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КОНКУРС ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ 

Лямуррр-шоу "Кохання у неВеликому місті" - 

під такою назвою в Мелітополі відбувся роман-

тичний конкурс для студентів ВНЗ І-ІІ р.а.  

Наш коледж представляли талановиті Олена 

Приліпко та Євген Лень.  Ми і не сумнівалися, що 

наша пара закоханих  виступить на вищому рівні! 

  

 
 

Велика подяка куратору 111 гр. Лось Н.Д. за відмінну організацію групи підтримки. 

 



 

Відкриті заняття у коледжі 

 

31 січня 2017 року Кидало-

вим Ю.В. було проведено від-

крите заняття лекція-диспут з 

дисципліни «Монтаж» на тему: 

«Визначення електропроводок, 

їх класифікація. Вибір виду та 

способу прокладання». 
 

 

 

2 лютого 2017 року Кидало-

вою О.В. у 531 групі було про-

ведено відкритий урок з англій-

ської мови «Агрономія – моя 

майбутня спеціальність». Занят-

тя було проведено з використан-

ням хмарних технологій, проек-

тної, парної робіт, а також де-

монстраційного матеріалу. 

 

 

Відкрите заняття на тему: «Застосування визначеного інтегралу» 
7 лютого 2017 року відбулося відк-

рите заняття з вищої математики для 
студентів третього курсу групи 1Г-14. 
Відкрите заняття проводилося виклада-
чем першої категорії Бойко С.Б. Згідно 
навчального плану темою заняття була 
«Застосування визначеного інтегралу». 
Для проведення заняття були викорис-
тані мультимедійний проектор, друко-
вана основа заняття для кожного студе-
нта та роздавальний матеріал (таблиця 
інтегралів). 

 
На початку заняття було запропо-

новано прочитати з екрану фразу «За-
бути не можна пам’ятати!» та наприкі-
нці заняття визначитися, хто де поста-
вить кому. Від того, у якому місці буде 
кома, отримується два різні за смислом 
варіанти: «Забути, не можна 
пам’ятати!» або «Забути не можна, 
пам’ятати!». Певний вибір буде означа-
ти чи необхідні будуть отримані знання 
з математики в майбутньому. 

 
 
 
 
 

На занятті студенти ознайомилися 
з історичними фактами виникнення 
визначеного інтегралу. Наприклад, 
цікавим виявився той факт, що найбі-
льший внесок у вивчення інтеграль-
ного числення зробив Архімед, який 
одного разу, прийшовши з рибалки, 
захотів визначити найбільш точно 
площу поверхні риби. Він розбив по-
верхню риби на прямокутники, знай-
шов площу кожного з них, причому, 
чим більшою була кількість прямоку-
тників, тим точнішим було значення 
площі усієї риби.  

 
На етапі засвоєння нових знань 

було застосовано визначений інтеграл 
для розв’язання різних видів задач в 
геометрії (обчислення площ плоских 
фігур, обчислення об’ємів тіл обер-
тання тощо); у фізиці (обчислення 
шляху за відомим законом зміни 
швидкості, роботи змінної сили, маси 
неоднорідного стержня, кількості еле-
ктрики тощо); в економіці (визначен-
ня загального обсягу випущеної про-
дукції, обчислення середнього часу, 
затраченого на виготовлення одного 
виробу). На кожний із напрямків ви-
користання інтегрування були розгля-
нуті дуже цікаві приклади. Студенти 
активно брали участь у розв’язанні 
задач, відповідали на питання бліц-
опитування і тестування, відповідали 
біля дошки та з місця.  

 

 
Також цікавим виявилося випере-

джальне завдання. На передодні студе-
нти були розбиті на п’ять команд, кож-
на з яких була представником певної 
професії: фінансисти, археологи, меха-
ніки, біологи та енергетики. На занятті 
представник кожної з груп представив 
розв’язок практичної задачі за своєю 
кваліфікацією на використання інтегра-
льного числення, що показує практичну 
важливість математичних понять,а саме 
визначеного інтегралу в сучасному 
житті. 

 
В результаті заняття студенти уза-

гальнили існуючі знання з теми, отри-
мали нові знання про застосування інте-
грального числення та підтвердили 
практичний зв’язок математики з різ-
ними напрямками науки. Наприкінці 
заняття усі студенти зробили єдиний 
вибір, запропонований на початку за-
няття: «Забути не можна, пам’ятати!». 

Викладач І категорії Бойко С.Б. 
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Вечір зустрічі відбувся! 

