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Пізно увечері, 8 травня 1945-го року, у 

передмісті Берліна Акт про повну і беззастережну 

капітуляцію Німеччини підписав генерал-

фельдмаршал Вільгельм Кейтель, пізніше повішений за виро-

ком міжнародного трибуналу. На той момент Гітлер уже 

покінчив життя самогубством, деякі нацистські ватажки, зок-

рема, Гіммлер, тікали на захід, щоб здатися в полон англо-

американським військам. З боку Червоної Армії документ про 

капітуляцію Німеччини був підписаний без згоди став-

ки Сталіна.  

Тому Сталін започаткував святкування Дня Перемоги в 

СРСР на 9-те травня, на день пізніше, ніж святкування 

Дня Перемоги у решти країн антигітлерівської коаліції. 

8 травня 1945 року, до підписання Акту про 

капітуляцію, М. Калініним був підписаний Указ 

Президії Верховної ради СРСР, що оголошував 9 травня 

«Святом Перемоги» (рос. Праздником Победы) та неро-

бочим днем. Відповідні декрети видали також уряди 

інших комуністичних країн Східної Європи 

Німецько-радянська війна — збройний конфлікт між 

Німеччиною та СРСР, що тривав з 22 червня 1941 року 

по 9 травня 1945 року. Складова Східноєвропейського 

театру воєнних дій Другої світової війни.   

Складова Східноєвропейського театру воєнних дій Другої світової війни. В німецькій історіографії 

отримала назву Східного фронту, а в радянській — Великої Вітчизняної війни. У конфлікті на боці 

Німеччини виступили Італія, Угорщина, Румунія, Хорватія, Болгарія, Словаччина і Фінляндія. 

У День Перемоги традиційно організовуються паради, в яких беруть участь військові та ветерани. 

До параду може залучатися військова техніка, але частіше вони проходять без неї. Так, в Києві за 

роки незалежності військова техніка вперше була представлена на параді тільки в 2010 році. Крім 

парадів в цей день вшановують пам'ять про загиблих. До військових меморіалів покладають квіти. В 

церквах служать панахиди 

У 1991 році до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР були внесені зміни і в переліку 

святкових днів 9 травня було зазначено як «День Перемоги». 

Всі, хто здобував Перемогу, навічно залишаться у вдячній пам'яті народів, і спомин про них переда-

ватиметься з покоління в покоління. Подвиги, здійснені нашими воїнами і трудівниками тилу, зро-

били їх героями. За кожним з них — людське життя, яскраве і талановите, безжалісно обірване у 

розквіті сил. День Перемоги — справді всенародне свято, яке свідчить, що ніхто з них не забутий і 

ніщо не забуто. 
 

Крупний план 



 

Волонтерський рух у коледжі 
Волонтерський  рух у коледжі відновлено у 2016 році створенням -«Волонтерського клубу 

ВСП МК ТДАТУ» Ідея його відновлення належить самим студентам, які виступили з пропозицією 

об'єднати людей, котрі прагнуть займатись доброчинністю. 

Варто відмітити, що робота волонтерів досить насичена: виїзди з певною метою по місту,  

поїздки до дитячих будинків та інтернатів, акції різного спрямування, заходи, спрямовані на       

благоустрій та чистоту коледжу і вулиць рідного міста та коледжу. 

 

Так протягом вересня- січня студенти- волонтери 8 разів 

відвідали Мирненський реабілітаційний центр. Для цього      

готували концертно-розважальну програму та гуманітарну   

допомогу. Спільно з міськими соціальними службами наші 

студенти організували та провели акцію «Подари дитині     

книгу», а також брали участь у благодійних акціях: «На зустріч 

мрії» (було перераховано на банківський рахунок 457грн.), 

«Милосердя»,  «Від серця до серця», «Подарунок для героя», 

«Прапор для бійця».  

Студенти-волонтери ведуть активну роботу щодо пропаганди здорового способу життя, зокрема креати-

вно борються з тютюнопалінням. Вітають ветеранів Другої Світової війни, ветеранів праці,  

та дітлахів з дитячих будинків зі святами, запрошуючи їх 

на урочисті вечори та зустрічі в коледжі, або навпаки, - ви-

їжджаючи до них.  

