
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСП «Мелітопольський 

коледж ТДАТУ» 
 

Заснована 30 жовтня 2000 року 

   
   1 грудня 2016 року 

  
 

Сьогодні в номері: СКАРБНИЧКА ДОСЯГНЕНЬ 2016 року 
 

 
За багаторічну плідну працю на благо на-
роду України ВСП «МК ТДАТУ» присво-
єно звання Лауреата ІІІ Всеукраїнської 
премії «Працівникам освіти України» з 
врученням бронзової медалі. Таку ж наго-

роду отримав директор коледжу –  
Побігун Михайло Дмитрович 

  

 
Діана Клименко  - 
віце-міс  обласного 

конкурсу 
«Я-Українка!» 

 

 
Єремеєва Ксенія – 

переможець  
конкурсу 

«Студент року» 
 

 

 

Тіга Світлана Анатоліївна 
нагороджена  Почесним знаком 

"За впровадження інновацій в освіті" 

 
Юрко Лаура Михайлівна – 

лауреат  XV обласного конкурсу 
«Господиня свого краю» 

    
Команда КВК «Люба» - 

 переможець 
Мелітопольської ліги КВК 

 
 

І місце в Обласній спартакіаді, ІІІ місце у Всеукраїнській 
спартакіаді студентів аграрних ВНЗ I-II р.а. 

 

 
Данилевський Сергій – 

Чемпіон світу з 
гирьового спорту  

У 2016 році отримали диплом з відзнакою: Євтушенко 
В., Кліменко Д., Кузьміна М., Михайліченко І., Опришко 

Т., Шимко А., Мамонтов Р.,  Мештанов Р.  
 

 

 

 

 

Календарна дата: 

9 листопада – День української 

писемності та мови 
 

10 грудня – День прав людини 
 

Тиждень циклової комісії 

«Гуманітарної та соціально-

економічної підготовки»: 

- відкрите заняття з право-

знавства; 

- брейн-ринг з української мо-

ви 

- виховний захід з англійської 

мови ; 

- історична конкурс-гра; 

- вікторина з географії; 

- перший етап конкурсу ім.  
П. Яцика 

- олімпіада з іноземної мови 
Події: 

«Енциклопедія студентів Мелі-

топольського коледжу ТДАТУ» 
 

День скорботи і пам’яті 
 

Засідання економічного клубу 

 

Слово студентській раді: 

Волонтерський рух у коледжі 
 

До Міжнародного дня бороть-

би із СНІД 

 

Новини спорту: 

 

ВСП «МК ТДАТУ» - перемо-

жець обласної спартакіади сту-

дентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Напередодні свята 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Календарна дата 

День української писемності та мови 

 
Це свято було встановле-

но в нашій країні 9 лис-

топада 1997 року. Цього 

ж дня православна церква 

вшановує пам’ять святого 

преподобного Нестора-

літописця.    Преподоний 

Нестор-літописець -  кия-

нин,  у сімнадцять років 

прийшов у Києво-Печер-

ську лавру послушником. 

Прийняв його сам за-

сновник монастиря пре-

подобний Феодосій. Мо-

литвою та послухом 

юний подвижник невдов-

зі перевершив найви-

датніших старців. Під час 

постригу в ченці Нестор 

був удостоєний сану 

ієродиякона 

Найвизначнішою працею 

Нестора-літописця є 

«Повість временних літ» 

— літописне зведення, 

складене у Києві на по-

чатку XII століття. 

Це перша у Київській 

Русі пам’ятка, в якій істо-

рія держави показана на 

широкому тлі світових 

подій. Преподобний Не-

стор довів розповідь з 

літописних зведень кінця 

XI століття до 1113 року. 

Всі наступні літописці 

лише переписували урив-

ки з праць преподобного 

Нестора, наслідуючи йо-

го. Але перевершити так і 

не змогли.  