11 лютого коледж вітав сво-

їх випускників різних років на 

Вечорі зустрічі. У другій поло-

вині дня коледж наповнився 

радісними вигуками колишніх 

одногрупників та… дитячим 

сміхом. 

 
Адже багато хто з наших 

колишніх дітей прийшли вже зі 

своїми діточками.  

 
 

 
Під керівництвом заступника 

директора з виховної директора 

Ткачук С.В. та художнього кері-

вника Загорко-Гребеннікової 

В.Ю., за допомогою студентської 

ради, студенти підготували спра-

вжнє свято для гостей. 

 
Лунали спогади, колишні сту-

денти вітали кураторів, згадували 

найяскравіші миттєвості свого 

студентського життя, перегляда-

ли архівні відеозаписи та фотолі-

тописи. 

Прикрасили свято музичні 

подарунки від Олени Приліпко 

та Ірини Мартиць, запальний 

танок у виконанні Д’якова Ва-

дима. На прощання кожен з го-

стей отримав повітряну кульку 

з побажанням. 

 

 
Пам’ятайте, випускники, 

двері Мелітопольського коле-

джу ТДАТУ відкриті для вас 

завжди! 

 

 

Засідання обласної студентської ради (м.Запоріжжя)  

16 лютого 2017 р. голова 
студентської ради Єремєєва 
Ксенія взяла участь у засіданні 
Обласної студентської ради в 
місті Запоріжжя.  
На засіданні були розглянуті 
наступні питання: 
1. Про організацію роботи та 
основні напрямки діяльності 
обласної студентської ради. 
  

2.Про механізм отримання 
Премії Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнен-
ня. 
3.Про проведення у 2017р кон-
курсу молодіжних проектів на 
виконання постанови Кабінету 
Міністрів України. 
4.Про співпрацю з Міжнарод-
ним фондом ООН «Юнісеф». 
5.Про розвиток КВН-ського 
руху в Запорізькій обл. 

 

6.Про організацію та розвиток 
студентського спорту в Запорі-
зькій області. 
7.Про реалізацію заходів з на-
ціонально-патріотичного вихо-
вання.  

На бесіду зі студентами 
були запрошені: Киник І.П., 
Шатухо М.О., Литвиненко І.В., 
Муштай А.А, Точиліна Д.В. 
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28 РІЧНИЦЯ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ 
28 років тому, 15 лютого 1989 

року, остання колона радянських 

військ була виведена з Афганістану. 

Рішення ввести радянські війська 

до Афганістану ухвалено 12 грудня 

1979 року. Офіційна мета введення 

була – запобігти загрозі іноземно-

го військового втручання. 

Військове угруповання, яке офіцій-

на радянська пропаганда називала ви-

нятково Обмеженим контингентом ра-

дянських військ, опинилося безпосере-

дньо втягнутим у громадянську війну, 

що розгоралася в Афганістані, і стало 

її активним учасником.  

У конфлікті брали участь збройні 

сили уряду Демократичної Республі-

ки Афганістан з одного боку і озбро-

єна опозиція (моджахеди, або «душ-

мани») — з іншого. Боротьба велася 

за повний політичний контроль над 

територією Афганістану. Моджахе-

дам в ході конфлікту підтримку на-

давали військові фахівці США, ряд 

європейських країн-членів НАТО, а 

також пакистанські спецслужби. 

Афганська війна тривала з 25 

грудня 1979 до 15 лютого 1989 ро-

ку - 3340 днів (дев’ять років, один 

місяць, дев’ятнадцять днів). 

Виведення радянських військ з 

Афганістану почалося 15 травня 1988 

року, відповідно до укладених в квіт-

ні 1988 року Женевських угод про 

політичне врегулювання становища 

навколо ДРА. Радянський Союз зобо-

в'язався вивести свій контингент в 

дев'ятимісячний термін, тобто до 15 

лютого наступного року.  
 

 

15 лютого 1989 року генерал-

лейтенант Борис Громов, згідно з 

офіційною версією, став останнім 

радянським військовослужбовцем, 

який переступив по Мосту Дружби 

кордон двох країн. Насправді на те-

риторії Афганістану залишалися як 

радянські військовослужбовці, що  

потрапили в полон до душманів, 

так і підрозділи прикордонників, 

що при кривали виведення військ 

та повернулися на територію 

СРСР лише в другій половині дня 

15 лютого. Прикордонні війська 

КДБ СРСР виконували завдання з 

охорони радянсько-афганського 

кордону окремими підрозділами 

на території Афганістану до квіт-

ня 1989 року. 