Кількість добрих справ волонтерів збільшується, попов-

нюючись новими заходами. Цього року студенти-

волонтери вперше провели акцію до Міжнародного Дня 

миру. 

У планах ще багато нового і корисного. 

Отже, студенти «Волонтерського клубу «ВСП МК 

ТДАТУ» готові до роботи, мають широке поле діяльності, 

на якому можна посіяти безліч добрих справ.  

Акція «Серце до серця» 

З  9 березня по 09 квітня 2017 року . Проводиться до дванадцятої щорічної Всеукраїнської благодійної 

акції «Серце до серця», присвяченої допомозі  дітям, які мають вади органів зору.  

Чому саме дитячий зір: Щороку близько 1 млн. дітей реєструється з проблемами зору. Діти - це наше 

з вами майбутнє, а здорові діти - це майбутні сильні лідери та керівники нашої держави. Адже всім відомо, 

що здорове дитинство - це старт у здорове та відповідальне доросле життя, тому ми рішуче направляємо всі 

сили на те, щоб попередити хворобу якісним діагностуванням на ранніх стадіях, щоб виявити в               

Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» вже 11 років поспіль проводить благодійні акції, метою 

яких є збір коштів для хворих дітей. На зібрані кошти фонд закуповує медичне обладнання та безкоштовно 

передає у користування в обласні дитячі лікарні України (sercedoserca.com.ua/ua/medichne-obladnannja).    

Протягом 2006-2016 років волонтерами з числа учнівської та студентської молоді, громадських          

організацій, за підтримки органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації 

було зібрано, передано  у територіальні медичні об’єднання областей України 28772256,86 грн. В минулому 

році фонд «Серце до серця» зібрав 3177437,11 грн. з метою придбання медичного обладнання для             

реанімаційних відділень. 

Наш коледж також взяв участь у цій акції .Небайдужими студентами нашого навчального закладу  

було зібрано 278 гривень. Як же приємно знати, що студенти нашого коледжу не лишили без уваги цю      

акцію і виришіли долучитися до неї. 

Велика подяка усім небайдужим студентам, педагогам, які долучились до Акції, і кожною своєю    

гривнею наблизились до здійснення мрії хворої дитини. 

Бажаємо усім бути милосердними та здоровими! 

 

Голова студентської ради Єремєєва К. 

 

 2        1 травня 2017 р 



 

 

Софіївські зорі 2017 

 

27 квітня на базі ТДАТУ відбувся Всеукраїнський          

фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних    

вищих навчальних закладів ―Софіївські зорі - 2017‖ 

Наші студенти вразили журі своїми талантами.   Справж-

ньою зіркою став Гайдаєнко Д. та отримав диплом першого 

ступеня . Зачарувала своїм співом, танцювальними навиками 

художній керівник Загорко- Гребінникова В. Ю. і отримала 

диплом першого ступеня. Поповнили скарбницю нагород сту-

денти, які брали участь у постановці      ―Народження дитини‖ 

Єремєєва К .,     Дергачева Ю., Филоненко А., Загорко-

Гребеннікова В. Ю.  (художній керівник)та принесли коледжу 

почесне перше місце.  

Загалом судді були задоволені всіма виступами та відзначити ще гурт ―Творчість‖ (Ткаченко 

К. 411 група , Белокурова К. 411 група, Самбурская А. 511 група, Мироненко Д. 511 група, Алер-

гуш Е. 511 група. Янева В. 511 група, Бобровник К. 311 група, Залозная А. 411 група) .Вразили 

наші дівчата співачки Приліпко О. (диплом II ступеня)  та Ірина Мартиць (диплом III ступеня). 

Гідно виступив у жанрі «Художнє читання» Филоненко Артем і отримаві диплом III ступеня. 

Загалом наш коледж отримав три перших, одне друге і три третіх місця, та гідно виступив, 

показавши усім, що в Мелітопольському коледжі ТДАТУ навчаються талановиті студенти ! 

   

   

   
 

Викладач спец дисциплін Андрущенко О.М. 