Тому преподобного Не-

стора-літописця можна 

по праву вважати бать-

ком не лише вітчизня-

ної історії, а й словес-

ності. 
    За науковими роз-

відками лінгвістів, мова 

української народності 

почала формуватися ще у 

VI-IX столітті.  
 

Процес унормування за-

гально-народної 

української мови вчені 

відносять до ХІІІ-ХІV 

століття. 

 

Зачинателем сучасної 

української літературної 

мови вважається І. П. 

Котляревський, а осно-

воположником — Т. Г. 

Шевченко.  

 

 
Котляревсь-

кий І.П. 

 
Шевченко 

Т.Г. 

 

Ще Вольтер писав, що 

всі основні європейські 

мови можна вивчити за 

шість років, а свою рідну 

мову треба вивчати все 

життя. Тому в 1989 році 

Верховна Рада УРСР на-

дала українській мові 

статусу державної. 

    

Нетлінним скарбом сто-

літь називають націо-

нальну мову і літературу 

— скарбом, що переда-

ється від покоління до 

покоління, що об’єднує 

минуле й прийдешнє.            
 

Мова — живий організм, 

вона розвивається за 

своїми законами, а тому 

треба у чистоті берегти 

цей нетлінний скарб, 

прислухаючись до порад 

відомого нашого поета 

Максима Рильського: 

 

Як парость виноградної 

лози, 

Плекайте мову. 

Пильно й ненастанно 

Політь бур’ян. 

Чистіша від сльози 

Вона хай буде. 

Вірно і слухняно 

Нехай вона щоразу слу-

жить вам, 

Хоч і живе своїм живим 

життям. 

 

Викладач Лось Н.Д.  

 

Загальноколеджанський диктант з української мови 
 

      10 листопада 2016 року   

викладачі коледжу взяли участь у 

Всеукраїнському диктанті з 

української мови.  Всі ми із задово-

ленням відчули себе на кілька хви-

лин студентами. Самоперевірка по-

казала добрі і відмінні результати. 
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              Тиждень циклової комісії «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки» 
 

    

Відкрите заняття з правознавства «Проблемні питання з прав людини» 

       Право на життя, честь, гідність, свободу… Ці природні права  

для цивілізованої людини є безсумнівними, зрозумілими, невід-

чужуваними. Але при цьому у сучасному суспільстві (і в світо-

вому, і в українському зокрема) існують досить багато проблем-

них питань, пов’язаних з реалізацією  цих прав людини.  Тобто 

таких, на які людство (або деякі держави зокрема) однозначної 

відповіді дати не в змозі. 

• Чи повинна існувати смертна кара? 

• Чи має право людина добровільно покинути життя за допомо-

гою евтаназії, наприклад?  
     

 

 

• Яких правових проблем чекати від клонування людини (якщо таке все 

ж таки відбудеться)?    

• Чи повинен закон дозволяти використання стовбурових клітин,  або 

використання органів загиблого (без його попередньої згоди) для тран-

сплантації, щоб врятувати хворого? 

• Чи можна заборонити одностатеві шлюби, не порушуючи при цьому  

невідчужувані права та свободи людини?  
 

.          
 

      Цікавими, яскравими, іноді «гарячими» вийшли диспу-

ти з цих проблемних питань, що відбулися у всіх групах 

першого курсу під час Тижня ЦК «Гуманітарної та соціаль-

но-економічної підготовки». У групі 1Б-16  диспут відбувся 

у формі відкритого семінару. Його учасники не просто до-

водили свою позицію, а вчилися грамотно, культурно дис-

кутувати.  Палка дискусія на залишила байдужими і прису-

тніх викладачів, вони теж  висловили свої аргументи «за» і 

«проти» з таких проблемних питань.  
                                                                                                                                     Викладач Юрко Л.М. 

