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Сьогодні ви отримали диплом і йдете із 

міцними знаннями, з щирим напуттям 

викладачів, з теплом і незрадливістю рідного 

слова в широкий світ життя. 

Швидко минув час в навчальному закладі. 

Він увібрав ваші радощі й жаль, злагоди й 

клопоти, був зоряною миттєвістю вашої юності. 

Ви зростали і мужніли на очах викладачів. Ви 

пройшли через їхнє серце. Всім радісно бачити 

вас молодими, щасливими, красивими. 

Ми бажаємо, щоб у колективах, де ви 

будете працювати, шанували і любили вас. 

А для цього треба сумлінно ставитись до 

справи, працювати для людей, для суспільства. 

Сьогодні ми випускаємо 123 спеціалістів, 12 із них з червоними дипломами. 

Віримо, що багато з вас продовжить своє навчання. 

Будьте добропорядними, несіть у своїх серцях і зберігайте у пам’яті все найсвітліше, що 

пов’язане з навчальним закладом. 

Пам’ятайте викладачів, які дали вам знання, приїжджайте на зустрічі з нами, вас всі завжди 

раді бачити.  

Директор коледжу, М.Д. Побігун 

 

 

Крупний план 



 
 

Шановні випускники! 

 

Від імені викладацького складу відділення 

«Автоматизація та бухгалтерський облік» щиро вітаю 

Вас з успішним завершенням навчання.  

Дорогі випускники, ось і дійшли ми з вами до 

цієї знаменної дати - закінчення коледжу! Сьогодні 

визначна дата у Вашому житті. Ви стали фахівцями 

своєї справи, впевнено крокуєте у професійне 

життя!Тепер перед вами розгорнулися двері у 

великий світ з масою можливостей. Останній дзвінок 

у коледжі є символом завершення юнацької пори і 

початком дорослого життя. У цих стінах ви отримали 

безцінний капітал знань і досвід, який обов'язково 

допоможе вам вибрати правильну дорогу в житті! 

Кожен з вас тепер здатний відстояти свою думку і 

витримати будь-які випробування для досягнення 

успіху. Перед Вами відкрилися тисячі доріг, але 

кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. 

Прямуйте по ньому твердо і впевнено, а успішно 

розпочати професійну діяльність Вам допоможуть 

знання, уміння та навички,  отримані у стінах нашого 

коледжу. 

У практичній діяльності Ви завжди можете 

розраховувати   на   підтримку   та   допомогу   з   

боку  

керівництва та викладачів ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ». У свою чергу сподіваємося 

на Вашу активну участь у подальшому розвитку співпраці закладу з тими установами, в яких ви 

влаштуєтесь, розраховуємо на сприяння покращанню умов для навчальної та практичної 

діяльності. 

Так вже влаштовано в житті, що хороший час завжди пролітає швидко. Ось так само 

швидко і пролетів час вашого навчання в коледжі. Здавалося б, ще недавно, ви ступили на поріг 

навчального закладу, не знаючи, що на вас чекає. А далі було студентське життя повне радісних 

вражень і дрібних прикростей. Студентська пора назавжди залишиться у вашій пам'яті. Нехай 

дружба, яка зав'язалася в ці роки, стає тільки міцніше, а поради ваших викладачів не 

забуваються.  

Сьогодні з гордістю ми можемо називати вас фахівцями своєї справи. Ми вже не називаємо 

вас дітьми – ви дорослі, впевнені в собі, мужні люди, здатні приймати самостійні рішення і 

вирішувати свою подальшу долю. Вона розпише ваше життя по-своєму, та знайте, що важливо в 

цьому житті залишатися людиною, пам’ятати своє коріння, своїх батьків, своїх наставників, не 

забувати тих, хто пліч-о-пліч допомагав вам у тривожні хвилини життя стати, у першу чергу, 

особистістю. Пам’ятайте своїх викладачів, які провели вас тернистим шляхом в країну 

професійних знань і навичок. Будьте гідними поваги людьми і радуйте нас і батьків своїми 

досягненнями! 

Бажаю всім здоров’я, щастя, наснаги, нових творчих звершень, мудрих рішень і дій, 

високих професійних досягнень, впевненості у своїх силах та кар’єрного зростання! 

 

Завідувачка денним відділенням 

«Автоматизація та бухгалтерський облік» Черкашина С.В. 
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Шановні випускники! 

