
 

 

 

 

ВСП «Мелітопольський 

коледж ТДАТУ» 
 

Заснована 30 жовтня 2000 року 

 

  
№3,  1 листопада 2016 року  

 

 

 

 
              07 жовтня 2016 року ВСП "Мелітопольський коледж" відзначив  85 років від дня заснування , є чим 

пишатися ,що згадати і над чим замислитися. Славетна історія коледжу безпосередньо пов’язана з історією ста-

новлення та розвитку Запорізької області. За швидкоплинними літами криється нелегкий шлях утвердження сво-

їх принципів, пошуків і звершень, зростання та примноження здобутків у підготовці висококваліфікованих фахі-

вців для агропромислового комплексу Запорізького краю та всієї України.  Самовіддана праця кількох поколінь 

викладачів, які працювали і працюють, віддаючи улюбленій справі навчання та виховання молоді свою силу, на-

тхнення, життєву мудрість, щедро обдаровуючи своїх вихованців часточками невтомної, доброї, щирої та відда-

ної душі. На сторінках історії коледжу   -  тисячі і тисячі лекцій, лабораторних і практичних занять, імена більше, 

ніж 13 тисяч  випускників, які разом з дипломами отримали путівку в життя.  

      У Святковий день коледж  радо відкрив свої двері гостям свята. Перша частина урочистостей відбулася на 

Майданчику пам'яті, де  було відкрито меморіальну дошку пам'яті  талановитому педагогу, умілому організато-

ру, і  керівнику – Миколі Кириловичу Ткаченку,  який 45 років свого життя присвятив вихованню і навчанню пі-

дростаючого покоління.  

     Друга частина урочистостей почалася зі святкової ходи по центральній вулиці міста. Яскраво прикрашена ко-

лона з викладачів та  студентів пройшла у супроводі духового оркестру. Пересічні жителі міста проводжали ходу 

оплесками та виголошували привітання з днем народження, бажали успіхів і нових звершень. 

       Урочистості  з нагоди 85- річчя коледжу продовжилися у ЦКіДС ТДАТУ. Привітання та подарунки від гос-

тей приймав педагогічний  та студентський колективи коледжу. Кращі педагоги, співробітники та студенти 

отримали у цей день грамоти та подяки від ректорату Таврійського державного агротехнологічного університету, 

Мелітопольського виконавчого комітету, Мелітопольської ради, департаменту освіти і науки  Запорізької облас-

ної адміністрації, міністерства освіти і науки України. 

    Насиченим та яскравим запам’ятається свято коледжу не тільки студентам , викладачам та гостям , а також 

жителям міста.  

        Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету вступив у 85 рік своєї 

біографії. Так нехай же буде він щасливим, нехай успіх супроводжує нові творчі пошуки колективу, світлі і бла-

городні задачі виховання нових поколінь – фахівців оновленої України.  

                                                  Ткачук С.В. заступник директора з виховної роботи 

 

   



 

                                        «Тема номеру»                                                                                                                                                                                                               

          
Щорічно в Україні другої суботи вересня святкується День фізичної культури і спорту.  (Наказ Прези-

дента від 29.06.1994 року   № 340/94).І традиційно,до цього свята та  для кращої адаптації студентів першого 

року навчання проводиться цілий  комплекс  спортивно-масових заходів.  

 Для кращої адаптації студентів першого року навчання до умов життя у нашому коледжі у вересні місяці  

традиційно проводиться спартакіада першокурсників. 

10 вересня, після урочистої лінійки, яка була присвячена Дню фізичної культури і спорту, спартакіаду коле-

джу серед студентів першокурсників було відкрито.На старт вийшли шість навчальних груп, які протягом 

місяця виборювали першість у змаганнях з волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу, легкоа-

тлетичного кросу. Спартакіада розпочалась з  Флешмобу, у якому взяли участь усі групи першого курсу. 

 Після цього керівник фізичного виховання Майдебура О.Г. та голова ЦК фізичного виховання Горбань А.В. 