Кожен четвертий із майже 600 

тисяч військовослужбовців, які 

брали участь у бойових діях в Аф-

ганістані, — наші співвітчизники, 

і кожний четвертий із тих, хто не 

повернувся з Афганістану, —

 українець. Сім тисяч повернулися 

в Україну інвалідами, близько 2 

тисяч вважаються полоненими і 

без вісті зниклими. 

Уже дома, від ран, хвороб і 

самогубств померли більше 4 ти-

сяч українських «афганців». 

15 лютого ми схиляємо го-

лови перед світлою пам’яттю 

полеглих, вшановуємо тих, ко-

му довелося воювати 

в чужих країнах. 

 

В УКРАЇНІ - ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 
 

День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзнача-

ється щорічно 20 лютого згідно з Указом Прези-

дента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про 

вшанування подвигу учасників Революції Гіднос-

ті та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні". 

Саме в ці дні три роки тому під час Революції 

Гідності протистояння між українським народом і 

тодішнім режимом сягнуло свого піку.  

20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів 

Євромайдану. Загалом революційні події зими 

2013-2014 років забрали життя понад ста активіс-

тів Майдану. 21 лютого 2014 року офіційна влада 

України юридично визнала жертвами загиблих 

мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані 

відбулося прощання із загиблими повстанцями, 

яких в жалобних промовах назвали "Небесною 

Сотнею", а під час прощання із загиблими лунала 

пісня "Плине кача...", яка стала українським на-

родним реквіємом. Сумний список Небесної Сот-

ні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепа-

льних поранень під час сутичок у центрі столиці 

загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та 

Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Киє-

вом було знайдено тіло зі слідами тортур активіс-

та Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року 

вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 21 лютого  
 

 
 

на Майдані загинуло найбільше людей – 84 особи, пі-

сля 21 лютого – ще 18.  

Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали 

білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до мемо-

ріалу борців за українську Незалежність – до Небесної 

Сотні. 104 Героям Небесної Сотні Президент України 

Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв 

України, а троє іноземців (громадянин Білорусі Михайло 

Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані) пос-

мертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.  

Україна заплатила високу ціну за звільнення від 

диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути части-

ною Європи. 

Викладач ЦК проф. підготовки «БОРГМС» Ісаченко С.О. 
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І ТУР КОНКУРСУ «СТУДЕНТ РОКУ – 2017»                                              
У актовій залі 15 лютого  2017 

року відбувся «Захист творчих 

робіт» у рамках програми І туру 

конкурсу «Студент  року – 

2017». До складу журі увійшли: 

Побігун М.Д. – директор коле-

джу, Ткачук С.В. – заступник 

директора з ВР, Куріна Л.О. – 

заступник директора з НР, Ніку-

ліна Н.В.– завідувач методичним 

кабінетом, Єремєєва К.В. – голо-

ва студентської ради.  

 

 
    Наступні студенти представи-

ли творчі роботи:  

1. Мартиць Ірина Сергіївна – 

студентка групи 1Б-15(421) «У 

вирі трудових буднів» (керівник 

- Юрко Л.М., викладач І катего-

рії). 

2. Назаров Євгеній Матвійо-

вич – студент групи 1КН-16 

(611)  «Цікаві факти про. ІТ - те-

хнології» (керівник - Назарук 

Ю.С., кандидат історичних наук, 

викладач І категорії).  
 

 
 

3. Хорошун Денис Сергійович 

- студент групи 1Е-15 (221) «Су-

часні електромобілі»  (керівник - 

Андрущенко О.М., категорія 

спеціаліст). 

4. Близнець Микола Віталійо-

вич – студент групи 1Е-14 (231) 

«Космічні  технології в агропро - 

 

мисловому комплексі» (керівник 

- Кидалов Ю.В., викладач –  І 

категорії).   

 

 
 

5. Мазур Євген Олександро-

вич – студент групи 1Е-14 (231)  

«Нікола Тесла» (керівник - Зале-

ський А.В., категорія спеціаліст). 

6. Щербина Дмитро Михай-

лович -  студент групи 1А-15 

(521) «Овочівництво на сучас-

ному етапі» (керівник - Нікуліна 

С.М., викладач І категорії). 

7. Нікітіна Тетяна Юріївна – 

студентка групи 1Б-15 (421)  

«Мова і здоров’я» (керівник -

Тіга С.А., викладач-методист, 

спеціаліст вищої категорії). 