 

Сьогодні завершився дуже значимий 

етап вашого життя. Випускний символізує 

прощання з дитинством, проводжає вас в 

довгу і цікаву дорогу. 

У коледжі ви отримали якісні знання, 

розвинули творчі здібності, навчилися 

відстоювати свої погляди і переконання, 

любити рідну землю. Це безцінний капітал, 

який допоможе вам впоратися з усіма 

життєвими випробуваннями і досягти великих 

успіхів. 

Роки прожиті у коледжі назавжди 

залишаться у вашій  пам’яті. Хай здійсняться 

ваші надії і прагнення. 

Будьте гідними продовжувачами 

трудових традицій, започаткованих вашими 

батьками, зміцнюйте добру славу рідної землі. 

Молоді, сильні, здорові, перспективні, 

здатні втілити мрії в реальність люди — це 

наш сьогоднішній день і наше майбутнє. У 

добру путь! 

Перш за все: цінуйте батька й матір, 

Не жалійте їм свого тепла. 

Не робіть нікому зла і кривди, 

За добро добром спішіть віддать. 

Згадуйте хоч інколи про коледж: 

Тут лишились роки золоті. 

Не цурайтесь праці ніякої, 

Бо краса людини лиш в труді. 

Дбайте про добробут України: 

Хай же стане щастя на землі. 

Майте друзів вірних на дорозі, 

З ними легше по житті іти. 

Завідувачка денним відділенням 

 «Механіко – гідротехнічне»  - Мороз Т.О. 
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Мої хлопці… 
Шановні мої хлопці 141,143 та 144групи! Так, саме так вас сьогодні треба називати - 

«шановні»,тому що ви стали достойні цього звання,бо ви дипломовані спеціалісти,фахівці-аграрії, 

котрі вже мають право працювати на підприємствах нашого агропромислового комплексу. 

 

А наче,ще зовсім  недавно,ви прийшли до коледжу 

п’ятнадцятирічними хлопчиками,соромлячись щось спитати,з 

острахом вперше заходили до аудиторій,  робили перші кроки у 

світ вищої освіти… 

  Кожен із вас заслуговує на повагу,тому що ви сьогодні 

прийшли до фінішу! 

І нехай ви десь помилялись,робили невірні кроки, але 

сьогодні ви всі переможці. І ця перемога дісталась кожному по-

різному. 

Такі  як Бурдін Віталій  і  Чубар Кирило  були старостами 

групи, добре і відповідально виконували свої обов’язки 

,Гайдаєнко  Даніїл –радував нас своїми танцювальними 

постановками,неодноразово посідав призові місця на 

Регіональному турі конкурсу «Софіївські зорі»;  Литвиненко 

Ілля, Хілько Влад, Єфименко Максим, Турчин Руслан,   

Конюшин Андрій  наполегливо вчилися,брали активну участь  у громадському житті 

коледжу,цілеспрямовано йшли до своєї мети. Я впевнена, що і в майбутньому ви отримаєте вищу 

освіту в університеті та станете висококваліфікованими фахівцями. 

Особливе слово хотілося б сказати про хлопців-

спортсменів, які захищали спортивну честь коледжу 

протягом всіх років навчання :Данілевський Сергій – 

чемпіон  Світу ,чемпіон Європи, майстер спорту  України з 

гирьового спорту; Паршин Влад, Литвиненко Денис, 

Бородін Антон – чемпіони Обласної спартакіади серед 

аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з міні-футболу 2013-

2016р.р., фіналісти Всеукраїнської спартакіади аграрних 

ВНЗ І-ІІ р.а.  з  міні-футболу 2014-2016р.р. 

 Бужора Дмитро,Міщенко Дмитро  - призери Обласної 

спартакіади серед аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. з гирьового спорту 

2015-2016р.р.  

  Велика  подяка  Вам,  хлопці - спортсмени, за  вашу наполегливість , витримку і всі 

перемоги,які ви внесли у спортивну скарбничку коледжу. 

 Теплі слова хочеться адресувати Замуруєву Андрію,Пославському Максиму,Біловодському 

Денису, Панкратову Едуарду, Рудю Владиславу, Зеніну Олександру, Гончарову Андрію, Вовку 

Олександру, Дилову Артему,Панасенку Віталію. Може вам ,хлопці, і не все вдавалося у 

навчанні,зате  ви стали справжніми людьми, які вміють добре працювати, розв’язувати будь-які 

життєві задачі,долати труднощі і перешкоди.Я  бачу вас добрими господарями у своїх сім’ях та і в 

цілому на нашій українській землі! 