10 грудня – День прав людини 

 

   У сучасному світі права людини кваліфікуються за цілою низкою напрямів. Це 

особисті права, які передбачають недоторканність особи і житла, власності та 

конфіденційності листування та права на об’єктивний суд. Соціальні права, які 

передбачають права на свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, захисту 

батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості. На ряду з цим існують і 

політичні права, які мають на увазі і свободу совісті, і рівність усіх перед зако-

ном, свободу друку і свободу слова, свободу зібрань та право на протест. Є та-

кож і економічні права -  свобода розвитку і функціонування промисловості і  

торгівлі, свобода пересування та розпорядження власністю на свій розсуд. Культурні права включають в 

себе свободу мистецтв і наук,   право на освіту,   на використання у всіх цих процесах своєї рідної мови.   

 Після закінчення Другої світової війни і спроби усвідомлення всіх жахів зневаги прав і свобод людини, мі-

жнародне співтовариство вирішило об’єднатися в цих загальнолюдських поняттях. 10-го грудня 1948-го 

року Генеральна Асамблея ООН  прийняла Загальну декларацію прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім 

державам було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини.  
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              Тиждень циклової комісії «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки» 
 

    
Брейн-ринг «Чи знаєте ви українську мову?» 

    День української писемності та мови, який відзна-

чається 9 листопада – свято, спрямоване на підтрим-

ку рідної мови, привернення уваги світового українс-

тва до проблем української мови, її вивчення та роз-

витку, популяризації, та водночас демонстрацію її 

краси й багатства, літературної довершеності. Це 

свято гуртує усіх нас на шляху відродження 

духовності, зміцнення державності, формування гро-

мадянського світогляду. Адже кожен народ відбувся 

лише тоді, коли усвідомив себе у рідному слові. 

   17 листопада з метою вшанування величі рідної 

мови, викладачами гуманітарних дисциплін Тігою 

С.А. та Лось Н.Д. був проведений відкритий позакла-

сний виховний захід «Чи знаєте ви українську мо-

ву?», в якому взяли участь студенти І-х курсів. Разом 

з викладачами української мови вони пригадували   

українські прислів’я, приказки, загадували лінгвісти-

чні  загадки, відгадували ребуси, тренувались у шви-

дкій промові скоромовок, із задоволенням впізнавали 

мелодії народних та сучасних українських пісень. 

   
      

 

      Протягом свята всі почули чудові, мелодійні ві-

рші українських поетів, дотепні гуморески П. Глазо-

вого, насолодилися співом вокалістки Приліпко О.  

        Святкування Дня української писемності та  мо-

ви – це тільки проголошення благородної мети. Що ж 

до практичного її втілення, то абсолютно очевидно – 

зберігати й плекати рідну мову можуть тільки її носії. 

Тобто, ми – українці! 

О, місячне сяйво і спів солов’я, 

Півонії, мальви, жоржини! 

Моря бриліантів – Це мова моя, 

Це мова моєї Вкраїни! 

Яка у ній сила і кличе, й сія, 

Яка в ній мелодія лине 

В натхнення хвилини! О, мова моя –  

Душа голосна України! (В. Сосюра) 

 

Викладач Лось Н.Д. 
 
 

Конкурс-гра «Колесо історії» 
 

     18 листопада, у рамках тижня циклової комісії 

соціально-гуманітарної та економічної підготовки, 

викладачем Назарук Ю.С., була проведена історична 

вікторина «Колесо історії». У заході взяли участь 

команди 1А-16 (511) групи: «Козаки»  і «Стародавні 

греки». Вікторина пройшла під гаслом: «Історія 

нічому не вчить,  вона тільки карає за невивчені 

уроки», складалась з VІ турів, питання охоплювали 

всесвітню історію та історію України.  

     Метою було узагальнити знання конкретного іс-

торичного матеріалу, вміти розвивати логічне мис-

лення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

оцінювати історичні події та постаті, виховувати по-

чуття національної свідомості. Під час проведення 

інтелектуальної  гри – вікторини команди продемон-

стрували високий рівень історичних знань, вміння 

аналізувати події і історичні факти, давати оцінку 

історичним постатям. 
 