 

 
 

8. Іванов Ярослав Русланович 

– студент групи 2М – 14 (132) 

«Тракторная промышленность 

Украины» (керівник - Чуксін 

В.П., викладач вищої категорії). 

9. Дуков Дмитро Вікторович 

– студент групи 1Е-13 (241) 

«Використання сонячної енергії» 

(керівник - Миронець С.Д., ви-

кладач вищої категорії). 

10. Барановська Віолета Сер-

гіївна – студентка групи 1Б-15 

(421)  «Потреби людини: перс-

пективи та необхідність» (керів - 

ник - Чернова О.С., викладач 

вищої категорії). 

 11. Петров Данило Анатолійо-

вич -  студент групи 2М-14 (132) 

«Гордість України - Державне 

підприємство «Антонов» (керів-

ник - Лось Н.Д., викладач І кате-

горії). 

12. Корж Олексій Віталійович 

– студент групи 1ОП-16 (411) 

«Вплив електромагнітного ви-

промінювання сучасних прила-

дів на життя та здоров’я люди-

ни» (керівник - Міфле - Черед-

ниченко С.А., викладач – мето-

дист, спеціаліст вищої категорії). 

 

 
 

13. Волчанова Карина Віталії-

вна – студентка групи 1Б-14 

(431) «Ділова етика» (керівник - 

Биковська І.П., викладач вищої 

категорії). 

14. Ганзін Віталій Юрійович - 

студент групи 1П-15 (621) «Ве-

лика таємниця світу і математи-

ки» (керівник: Бойко С.Б., ви-

кладач І категорії). 

 

 
 

За результатами І відбірково-

го туру до фіналу увійшли Мар-

тиць І.С., Хорошун Д.С., Нікіті-

на Т.Ю., Барановська В.С., Ган-

зін В.Ю., Щербина Д.М.,  

Петров Д.А.. 
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НОВИНИ ВІД ВОЛОНТЕРІВ  
 

5 лютого студенти ВСП "МК ТДАТУ" Єремєєва Ксенія, Ко-

зіонов Артем, Мартиць Ірина, Ткаченко Катерина, Кулик Тетяна 

відвідали дітей з реабілітаційного центру в смт. Мирне. Пораду-

вали їх майстер-класом по ліпленню із солоного тіста, пригос-

тили смачним печивом і просто весело провели час!  
19 лютого 2017 студенти 

ВСП "МК ТДАТУ" відвіда-

ли дитячий будинок у смт. 

Мирне. Зі студентів були 

Єремєєва Ксенія, Мартиць 

Ірина, Козіонов Артем, Ко-

робко Ганна та Ивасішина 

Анастасія. 

Дівчата дитячого будин-

ку разом із Ксенією та Іри-

ною робили аплікацію-

оригамі "песик". Діти захо-

пилися цим та робили і по 

дві-три аплікації, сидячи за 

цікавими розмовами. 

 

 
Хлопці, у свою чергу, відпра-

вилися до спортивної зали разом з 

Артемом. Там вони вчилися як 

правильно захищатися та просто 

робили різноманітні вправи для 

підтримки фізичного стану. 

 

З малятами у цей раз гра-

лися нові волонтери: Анаста-

сія та  Ганна. Наші студентки 

сподобалися діткам тому ті не 

хотіли їх відпускати. 

По завершенню всіх за-

планованих заходів студенти 

разом із усіма дітьми пішли 

гратися на вулицю. За іграми 

час пройшов непомітно. Усі 

діти були раді приїзду студе-

нтів ВСП "МК ТДАТУ". Во-

ни завжди чекають їх у гості.  

Студрада  

 

ОБЕРЕЖНО: СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ!  

Саме під такою загаль-

ною назвою у коледжі від-

бувся ряд заходів, спрямо-

ваних на запобігання пра-

вопорушень та інших не-

приємностей, спровокова-

них спілкуванням в соціа-

льних мережах. 
  

 Виховна година "Пустощі чи злочин?" в групі 111 

Куратор Лось Н.Д. 

 

Семінар 

"Обережно: 

соціальні 

мережі!". 

Викладач 

Юрко Л.М. 

 

                   

Конкурс стіннівок "Небезпеки соціальних мереж" 
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А ми Масляну проводжали! 
Добре, коли в родині є гар-

ні традиції, які шануються та 

підтримуються. В нашому ко-

леджі їх багато, одна з них – 

це святкування Масляної. Тож 

і на цьогорічні свята в фойє 

коледжу зібралася дружня ко-

леджанська родина, щоб разом 

відсвяткувати Масляну 

 

 

 
 

Розважальні програми, кон-

курси, підготовлені Биковсь-

кою Іриною Павлівною та 

студентською радою, зробили 

свято веселим і цікавим. На-

родні пісні створювали атмос-

феру яскравого українського 

народного гуляння. 