провели  Олімпійський урок та цікаву вікторину. Після Олімпійського уроку почались змагання , у яких 

взяли участь збірні груп, які розіграли між собою спартакіадну першість з настільного тенісу. Призові 

місця склалися таким чином: 1місце – 311гр., 2 місце – 411+611гр., 3 місце - 211гр. Впродовж трьох ігрових 

днів на  футбольному полі нашого коледжу проходили справжні баталії з міні–футболу. Перше місце у гос-

трій боротьбі посіла збірна команда 511групи.А далі , згідно програми Декади фізичної культури, перемож-

цями з окремих видів стали:волейбол -511 група,баскетбол-311 група,легкоатлетичний крос-211 група 

 

Активну участь взяли першокурсники у спортивно-

патріотичному заході «Козацькі розваги» до Дня за-

хисника України.Спритно та відважно захищали 

честь своїх куренів 11 новобранців: Іванніков О., 

Кучеренко І.(211 група), Полюганич А. (411),Коляда 

О.(311),Козіонов А.,Чебанов Є.,Бурцев В., Мірошни-

ченко А.(511),Голубков В.(111),Летяга Р.,Купадзе М. 

(112 група)  

Пiдсумкова таблиця  
Спартакіади першокурсникiв2016-2017 н.р. 

№ Група 

Мiнi -     

футбол 
Баскетбол Волейбол 

Настільний 

теніс               
Крос Сума Мiсце 

ю ю збірна збірна збірна   

1 111 2 3 2         5 2 9 II  
2 112 3 6 6 4 4 17 6 
3 211 5 2 3 3 1 9 I 
4 311 4 1 5 1 5 11 4 
5 411+611 6 4 4 2 6 16 5 
6 511 1 5 1 6 3 10 III 

 

Призові місця у загальному командному заліку спартакіади першокурсників:  

Перше місце -211 група , куратор Назаренко М.О. 

Друге місце -111 група, куратор Лось Н.Д. 

Третє місце -511 група , куратор Биковська І.П. 

Спартакіада проводиться не тільки з метою адаптації, а ще  з метою виявити талановиту студентську молодь 

для оновлення збірних команд з різних видів спорту. Вітаємо переможців та бажаємо нашим першокурсникам  

у подальшому активної участі і перемог у обласних та Всеукраїнських  змаганнях. Висловлюємо подяку голо-

вним суддям змагань - викладачам фізичного виховання за гарну організацію при проведенні змагань. 
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 Влітку 1943 року (5 липня – 23 серпня) радянським військам вдалося завдати поразки гітлерівським арміям на Курській 

дузі. Почався загальний наступ, який мав на меті повністю звільнити Україну від німецько-фашистських загарбників. 

Великі надії німці покладали на створену тут лінію “Вотан”.Оборонний рубіж захищав не тільки підступи до нижньої 

течії Дніпра, але й до Криму. 22 вересня 1943 р. радянські війська підійшли до оборонного рубежу ворога на річці Моло-

чній і не прорвавши його з ходу, приступили до підготовки Мелітопольської операції. Наступальні бої набули напруже-

ного характеру. Лінія “Вотан” знаходилася в районі Василівка – Токмак – Молочанськ, на так званих “Молочанських 

висотах”. Далі проходила на південь на 150 кілометрів до Азовського моря. Оборону рубежу по р.Молочній було покла-

дено на 6-ту армію під командуванням генерал-полковника Холлідта, яка постійно поповнювалася свіжими силами.  

Мелітопольська наступальна операція військ Південного фронту розпочалася вранці 26 вересня. По всій лінії фронту 

точилися кровопролитні бої. У села Мордвинівка знаходився командний пункт штурмового полку 118-ї стрілецької диві-

зії, яким командував майор В.Я. Бачило. Його бійці протягом п’яти діб відбили 53 ворожі контратаки. Лише частини 91 – 

стрілецької дивізії під командуванням полковника І.М. Пашкова зламали опір ворога і увірвалися на околицю Мелітопо-

ля ю.У боях за місто радянські воїни виявили масовий героїзм. Безстрашно і мужньо діяли воїни 126-ї і 315-ї стрілецьких 

дивізій. 22 жовтня 126-а стрілецька дивізія розпочала штурм вокзалу Мелітополя. Рота старшого лейтенанта С.М. Вол-

кова зайшла в тил ворога, першою увірвалася на станцію і очистила її від гітлерівців. Вранці 23 жовтня 1943 року Мелі-

тополь повністю було визволено від загарбників. Москва салютувала на честь визволення Мелітополя.  