                                   
     За грою спостерігало журі, до якого входили викладачі Биковська І.П. і Юрко Л.М. За результатами 

змагань, перемогу здобула команда «Стародавніх греків». Переможці і учасники були нагороджені 

грамотами і солодкими призами. 

Викладач Назарук Ю.С. 
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              Тиждень циклової комісії «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки» 
 

    

Виховний захід з англійської мови «HAPPY ENGLISH” 
 

      Позакласне заняття з англійської мови надає най-

сприятливіший вплив на розвиток дітей, їх пізнава-

льних та мовних здібностей, сприяє вирішенню ба-

гатьох виховних і освітніх завдань. Можливості 

впливу позакласної роботи з англійської мови на ро-

звиток особистості студента дійсно унікальні, у них 

розвиваються інтелектуальні, мовні і емоційні здіб-

ності, а також особистісні якості, загальнолюдські 

ціннісні орієнтації, інтереси і воля. 

     Так, 14 листопада в коледжі викладачами Лось Н. 

Д. та Кидаловою О. В. було проведено позакласний 

виховний захід з англійської мови “Happy English” в 

рамках програми «Рік англійської мови в країні». 

Захід проходив у вигляді гри-змагання  і ставив пе-

ред собою мету – виховання інтересу до англійської 

мови та країни, мова якої вивчається, тобто під-

вищення мотивації учнів до дисципліни; розвиток 

лінгвосоціокультурної компетенції та навичок ве-

дення диспуту засобами англійської мови.  

      В організації заходу простежувався творчий еле-

мент в діяльності викладачів та студентів: викладачі 

намагались створити невимушену атмосферу 

спілкування, а студенти активно проявляли творче 

мислення при виконанні вправ-конкурсів, із задово-

ленням та інтересом вступали в діалог один з одним, 

активно працювали в групах, проявили ентузіазм та 

особисту зацікавленість. Можна було спостерігати 

комунікативне розкріпачення студен-тів в теплій, 

доброзичливій обстановці.  

      Капітани команд Городецька Аліна та Хорошун 

Денис продемонстрували наполегливість та пра-

генння до перемоги. Під час проведення заходу в 

аудиторії панувала атмосфера дружби та взаємо-

виручки.   

      Поставлені цілі і завдання заходу були 

реалізовані. Учасники команд і всі запрошені отри-

мали емоційне та естетичне задоволення.  

 

                 

      По завершенню заходу були підведені підсумки і виставлені оцінки. Команди були нагороджені грамо-

тами та солодкими призами.  В цілому захід відрізнявся високим рівнем організації і сприятливим 

психологічним кліматом.  

       Викладач Кидалова О.В. 
 

 

Вікторина з географії «Чи знаєш ти свою країну?» 

 

11.111.2016 р. викладачем Черкашиною С.В. була 

проведена географічна вікторина «Чи знаєш ти 

свою країну?», на яку були запрошені всі бажаючі 

 поспілкуватись із надзвичайно різноплановою, ці-

кавою, захоплюючою шкільною наукою – геогра-

фією. Для кожної людини географічні знання є 

 важливими, бо географія – це не просто наукова 

галузь, а особлива  культура сприйняття навколи-

шнього світу, яка включає як наукові так і художні 

  форми відображення  дійсності. 

Про значення даної науки для людства в цілому гово-

рить той факт, що ЮНЕСКО визначило географію як 

одну  з пріоритетних галузей знань для людства поряд 

з  математикою, інформатикою і мовою.   На віктори-

ні  ми  помандрували просторами нашої Батьківщини. 

Збагатили свої географічні знання, краще пізнали на-

шу Україну, відпочили і отримали від зустрічі задо-

волення. 

Викладач Черкашина С.В. 
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              Тиждень циклової комісії «Гуманітарної та соціально-економічної підготовки» 

 
 

Перший етап мовознавчого конкурсу ім. Петра Яцика 
 

   Участь у формуванні високого ду-

ховного потенціалу молоді у мов-

ному питанні бере педагогічний ко-

лектив ВСП «Мелітопольський ко-

ледж ТДАТУ». Вже традиційними 

стали тижні української писемності 

і мови, до яких залучається весь ко-

лектив студентів та викладачів. 