 Звичайно, що чотири роки,які ви навчались у нашому коледжі –це дуже коротка мить у вашому 

житті,але я впевнена,що вона дуже значна і знакова,бо ви отримали свою першу професійну освіту 

і можете з гордістю нести почесне звання – молодий спеціаліст. 

 Так несіть же це звання з повагою та накопичуйте досвід, щоб могли ви принести користь 

людям і рідному своєму краю. 
 

 

Ваш куратор Тіга С.А. 
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Щасливої дороги, випускники!!! 

 

 Шановні наші  випускники!  Ось і промайнули чотири  

роки нашого з вами життя в стінах коледж Любі  

студенти, випускники, позаду контрольні, семінари, 

екзамени, практика – учбовий процес, а напередодні 

свято, якого нема в жодному  календарі – воно буває лише 

раз у житті кожної людини. Це свято – день закінчення 

коледжу. 

Дорогі випускники, вже завтра перед вами відкриваються   

тисячі доріг. Кожен з Вас обере свій особистий життєвий 

шлях. Але завжди пам’ятайте, що ви є випускниками ВСП 

«МК ТДАТУ», спеціалістами своєї галузі – техніками – 

механіками. 

Дорогі мої, про кожного з Вас можна сказати дуже багато приємних слів, за чотири  роки 

навчання ви проявили себе, мабуть тому, що ви всі особистості. 

Перлинною випуску техніків – механіків є Духняк Оксана – староста групи І та ІІ курсів. На 3 

курсі старостою нашої групи був Рева Антон, на 4 – Подрєзов Владислав, відмінник навчання.  

На початку навчання в групі було 23 студента, за роки навчання  3 студенти вибули в інші 

навчальні заклади, а інші 3 вибули з різних причин. На 3 курсі ряди  групи поповнили Войник 

Сергій і Жовтоконь Дмитро, а 4 курсі - Штанько Павло, який став батьком студентської сім’ї. 

Спортсменами групи і коледжу були Верижніков Ігор, Штанько Павло, Пєшев Володимир,     

Чижов  Владислав, Радченко Дмитро. 

Ледовський Артем виборював призові місця в олімпіаді з фізики протягом двох років. 

Постійно на «відмінно»  і «добре» вчились Подрєзов Владислав, Авраменко Ігор, Духняк Оксана, 

Рева Антон, Ледовський Артем, Верижніков Ігор, Банов Андрій. 

Активну участь у житті коледжу  і групи  брали: Осипенко Іван, Радченко Дмитро, Шостак     

Сергій, Шепілов Владислав, Савушкін Олексій. 

 Я хочу подякувати Вам всім зате, що ви були в моєму житті , зате, що поряд з вами я  теж  

вчилась  і пізнавала нове.  

 

Наша група брала участь у всіх загальноколеджівських 

заходах, «трудових десантах», чергуваннях під час мітингів та 

виставок у місті Мелітополі. В групі  давали  відкрити заняття                  

Нестеренко К.В., Фучадчиева М.А., Чернова О.С. та інші. 

Колектив групи має подяки, грамоти.  

А ще я хочу подякувати Вашим батькам, які завжди 

підтримували і допомагали Вам усі студентські роки  

турботою, порадою. 

 

Любі мої випускники! Я бажаю вам щастя та наснаги у вашому дорослому житті. Життя це складна, 

але захоплива мрія. В ньому не стеляться рівні стежки та широкі бруковані шляхи. Лише велике 

прагнення до ідеалу зробить вас щасливими, добрими, привітними, чуйними до чужого горя. Не   

будьте байдужими і черствими. Поспішайте жити і творити добро. 

 

 

 

З любов'ю і повагою куратор групи  О.С. Чернова 

 

 

 5        1 червня 2017 р 



  

Дорогі друзі 

Дорогі друзі! У цей час я вас вітаю з останнім дзвоником, і згадую як ви прийшли до 

мене, як дорослішали, формувалися як особистості, як змінювались.  З закінченням 

коледжу в вашому житті наступає ще один етап. Етап самостійного, дорослого, 

осмисленого життя. Сьогодні ви отримуйте не тільки освіту, але й професію, тому я 

бажаю вам самореалізації, успішної кар’єри. Пам’ятайте, що кожна професія, робота, 

спеціальність вимагає творчого ставлення до неї, а для того щоб сформувалось подібне 

відчуття «творчого подиху» треба знайти те, що буде викликати натхнення у вашій 

душі. Я маю надію, що саме тут ви знайшли те, що шукали для себе.  

