових перемог. 

 

Керівник фізичного виховання  

майстер спорту України міжнародного класу  Майдебура О.Г. 

 

  5        1 травня 2015 р 



  5       31 січня 2014 р  

 

 

Назаренко М.О. –03.05 

   Ярмошенко Ю.В. – 04.05 

        Матвієнко А.М. – 07.05 

            Майдебура О.Г. – 08.05 

                Андрущенко О.М. – 09.05 

              Король Н.В. –  10.05 

            Ісаченко С.А. –  11.05 

         Федоренко Л.М. – 12.05 

         Довгополий Ю.Б. – 14.05 

Грудініна Т.Л.– 23.05 

                                                  Фучаджиєва М.А. – 25.05 
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