 3        1 травня 2017 р 



  

День відкритих дверей 
Декілька десятків майбутніх абітурієнтів та їх батьків 29 квітня відвідали Мелітопольський коледж  

ТДАТУ, щоб ознайомитися зі спеціальностями, за якими у навчальному закладі ведеться підготовка 

молодших спеціалістів,  та  з перших вуст дізнатися про особливості вступної кампанії 2017 року.  У 

фойє коледжу  гості мали можливість ознайомитися зі стіннівками, які відобразили бурхливе та цікаве 

життя студентських груп:  заняття та практики, відкриті заходи, конкурси, концерти, спортивні       

змагання та «трудові десанти». Саме тут випускники шкіл та ПТНЗ мали можливість поспілкуватися з 

викладачами коледжу та отримати інформацію про особливості і переваги навчання у коледжі.  Але 

більше інформації їх очікувало в актовій залі, де присутні побачили відеоролики про діяльність,       

досягнення та перемоги колективу коледжу. Офіційна частина Дня відкритих дверей розпочалася з 

ознайомлення з історією найстарішого навчального закладу м. Мелітополя. Далі директор коледжу 

Побігун М.Д. розповів про загальні питання вступу 2017 року, ознайомив з якісним складом педагогі-

чного колективу коледжу, з вимогами до тих абітурієнтів, які виявили бажання навчатися у               

начальному закладі. Крім цього, він надав інформацію про можливості, які отримують студенти       

коледжу для навчання, саморозвитку та дозвілля. 

Важливим моментом зустрічі стало нагородження учасників олімпіад з української мови та        

математики, які були проведені в коледжі серед учнів 9-х класів міста та району. Переможцями      

зазначених заходів стали: з української мови – Бодяко Ксенія (Мелітопольська гімназія №5),         

Сліпко Олександра (Мелітопольська ЗОШ №8), Тарасенко Олеся (Мелітопольська ЗОШ №4);             

з математики – Ткаченко Данило (Мелітопольська гімназія №19). Разом з дипломами учні отримали і 

грошові премії.  

  Далі найкращі студенти коледжу презентували спеціальності, на яких вони навчаються,         

ознайомили з перспективами майбутнього працевлаштування.  

  Детальніше про умови прийому розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Нікуліна 

Н.В. Вона зупинилася на термінах вступної кампанії 2017 р., на особливостях вступних випробувань 

та можливостях отримати додаткову підготовку в рамках довготривалих та короткочасних              

підготовчих курсів.  

 Завершальна частина зустрічі була присвячена ознайомленню з навчальною базою коледжу,    

спілкуванню зі студентською радою та відповідям на запитання, які виникли у гостей під час          

зустрічі. 

   

Головний секретар приймальної комісії Нікуліна Н. В. 

 

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.  
 

 
 

 

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

пам'яті та примирення. 

Привели шляхи-дороги 
Наш народ до Перемоги. 

 4        1 травня 2017 р 



 

Спортивне життя 

Всесвітній “День здоров’я” 
Кожного року 7 квітня  святкується Всесвітній ―День здоров’я‖. Під керівництвом  

голови ЦК ―Фізвиховання та Захисту Вітчизни‖ Горбань А.В., студентки 411 групи: 

Виперайленко Олена, Дергачова Юлія, Залозна Ганна  взяли участь в організації та 

проведенні Фестиваля ранкової зарядки ―Рух заради здоров’я‖. 

У цьому відкритому заході, який вже проводиться четвертий рік поспіль, на      

майданчику, біля центрального входу до коледжу, взяли участь студенти, викладачі та 

адміністрація нашого навчального закладу, показавши таким чином на своєму       

прикладі, як треба ставитись до здорового способу життя. 

 

7 квітня о 15.00 у парку культури та відпочинку відбу-

вся загальноміський благодійний легкоатлетичний крос, 

присвячений Всесвітньому ―Дню здоров’я‖, який зібрав 

багато шанувальників здорового способу життя різного 

віку. У цих змаганнях взяла участь і збірна команда на-

шого коледжу з легкоатлетичного кросу. 

Перемогу у цьому пробігу святкував  студент Меліто-

польського державного педагогічного університету   ім. 