Наші війська заплатили високу ціну за перемогу. Радянські з’єднання втратили в Мелітопольській операції 198 749 чоло-

вік. Воїни фронту виявили масовий героїзм,79 з них було удостоєно звання Героя Радянського Союзу, а 18 частин 

з’єднань отримали почесне найменування “Мелітопольських”.  

Події Другої Світової війни не перестають вражати силою народного духу і подвигу мільйонів, що піднялися на  

захист Батьківщини, своїх осель і родин. Тема героїзму в роки війни нескінченна, бо має вічне джерело, витоки якого 

 у народній пам’яті, що закарбувала імена тих, хто загинув в ім’я Перемоги.  

                                                                                                          Викладач економічних дисциплін Чернова О.С. 

  

  

   

  

 

  

 

24 жовтня 1945 р. - набуття чинності  

Статуту ООН,який підписали 50 країн світу.  

Головні проблеми зі створення всесвітньої 

організації безпеки було узгоджено 

в 1944 р. в Думбартон-Оксі (США).  

Учасники: США, Великобританія, СРСР, 

Китай. 

 

      

 

  

Положення конференції було покладено в основу Статуту ООН. Зміни в розподілі сил після Другої світової війни вима-

гали створення Міжнародної організації для підтримання й зміцнення миру та безпеки. 25 квітня - 26 червня 1945 р. від-

булася конференція Організації Об’єднаних Націй у Сан-Франциско.  

Метою діяльності організації стало підтримання  й  зміцнення миру і міжнародної безпеки та розвиток співробітництва 

між державами світу.  

Головні органи ООН (штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку):  

 •   Генеральна Асамблея (ГА),  

 •   Рада Безпеки (РБ), 

 •  Секретаріат (Генерального секретаря обирає Генеральна Асамблея за рекомендацією Ради Безпеки на 5 років),  

 •   Міжнародний Суд,  

 •   Економічна і Соціальна Рада;  

 •   Рада з Опіки.  

 •   Рада Безпеки має 5 постійних членів і 10 «не постійних».  

 •   Генеральна Асамблея збирається 1 раз на рік, з вересня по грудень. 

                                                                                                  Викладач економічних дисциплін Чернова О.С. 
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Патріотичне виховання 

                                         
   Враховуючи «Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді», пріоритетним напрям-

ком роботи циклової комісії «Фізичне виховання та Захист Вітчизни»залишається патріотичне та оздоровче 

виховання студентів.14 жовтня- свято Покрови Пресвятої Богородиці і ,напередодні ,12 жовтня 2016 року  

   до святкування “Дня Захисника України”  в коледжі проводився відкритий спортивно-патріотичний захід  

 “Козацькі розваги.” Студенти та викладачі влаштували справжні «Козацькі перегони», які визнали  найсиль-

нішого,найспритнішого, найхоробрішого з козаків.Захід був одночасно патріотичним,спортивним та музика-

льним, завдяки підготовленим конкурсам та номерам художньої самодіяльності.  

На старт вийшли три команди -три куреня. Атаманами цього разу були молоді та енергійні викладачі нашого 

коледжу,прибічники здорового способу життя:Андрющенко О.М.,Ісаченко С.М.- викладачі спецдисцип-

лін,Ярмошенко Ю.В.- викладач фізвиховання,тренер збірної  коледжу з міні-футболу. 

Після  конкурса «Привітання»,де козаки  виголошували  «гасло» свого куреня та  складали присягу, їм запро-

понували зробити карту-пазл, пострибати в мішках, швидко побігати. Щоб мужньо боронити свій народ, свою 

рідну неньку Україну, козаки завжди змагалися між собою, намагаючись довести, хто з них найсильніший, для 

силачів організували змагання «Метання довбні»та «Козацька гиря». Під час конкурсу «Як козаки в футбол 

грали»  учасники продемонстрували вправне володіння футбольним м’ячем, бо футбол - це дуже популярна 

спортивна гра в нашому коледжі. Конкурс на влучність «Кидання петлі» та комбінована естафета «Козацькі 

перегони» були дуже емоційними, як для вболівальників,так і для команд.  

