
 

31 січня 2017 року – особливий день у житті Ерастівського 

коледжу ім. Е.К.Бродського Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету. 

 

   Відбулись урочисті заходи з нагоди випуску молодших спеціалістів за спеціальностями 

5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та 5.03060101 «Організація 

виробництва». 

   В святково прикрашену актову залу під мелодію вальсу та бурхливі оплески 

запрошуються випускники груп АМС-14-3 та ОЗ-14-3 на чолі з кураторами Шандалою І.Д і 

Федан С.М. де відбулося урочисте вручення дипломів випускникам 2017 року. Вже 

сьогодні вони переступатимуть поріг рідної Аlma-Mater не як студенти, а як дипломовані 

фахівці. 

 

Січневий вечір-підсумковий, 

Напружений навчальний рік – 

Він є подією чудовою, 

Для тих, хто зветься „випускник”. 

 



   

 

 Розділити радість свята із випускниками прийшли їхні батьки, друзі, викладачі та гості. 

   З вітальним словом до всіх присутніх звернулася директор коледжу Наталя Іванівна 

Соколик, яка зазначила, що „студентське життя – це найкращі роки юності, це не тільки  

навчання, але й цікаве активне громадське,спортивне та культурне життя, яке відкриває 

безліч можливостей та перспектив”. 

   Також було висловлено слова подяки кураторам, батькам, рідним та близьким, які усіляко 

допомагали нинішнім випускникам на нелегкому шляху здобуття освіти. 

   З напутніми словами вже до вчорашніх студентів, а нині спеціалістів звернулися куратори 

груп Шандала І.Д.  та Федан С.М. 

   Від імені батьків та рідних наших юних випускників привітала Харченко Олена 

Андріївна -  мама випускника - відмінника Харченка Олексія. 

   Заступник директора з навчально виховної роботи Перекіпська Тамара Олексіївна 

оголосила наказ про випуск студентів кожної із спеціальностей та всі вони отримали 

дипломи молодшого спеціаліста.  

   Схвильовані 29 випускників виходили на сцену, аби отримати важливий документ про 

фахову освіту. А дипломи з відзнакою отримали група АМС-14-3 Бабенко Костянтин, 

П'яник Богдан, П'яник Олександр, Пранцуз Сергій, Харченко Олексій, група ОЗ-14-3 

Левицька Вікторія. 

   Вручала дипломи випускникам особисто директор коледжу. 

   Після оголошення наказу Тамара Олексіївна сказала: „Я впевнена, що наші випускники 

займуть належне місце в суспільстві і тим самим будуть примножувати славу і авторитет 

Ерастівського коледжу ім.Е.К.БродськогоДДАЕУ.Залишаючи рідний коледж разом з 

дипломами про освіту, вони взяли у життєву дорогу мудрість і доброту своїх педагогів – 

наставників!” 

   Серед почесних гостей свята був випускник 1972 року випуску, сьогодні він директор 

ТОВ «Дніпро-Н» Верхньодніпровського району Кукса Анатолій Іванович. Очолюване ним 

господарство є базовим для проходження технологічної і переддипломної практики 

студентів коледжу. 

   Цьогоріч ТОВ «Дніпро-Н» запросило на роботу кращих випускників-відмінників Бабенка 

Констянтина та П’янника Олександра. 

   Шановні випускники, щасливого Вам старту у Вашій кар’єрі, вагомих досягнень та нових 

перемог на життєвому шляху! 

 

Куратор групи АМС-14-3 

викладач-методист 

вищої категорії 

Іван Шандала 