    Ось і цього року в коледжі була 

детально розроблена програма тиж-

ня циклової комісії «Гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки», 

в рамках якої проводився 1 етап 

Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика 

– конкурс, який має на меті утверд-

ження державного статусу україн-

ської мови, піднесення її престижу 

серед молоді, виховання поваги до 

культури українського народу. 

    Перший Міжнародний конкурс 

знавців української мови було про-

ведено у 2000 році. За рішенням 

Ліги українських меценатів конкур-

су було присвоєно ім’я Петра Яци-

ка, а його дочка Надія стала почес-

ним головою конкурсу. 

 

української олімпіади з української 

мови. Щорічний конкурс проходить 

у декілька ета-пів від шкільного до 

районного, об-ласного, 

загальноукраїнського. Так, у 

конкурсі бере участь понад 20 ти-

сяч школярів 3-11 класів тільки із 

столичних шкіл, що засвідчує  осо-

бливу увагу й інтерес до нього. 

Потрібно гарно писати твори, добре 

знати орфографію та пунктуацію, а 

ще вміти гарно висловлювати свою 

думку. 

    Один етап складається з письмо-

вої частини та усної розповіді на 

задану тему. В різних вікових кате-

горіях дається різний час для вико-

нання того чи іншого завдання. 

    Цього року у 1 етапі конкурсу 

взяли участь 35 студентів 1-2 курсів 

нашого коледжу, які показали не-

абиякі результати. На другий етап 

конкурсу поїдуть кращі з кращих.  

    Ґрунтовним знанням із рідної 

мови ми завдячуємо окремо і ви-

кладачам коледжу: Тізі С.А., Лось 

Н.Д., Карпович О.П. 

 

 
 

 
Учні та студенти по всіх укра-

їнських містечках і селах го-

туються до конкурсу ім. П. 

Яцика ретельніше, ніж до Все-  
    Адже саме завдяки їхній великій любові до своїх студентів, завдяки їхній відданій праці студенти стають 

знавцями і шанувальниками рідного слова! До праці на ниві рідної мови приступають перш за все студенти, 

які усвідомлюють, що надійним фундаментом для цієї діяльності є щоденна праця і велика віра в її доціль-

ність. А ми, педагоги, намагаємось сприяти цьому, допомагати, згуртовувати, підтримувати, подавати влас-

ний приклад у цій шляхетній справі. 

Викладач Тіга С.А. 

Олімпіада з іноземної мови 

 

В ВСП « МК ТДАТУ» пройшов І етап олімпіади 

з іноземної мови, у якому взяли участь найкращі 

студенти 1-2 курсів, які мають відмінні успіхи у 

вивченні іноземної мови. 

Творчим колективом викладачів циклової комі-

сії соціально- гуманітарної та економічної підгото-

вки Токмаковою А.В. та Кідаловою О.В. розробле-

ні цікаві та змістовні завдання з іноземної мови: з 

читання, аудіювання, письма та говоріння.  

На організаційному етапі олімпіади учасники бу-

ли ознайомлені з видами завдань, вимогами до їх 

виконання та критеріями оцінювання. Під час їх ви-

конання студенти показали високий рівень знань та 

вміння застосовувати їх у життєвих ситуаціях. 

Членами журі було визначено найкращі письмові 

робіти та усні відповіді учасників,  

Вітаємо студентів з перемогою та бажаємо їм по-

дальших успіхів у навчанні та нових перемог.  

                     
 

      

Викладач Токмакова А.В. 
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«Енциклопедія студентів Мелітопольського коледжу ТДАТУ» 
 

      Цього року святкування Міжнародного дня 

студентів у нашому коледжі стало дещо незвичним. 