 

 

 
На конкурсі традиційних 

страв Масляного тижня, які 

презентували студенти всіх 

груп, шановному журі довелося 

вирішати нелегку задачу, адже 

всі без винятку страви можна 

було назвати витворами куліна-

рного мистецтва, які вражали 

своєю оригінальністю та сма-

ком. За щедре, оригінальне час-

тування були відзначені студе-

нти 511, 211 та 331 груп. 

 

   

   
   

Завершилось свято спалюванням чучела Масляної — ця традиція символізує гарний врожай! 
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Кохання найсуворіший екзамен у житті 
Любов – це відповідальність 

за ту людину, яку полюбив, за її 

долю, за її майбутнє. 

 В. Сухомлинський 

 

Що таке кохання… Коли бог 

створив світ, він навчив усіх живих 

істот продовжувати свій рід – відт-

ворювати собі подібних. 

Поселив Бог чоловіка й жінку, 

навчив їх будувати курінь, чоловіку 

дав лопату, а жінці зерно. “Прийду 

через рік, - сказав Бог, - подивлюсь, 

як йдуть у вас справи.” 

Приходить Бог через рік з архан-

гелом Гавриїлом рано-вранці на 

сході сонця. Бачить, сидять чоловік і 

жінка біля куреня, перед ними до-

зріває хліб, поряд з ними – колиска з 

дитиною. А чоловік і жінка дивлять-

ся на червоне небо, потім у вічі одне 

одному і, коли їхні очі зустрілися, 

Бог побачив невідому силу, незбаг-

ненну красу. 

Ця краса була прекрасніша від 

неба й сонця, землі пшеничного по-

ля. Ця краса здивувала Бога, і його 

душа затремтіла від заздрості: як же 

це так, я створив землю, зліпив лю-

дину, вдихнув у неї життя, але не міг 

створити цієї краси: звідки ж вони 

взялася і що воно таке –  краса? 

Це кохання, - сказав архангел 

Гавриїл. 

Що таке кохання? – запитав 

Бог. Архангел знизав плечима. 

Бог підійшов до людини і по-

чав благати: 

Навчи мене кохати. 

Але чоловік нічого не відповів. 

 
Ти не хочеш навчити мене ко-

хати Людино? 

З цієї миті – старій. Кожна го-

дина твого життя нехай забирає по 

крихті  твою молодість і силу. А я 

прийду через 50 років і подив-

люсь, що залишиться в твоїх очах. 

Прийшов Бог з Гавриїлом  че-

рез 50 років. Бачить - стоїть хата 

рублена, сад виріс, пшениця дос-

тигає, сини поле орють. І побачив 

Бог в очах чоловіка і жінки ще 

могутнішу красу, не тільки кохан-

ня, а й вірність. 

І сказав Бог. 

Мало тобі старості? Тож 

вмирай у муках і йди у землю. А 

я прийду і подивлюся, на твоє 

кохання. 

Прийшов Бог через три роки. 

Бачить, сидить чоловік над гро-

бком, очі у нього сумні, але сві-

тилися могутнішою красою. 

Не тільки кохання, вірність, 

а й пам’ять серця світиться. 

Дай мені, Людина , цю красу. 

Що хочеш проси в обмін. 

Не можу, - відповіла Люди-

на. 

Ні вічна молодість, ні без-

смертя не можуть зрівнятися з 

коханням. 

 

Я не хочу більше, ніж маю, 

Я не можу кращої знайти. 

Бо тебе безмежно я кохаю, 

Бо для мене найдорожча Ти! 

Я кохаю тебе донестями, 

Я не тямлю без тебе життя. 

Ти – моя найсвітліша зоря! 

 

Лаборант ЦК проф.  

підготовки «БОРГМС»  

Пачева В.М. 

У березні святкують день народження: 
 

Тюрнікова С.Г. – 01.03 
Топчієв М.М. – 04.03 
Можейко В.В. – 06.03 
Ілляшенко Є.С. – 08.03 

 

Юрко Д.С. – 16.03 
Пугач В.О. – 17.03 

Климович Є.Л. – 18.03 
Бондаренко О.С. – 21.03 

Горбань О.В. – 25.03 
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