  Активну участь у  традиційному спортивно-патріотичному заході «Козацькі розваги» взяли першокурсники. 

Спритно та відважно захищали честь своїх куренів 11 новобранців: Іванніков О., Кучеренко І.(211),  Полюга-

нич А. (411),Коляда О.(311),Козіонов А,,Чебанов Є.,Бурцев В.,Мірошниченко А.(511),Голубков В. (111), Летя-

гаР. ,Купадзе М.(112 ).Перемогу здобула збірна команда «курінь механіків»( на фото зліва).  

Усі команди-учасники  цього заходу були нагороджені  солодкими призами.                                                                                                                                                           

   

Такі свята у студентів залишають світлу пам'ять про славні подвиги наших предків-запорожців, бо вони є на-

щадками славних українських козаків. Ми, українці, будемо пам’ятати героїчну сторінку в історії нашого на-

роду- Запорізьку Січ, імена славних лицарів українського козацтва: Богдана Хмельницького, Івана Сірка, Івана 

Богуна та інших. Хай кожен з них своїми добрими справами і вчинками доводить, що КОЗАЦЬКОМУ РОДУ 

НЕМА ПЕРЕВОДУ!                                                                                                                        Викладач ФВ      Горбань А.В. 

Студенти ВСП «МК ТДАТУ» – учасники патріотичного флешмобу 
 

 

19 жовтня о 9.00 на головній площі міста Мелитополя відбувся яскравий 

флешмоб під назвою «Вільна країна». Учасники акції,серед яких були 

студенти нашого коледжу, прикрасили Мелітополь національним прапо-

ром-гігантом. Його розмір 60х40 метров. Це рекордсмен серед національ-

них прапорів, занесений в Книгу рекордів України і Книгу рекордов Ги-

неса, як самий великий Державний прапор України. Цей прапор площєю 

2400 м.кв. вже побував в багатьох містах України. Слід відмітити, що в цьому 

році Мелітополь – останнє місто, в якому був розгорнут стяг-рекордсмен. 

Продовжиться акція -«мандри» по Україні національного символу вже 

навесні 2017 року. 
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ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я.ОСІННІЙ КРОС. 
Заключним видом спартакіады першого курса став легко-

атлетичний крос, в якому традиційно взяли участь не 

тільки першокурсники.5 жовтня збірні команди 17  груп 

вийшли на старт.  

В командному заліку переможцями стали: 

 І  місце - 211 ГРУПА-куратор Назаренко М.О. 

ІІ  місце -121 ГРУПА-куратор Бойко С.Б.  

ІІІ місце - 431ГРУПА-куратор Бондаренко О.С. 

  Ці  змагання - один з етапів підготовки нашої збірної до 

обласних змагань серед студентів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а., 

які заплановані на 27 жовтня 2016 р. Циклова комісія  

«Фізичного виховання» висловлює подяку профкому кол-

леджа за матеріальне заохочення переможців,  а всім уча-

сникам змагань бажає нових спортивних перемог! 

В забігу на 500м у дівчат 

перемогли : 

І  місце - Худякова Віктория -

331 група -1.40.44 

ІІ  місце - Стрюк Оксана - 

431 група - 1.40.93 

ІІІ місце - Богославець Ганна-

431 група - 1.45.75 

  

 

На  дистанції 1000 м у юнаків 

лідерами стали: 

 І  місце - Гецко Руслан -

531група- 2.52.0 

ІІ  місце - Панкратов Роман – 

121 група- 2.52.94 

ІІІ місце - Плотніков Антон-

131 група – 2.58.3 

   

 

«Спортивне життя» 

 
    22 вересня на базі Ногайського коледжу у м.Приморськ, наша збірна команда з легкої атлетики відкрила 

старт у обласній спартакіаді серед студентів аграрних ВНЗ I-II р.а. 2016-2017н.р. За результатами змагань 

наша збірна на ІІІ місці. У цьому навчальному році наша збірна була представлена в оновленому складі. 