Ми всі разом гортали сторінки унікальної енцикло-

педії – енциклопедії студента МК ТДАТУ. Ідея ство-

рення такого інсценованого «довідника»  належала 

директорові нашого коледжу Побігуну Михайлу 

Дмитровичу.  Втілили у життя цю задумку заступ-

ник директора з виховної роботи Ткачук С.В., автор 

сценарію та мультимедійного супроводу свята Юрко 

Л.М., художній керівник Загорко-Гребеннікова В.Ю. 

та найартистичніші наші студенти – учасники гурт-

ка «Творчість». 

    Якими вони були раніше – студенти нашого ко-

леджу-технікуму? Чим жили, як вдягалися?  Що 

хвилювало та цікавило тих юнаків та дівчат? Всі 

присутні на святі мали змогу зазирнути у минуле, 

здійснивши  подорож з далеких 30-х років, коли бу-

ло засновано наш навчальний заклад, до наших днів, 

роблячи зупинки у кожному десятиріччі. 

 

 
     Підготовці заходу передувала робота по збиран-

ню фотоархіву, бесіди з випускниками минулих ро-

ків, вивчення історії коледжу, міста, країни.  

Наші талановиті студенти-актори  в невеличких ін-

сценізаціях постаралися відтворити  атмосферу да-

леких років.  

    
А героями «картинок минулого» стали конкретні  особистості, що в різні часи навчалися в  нашому навча-

льному закладі, а згодом прославили його. 

     За 85 років технікум дав освіту близько 15 тисячам юнаків та дівчат. Кілька десятків з них повернулися  

сюди викладачами. Напевно, немає в нашому краї  родини, так або інакше не пов'язаної з нашим 

технікумом – коледжем.  Колишні наші студенти відправляють сюди вчитися своїх   дітей, а потім і онуків. 

    

 
 

Можна нарахувати вже не одну сотню династій, чия 

доля пов'язана з нашим навчальним закладом. Тому, 

коли ведучі свята запропонували підняти руки всім, 

чиї близькі були нашими студентами, відгукнулися 

більше половини присутніх. Можна сміливо сказа-

ти, що спадкоємність поколінь – це наша традиція. 

Нехай стане традицією і вивчення історії рідного 

навчального закладу, і бажання кожного студента 

написати свої  неповторні рядочки в  унікальний лі-

топис – Енциклопедію студентів Мелітопольського 

коледжу ТДАТУ! 

Викладач Юрко Л.М. 
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  Події 



 
 

 
Дайджест подій 

 

День скорботи і пам'яті. 
 

Голодомори в Україні – одні з 

найстрашніших періодів в історії 

нашої країни. Їх було три: 1921-

23 років, 32-го, 33-го років, а та-

кож післявоєнний голодомор 46-

47 року. Голодомор 1932-1933 

років вважають найжорстокішим, 

він забрав життя більше 4 

мільйонів українців.  Напередод-

ні Дня пам’яті жертв голодомору 

студенти-першокурсники разом з 

викладачами історії відвідали 

тематичну виставку у Меліто-

польському  краєзнавчому музеї.  

Особливу увагу на виставці при-

вернула  Національна Книга Па-

м'яті жертв голодомору 1932-33 

рр. в Україні». Вона складається 

із загальнонаціонального тому та 

18 регіональних томів, які підго-

товлені в регіонах, що постраж-

дали від Голодомору. В цілому у 

томи Національної книги пам'яті 

включено імена 882510 тис. меш-

канців України, які померли в го-

лодні 1932-1933 рр. Є серед них і 

том, присвячений цим страшним 

подіям в Запорізькій області. 

 
 

 

  

Крім книг на виставці в музеї 

представлені рушники і сільсь-

ко-господарський інвентар, яким 

працювали наші предки в полях і 

городах. 

 

А 26 листопада 2016 року студенти та викладачі коледжу взяли 

участь у традиційному мітингу-реквіємі, разом з усіма небайдужими 

мешканцями міста запаливши свічки пам’яті. До меморіального хре-

ста, зведеного біля нашого коледжу у пам'ять про жертв тих страш-

них часів, лягли живі квіти. 