Б.Хмельницького, друге місце посів представник нашого 

коледжу, студент 531 групи, Гецко Руслан, а на третьєму 

місці опинився також студент нашого навчального        

закладу Панкратов Роман з 121 групи.  

 

12-14 квітня у м. Меліто-

полі, на спортивній базі 

ДЮСШ №3 пройшов XIV 

відкритий Всеукраїнський 

турнір ―Кубок Мелітополя‖ 

з вільної боротьби, на який 

з’їхались спортсмени з різ-

них міст України. 

 

 

 

У цих змаганнях взяли участь і студенти нашого коледжу: Урсу Олександр, Копоть 

В’ячеслав, Марчук Антон та Кузаджієв Аслан. 

Дуже добре виступив студент 221 групи Копоть В’ячеслав, який на жаль став       

другим,  програвши у фіналі своєму супернику з міста Полтава.  

Перемогу святкував студент 132 групи Урсу Олександр, який уперше став             

чемпіоном таких змагань, де за перше місце присвоюється звання майстра спорту     

України, з чим ми його і  вітаємо!    
 

 

 

Керівник фізичного виховання  

майстер спорту України міжнародного класу  Майдебура О.Г. 

 

  5        1 травня 2017 р 



 

 5       31 січня 2014 р 
 

СТУДЕНТ РОКУ 

 

7 квітня за звання «Студент року 2017» боролися найкращі наші сту-

денти – ті, хто вийшов у фінал за результатами захисту науково-

дослідницьких робіт. 

Під час конкурсу «Візитка» глядачі дізналися про найцікавіше з життя 

наших фіналістів, хлопці та дівчата у різних формах представили себе, свої 

прагнення, успіхи та захоплення. Такими     різними і яскравими особистос-

тями постали перед журі:           товариський, цілеспрямований Данило Пет-

ров; спокійна та доброзичлива Віолетта Барановська; працьовитий та веселий      

Дмитро Щербіна; в усіх починаннях активна, творча, розумна Ірина Мар-

тиць; серйозний та вдумливий Денис Хорошун;        чарівна, легка Тетяна 

Нікітіна; розважливий та дотепний Віталій Ганзін. 

Другий конкурс мав на меті виявити найкращого знавця історії 

становлення української державності. В цілому учасники з 

гідністю впоралися із завданням, але найвищу кількість балів не 

зміг отримати ніхто. 

А В останньому випробуванні конкурсанти повинні були себе 

уявити в майбутній професії. Свій виступ на тему «Як би я 

був…» Дмитро Щербіна розпочав «Думою агронома» 

глухівської поетеси Ганни Пявки і розповів про можливі шляхи 

вирішення проблем з позиції майбутнього міністра 

агрополітики. Просто і влучно прозвучали поетичні мріяння-

плани наших майбутніх міністрів фінансів та соціальної 

політики Ірини Мартиць та Тетяни Нікітіної. Серця ж    

викладачів підкорив виступ «майбутнього директора» коледжу 

Данила Петрова, який підняв питання, актуальні для всіх   ко-

леджан. 
 

Головними претендентами на перемогу стали Нікітіна Тетяна, Мартиць Ірина та Щербіна Дмитро.          

За рішенням журі звання «Студент року» отримав Дмитро Щербина. 

     Дмитро представлятиме коледж на регіональному етапі конкурсу, що відбудеться на початку травня у  

Ногайському коледжі ТДАТУ. Склалася гарна традиція: кілька років поспіль переможці нашого                  

коледжанського конкурсу виборюють перемогу і в регіональному турі. Тому з надією дивимося на Дмитра та 

одностайно бажаємо йому (а значить і нам!) ПЕРЕМОГИ! 

   

 
Назаренко М.О. –03.05 

   Ярмошенко Ю.В. – 04.05 

        Майдебура О.Г. – 08.05 

                Андрущенко О.М. – 09.05 

              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       

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 72312, м. Мелітополь, Запорізька область, пр. Б. Хмельницького, 44, 

Телефон 42-20-00. Комп’ютерна верстка: О. М. Андрущенко. Формат А4.  

                          Редактор С. А. ТІГА Відповідальний за випуск К. В. Нестеренко 

  6       1 травня 2017 р 