Лідерами в своїх видах стали: Покровенко Кирил -стрибки у довжину та Зіменова Юлія - біг 100 метрів. 

  13 жовтня збірні  команди з міні-футболу та гирьового спорту  взяли участь у обласній спартакіаді, яка 

проходила у м.Оріхів на  базі Оріхівського коледжу ТДАТУ. Наша футбольна дружина впевнено провела 

усі ігри ,здолавши збірну Ногайського коледжу з рахунком 2:1 та Оріхівського коледжу з рахунком 8:2.  

Наша збірна впевнено одержала золоті нагороди показавши хорошу гру. У той же час на помостах залу важ-

кої атлетики розігралась боротьба серед гирьовиків. Серед наших хлопців хочеться відмітити першокурсни-

ка Данілевського Богдана ( 211групА). Богдан уперше виконав норматив кандидата у майстри спорту здобу-

вши друге місце, а на першому місці у цій ваговій категорії опинився його брат Данілевський Сергій, сту-

дент 141 групи (на фото в центрі), який 24 жовтня їде до Італії м.Турін , де буде представляти Україну на 

Чемпіонаті Світу.Бажаємо нашим спортсменам-студентам нових перемог. 

   27 жовтня наш коледж приймав змагання обласної спартакіади з баскетболу, боротьби вільної та легко-

атлетичного кросу. У легкоатлетичному кросі за правилами змагань мають брати участь 6 чоловік не зале-

жно від статі. І місце серед юнаків зайняв Ярмошенко Владислав (241 група),  на ІІІ місті Панкратов Роман 

(121 група).Серед дівчат на ІІ місті Стрюк Оксана (431 група),яка до останньої миті була попереду, але на 

останніх метрах  дистанції віддала перевагу своїй суперниці.За командними результатами І місце у команди 

нашого коледжу з сумою 85 балів, на  ІІ- команда Оріхівського коледжу з сумою 55 балів. Збірна команда  

нашого коледжу з боротьби вільної  виступала у семи вагових категоріях, та за результатами  усіх зустрічей 

здобула  сім золотих нагород, тим самим не залишила ніяких шансів збірній борців Оріхівського коледжу, 

яка опинилась на другому командному місті.  Золоті нагороди здобули: Голубков Віталій, Купадзе Мурад, 

Марчук Антон, Коляда Олег, Кузаджиєв Аслан, Копоть В’ячеслав, Урсу Олександр.                                                                                                                          

Наша збірна команда з баскетболу у безкомпромісній боротьбі з рахунком 57:27  також здобула золоті наго-

роди. На другому місті збірна баскетболістів Оріхівського коледжу. За результатами гри самим результати-

вним баскетболістом виявився капітан команди Тимощук Тимофій (231 група), який у свій актив набрав 20 

влучних кидків. 

  Заключні старти  обласної спартакіади пройдуть 17 листопада на базі Василівського коледжу, у яких 

візьмуть участь збірні команди з волейболу серед юнаків та дівчата  і збірна команда з настільного тені-

су. Вітаємо усіх наших переможців та призерів, бажаємо всім міцного здоров’я, успіхів у навчанні та но-

вих перемог у спорті та житті на благо України.       Керівник фізичного виховання  Майдебура О.Г. 
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Легкої сесій і семестрів, 

Цікавих лекцій вам. 

Бути в навчанні як маестро, 

Знати, все що вам по зубах! 

І вчитися тільки на «відмінно», 

Пам'ятати кращі моменти,  

Вдалину дивитися оптимістично.        

Щастя в житті! З Днем студента! 
 

 
Студенти - народ підприємливий, винахідливий, а студентська пора - найвеселіша в життя. Це час постійного пізнання 

чогось нового, веселощів та незабутніх пригод. Хочемо побажати веселого навчання і легкої сесії, хороших оцінок і па-

м'ятних моментів, про які хотілося б згадувати і через багато років! Прийміть щирі вітання до Дня студента від 

студентської ради коледжу! 

 

У листопаді будуть 

святкувати свій день 

народження: 

 Мороз Т.О.,  

Карпович О.П.,  

Забашта О.І.,  

Довгопола С.О.  
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