 

Засідання економічного клубу 
 

    23 листопада, у рамках оголошено-

го в Україні місяця фінансової обіз-

наності,  гурток «Баланс»  під керів-

ництвом Биковської І.П. провів засі-

дання Економічного клубу для пер-

ших курсів з теми «Вивчаємо фінан-

си - граючи» 

    Сьогодення вимагає від сучасної 

ділової людини добре володіти та ві-

льно орієнтуватися в питаннях фі-

нансів і економіки. Розрахунки, кре-

дити, Інтернет-банкінг – це вже такі 

самі  невід’ємні атрибути цивілізації, 

як електрика в квартирі, вода у крані, 

або продукти в холодильнику. Саме 

тому  на засіданні Економічного клу-

бу ми розглянули актуальні   питан-

ня: «Історія грошей», «Сімейний бю-

джет», «Інтернет-банкінг», «Безпечне 

кредиту вання» і спробували разом 

 

визначити основні знання з даних тем, 

з’ясували переваги і недоліки, небез-

пеки при проведенні розрахунків.  

    Про історію виникнення грошей 

інфомувала присутніх Стрюк Оксана. 

Правильно розраховувати  сімейний 

бюджет навчила Стришка Вікторія.  

Про послуги Інтернет-банкінгу розпо-

віла Богославець Ганна. Волчанова 

Карина детально проаналізувала при-

чини та наслідки кредитування. 

    Банки, біржі, торгівля, чеки, доходи 

та витрати, розрахунки бюджет, кре-

дити, платіжні картки – всі ці сучасні 

поняття  навколо нас. Для того, щоб 

досягти успіху в майбутньому, ми з 

вами повинні пізнавати і навчатися 

сьогодні.   

 

Викладач Биковська І.П. 
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    Слово студентській раді 

 

Волонтерський рух в коледжі 

 

Хочеш відчути себе людиною – допоможи іншому. 
 

   Одним з перших кроків діяль-

ності студентської ради у цьому 

навчальному році стало ство-

рення «Волонтерського клубу 

ВСП МК ТДАТУ». Ідея віднов-

лення волонтерського руху в 

коледжі належала самим студе-

нтам,  які виступили с пропози-

цією об'єднати людей,  що пра-

гнуть займатися доброчинністю. 

Сьогодні можна звітувати за пе-

рші три місяці діяльності.  
 

    Протягом вересня - листопада 

2016 року  наші волонтери п’ять 

разів відвідали «Мирненський 

обласний центр соціально-

психологічної реабілітації ді-

тей». 
 

    Для діточок були підготовле-

ні розважальні програми та зіб-

рана гуманітарна допомога. За 

це особлива подяка всім нашим 

студентам та викладачам, що 

принесли речі, іграшки, канце-

лярські товари.   

 

 

    Спільно з міськими соціаль-

ними службами та молодіжним 

рухом  «Твій вибір» наші студе-

нти організували та провели ак-

цію «Подари дитині книгу», а 

також брали участь в акціях : 

«На зустріч мрії», «Милосердя», 

«Від серця - до серця», «Пода-

рунок для героя». 

До речі, під час останньої поїзд-

ки до Мирного разом з дітками 

центру  ми написали листи до 

Діда Мороза, в яких так багато 

мрій! Закликаємо всіх наших 

коледжан: давайте допоможемо 

цим мріям здійснитися! 

Будемо раді  й новим волонте-

рам в нашому клубі! 
 

Пусть будет в мире нашем  

благодать, 

И радостно всегда смеются дети. 

Помочь другим, успеть,  

не опоздать, 

Что может быть прекраснее на 

свете! 