Так вже влаштовано в житті, що хороший час завжди пролітає швидко. Ось так само 

швидко і пролетів час вашого навчання в коледжі. Здавалося б, ще недавно, ви ступили 

на поріг навчального закладу, не знаючи, що вас чекає. А далі було студентське життя 

повне радісних вражень і дрібних прикростей, і ось тепер - випуск. Так прийміть ж 

зараз привітання з закінченням коледжу! 

 

Випускник! 

 

Тобі диплом вручають, 

 це означає, що ти спеціаліст! 

І, безумовно, оптиміст!  

Ази професії дізнався, 

Всі дружно практику пройшли. 

Випускники, ми всім бажаєм, 

Щоб у житті себе «знайшли». 
 

Ти багато років вчився, 

Щоб гідротехнік «народився »! 

Прощайте, любі друзі, 

Вчорашні студенти ... 

Нехай минуть в житті вас 

Образи і проблеми! 
 

 
 

 
 
 

Ваш куратор:  Фучаджиєва  М. А 

 6        1 червня 2017 р 



 
 

Я вас ніколи не забуду… 

4 роки назад так починалося знайомство коледжа із  групою 1Е-13, групою 

майбутніх енергетиків. 

Почалося і моє знайомство з 26 хлопцями і однією 

дівчинкою, яка, нажаль покинула нас через 2 роки. 

Переживала: які ви, які стосунки у нас складуться? Як ви 

будете дорослішати та мужніти? 

 І ось уже добігають кінця  роки навчання в коледжі і для 

нашої групи. Останній дзвінок  незабаром розпочне новий 

етап у вашому житті . 

Мої дорогі, любі хлопці! Ви були і залишаєтесь для 

мене найкращими! Я дуже вдячна вам за все! Ви стали 

зовсім  дорослими, серйозними, розумними, бажаючими 

стати найкращими спеціалістами! Ви – мій перший 

випуск у коледжі. А перше ніколи не забувається! Із 

радістю буду завжди чекати зустрічі з кожним із вас! 
 

     

    
 

Кожного дня, сідаючи за парту,  ви відкривали  для себе світ, пізнавали таємниці 

науки. Викладачі нашого навчального закладу вкладали свої знання й життєвій досвід у 

ваші голови і душі. Вам жити і творити завтра. Вам піднімати енергетику нашої країни! 

Крок за кроком, віддаючи вам тепло своїх сердець, наставники намагалися передати 

вам свої знання, виховати з вас справжніх майстрів своєї справи.  
 

     
    

Нехай мудрість, терпіння й професіоналізм допоможуть вам на тернистих життєвих 

шляхах! Доля дарує мир і злагоду, щастя й здоров’я, натхнення у праці! Нехай під. 

вашими руками заколосяться ниви, виростуть нові міста і села! Нехай пишаються вами 

коледж і ваші батьки! Низький уклін їм за таких чудових дітей, за підтримку і 

допомогу! Хай щастить вам, мої любі хлопці, наші випускники!  
 
 

Ваш куратор Міфле-Чередниченко Світлана Анатоліївна 
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ЗУПИНИСЯ, МИТЬ… 
Як швидко спливає час! Ось і пролетіли 3 роки. Незабаром пролунає останній дзвоник. Разом з 

ним зачиняться двері безтурботливого дитинства, розкриваючи широкий шлях дорослого життя. 

«Яким воно буде? Що чекати попереду?»  –  подумки скаже кожен з випускників 242 та 243 груп. 

Але сьогодні ми стоїмо поряд один з одним веселі, радісні та щасливі. Мабудь, вже всі забули як все 

починалось… 

1 вересня 2014 року поєднало нас в стінах коледжу, який став 

для вас другою домівкою на наступні три роки. Відразу ви 

поринули в студентське життя в усих його проявах. Неможливо не 

згадати наших частувальників Клименка Олега, Крамаренка 

Максима,    Сердюка Владислава, які своєю гостинністю та 

щирістю пригощали варениками зі сметаною всіх бажаючих. 