 

Голова студентської ради 

Єремєєва Ксенія 

 

 

 
 

 

 
 

До Міжнародного дня боротьби зі СНІД 
 

   

    До Міжнародного дня боротьби зі СНІД, що традиційно відзнача-

ється 1 грудня, студентська рада підготувала  тематичну мультиме-

дійну лекцію, де були висвітлені наступні питання: що таке СНІД і 

ВІЛ, шляхи інфікування, міфи про це захворювання та сучасні ме-

тоди боротьби з ним. 24 листопада лекцію було проведено для меш-

канців гуртожитку. А 30 листопада – для студентів першого курсу. 

    Всіх бажаючих ми запросили на міську акцію до Міжнародного 

дня боротьби зі СНІД, що відбудеться 1 грудня 2016 року на   площі 

Перемоги. В рамках акції можна  пройти анонімний тест на ВІЛ. 
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Такі хвилинки – безцінні 

Студенти гр.231 - учасники акції «Подари дитині книгу» 



 

 

 
  Новини спорту 

 

Обласна спартакіада 2016-2017 н.р. 
 

    17 листопада на спортивній базі Ва-

силівського коледжу ТДАТУ  прохо-

див четвертий заключний  етап облас-

ної спартакіади серед студентів аграр-

них ВНЗ I-II р.а. з волейболу та  насті-

льного тенісу. 

    Наша юнацька збірна з волейболу 

отримала впевнену перемогу в усіх 

зустрічах  і посіла перше загальне 

місце. Дівоча збірна з волейболу 

посіла ІІІ призове місце. 

    Гравці збірної з настільного тенісу – 

на 4 місці 

    За підсумками Обласної спартакіади 

серед аграрних ВНЗ I-II р.а. 2016-17 

н.р  наш коледж зайняв 1 місце  

   
  

     
. 

 

 
Викладач Юрко Д.С. 

 

  Напередодні свята 
 

Скоро-скоро Новий рік! 
 

     Новий 2017 рік за східним календарем - рік Червоного Вогняного Півня. Настане він 

28 січня 2017 року, а закінчиться 16 лютого 2018 року. Червоний Півень перебуває під 

знаком Марса. А це обіцяє нам величезну кількість подій,  дуже насичений рік, в якому 

нікому не доведеться нудьгувати. 2017 рік буде відрізнятися неймовірним прагненням 

до успіху. Кар'єристів чекає стрімкий зліт кар'єрними сходами, заповітні мрії збудуться, 

найпотаєм ніші бажання здійсняться! Вогненний півень подбає про ваше відмінне здо-

ров'я та самовдосконалення.-  

 

        

    Але не варто перекладати свої обов'язки на тендітні 

плечі покровителя року. Ретельно стежимо за своїм здо-

ров'ям, вчасно звертаємося до лікаря, харчуємося збалан-

совано, дружимо зі спортом, працюємо із задоволенням. 

Тільки так, і ніяк інакше!     

   Червоний Вогняний Півень гарантує дуже насичений рік 

і в романтичному плані. Закохані зіграють весілля, сімейні 

пари згадають, з чого починалися їхні стосунки, а ті, хто 

до цих пір знаходяться в пошуку своєї другої половинки – 

обов'язково її знайдуть. 

Якщо ви народилися в цей рік, то рік стане джерелом 

матеріальних благ, ідей щодо їх отримання, невичерп-

ним джерелом для творчості і самореалізації. Для решти 

знаків  2017 рік Червоного Вогняного Півня буде непро-

стим, але перспективним.   До речі, знак протегує нача-

льникам, підприємцям, політикам, акторам, лікарям і 

ВЧИТЕЛЯМ!!! 

    Всі сумніви – геть! Летимо  назустріч новому, незвіда-

ному, не боїмося змін. Адже все, що не робиться, – на 

краще! 

 

 

Вітаємо іменинників грудня!! 
 

Незабутніх вражень, щасливих подій,  

Здійснення задумів, втілення мрій!  

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,  

Справджуються завжди заповітні мрії.  

Хай палають в серці почуття високі,  

І дарує доля  повні щастям роки. 
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Комп’ютерна верстка:  Юрко Л.М.   
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