А перший чоловічий конкурс «Козацькому роду нема 

переводу» об’єднав всіх хлопців груп: одні змагались за перемогу, 

інші активно вболівали. Найактивнішими учасниками були: капітан   

команди – Лучанінов Володимир, Сафонов В’ячеслав, Климчук    

Артем.  

Особливу подяку хочеться висловити старості групи          

Гвоздовському Олегу, який був небайдужий до успіхів 

одногрупників в навчанні. Неодноразово він разом з Сафоновим 

В’ячеславом допомагали мені як куратору. Слід також пригадати 

мозговий центр групи – Копосова Андрія: його присутність на 

заняттях була майже непомітною, в той час як його відсутність – 

ударом для одногрупників та викладачів.  

 

 

Мабуть, всі пам’ятають 

кулінарні здібності та смак 

млинців з різними начинками 

на день Масляної, які були 

приготовлені з душею 

Сафоновим В’ячеславом.  

 

 
Я з усмішкою та задоволенням згадую конкурс професійної майстерності, де Сердюк 

В’ячеслав став переможцем в конкурсі «Граніт науки», поїдаючи шоколад, банан, лимон та інші 

продукти.  Неможна не згадати і про трудовий сектор – Каменєва Дмитра. Завдяки його 

відповідальності питання про прибирання території та чергування в коледжі ніколи не стояло.  

Слід згадати і спортсменів групи, які неодноразово брали участь в різних змаганнях за честь 

коледжу: Лучанінов Володимир, Нічепорук Сергій (волейбол), Федоренко Олександр (гирьовий 

спорт).  В групі також були студенти, які займались науково-практичною роботою. Так, Крамаренко 

Максим та Копосов Андрій посіли ІІІ місце в VІ регіональній науково-практичній конференції 

«Енергетика, енергоресурсозбереження та екологія».  

За час навчання було все – радощі і сльози, амбіції і пиха, злети і падіння. Але всі ці труднощі 

загартовували нас, навчили краще розуміти один одного, цінити та об’єднувати зусилля у              

досягненні мети. Ми хотіли бути кращими і я впевнений ми стали ними. Дякую вам за все! Бажаю 

вам успіхів, щастя та самореалізації в житті. Я завжди буду радий зустрічі з вами! 

 

 

 

Ваш Юрій Владиславович! 
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ВИПУСКНИК, ТОБІ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ... 

 

Ось і настав цей довгоочікуваний випускний 

рік! Здавалося, що іспити, заліки, курсові роботи не 

закінчаться ніколи. Але думки про те, що буде далі, 

стають все більш важливішими ... І ти             

розумієш, що переходиш на нову сходинку свого 

життя. 

Серед усієї цієї метушні зупинись і згадай, як три 

роки тому ти прийшов в новий, ще незвіданий і 

такий, здавалося, чужий коледж. Як на порозі тебе 

зустрів куратор, перша людина, якій ти міг довірити 

свої проблеми. А там – перше знайомство з 

одногрупниками, Свято першокурсника, потім 

перша сесія, стипендія (якої вічно не вистачало). 

Перша симпатія... Загалом, почалося веселе 

"безтурботне" студентське життя. 

Коледж – це пора, коли життя дарує нам друзів, 

пам'ять про яких залишається на все життя! Це зараз 

вас, одногрупників, пов'язує спільна справа. Але ж 

насправді це тільки мить, коли ви є один в одного... Ці 

незабутні студентські роки назавжди залишаться у 

вашій пам'яті як захоплююча, наповнена подіями 

пригода! 

Так вдихни ж глибше цей незабутній аромат 

студентського життя! Озирнись, стоячи в коридорі 

коледжу: це твої останні дні перебування тут в якості 

студента ... 

Дорогі мої випускники, група 1Б-14 (431), хочу вам 

побажати, щоб ви не відступали перед перешкодами, 

сміливо домагалися поставленої мети. Щоб не знали 

зневіри, завжди раділи життю. 

 

Щоб не забували своїх студентських 

друзів і нас, ваших викладачів. Дружіть між 

собою, приходьте до коледжу, приводьте своїх 

дітей. Завжди пам’ятайте, ви – його діти, його 

вихованці. Вам тут завжди будуть раді, 

вислухають, порадять, допоможуть. 

Легкої вам дороги, чистого неба і 

прекрасного майбутнього! 
 

 

 

З любов’ю та повагою ваш куратор Бондаренко О.С. 
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