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Вільногірському коледжу – 60! 
З історичної перспективи  – лише мить, 
для нашого навчального закладу – це 
шлях сходження й утвердження.

18 квітня 1960 року 
Верхньодніпровський техні-
кум був заснований згідно  з 
розпорядженням № 378 Ради 
народного господарства Дні-
пропетровського економіч-
ного адміністративного  ра-
йону.

1 вересня 1961  року
Верхньодніпровський мета-Верхньодніпровський мета-
лургійний технікум Міністер-лургійний технікум Міністер-
ства кольорової металургії ства кольорової металургії 
прийняв перших студентів на прийняв перших студентів на 
вечірню форму навчання.вечірню форму навчання.

Роки зростання Роки зростання і становленняі становлення

1992 р. — технікум підпоряд-
ковано Міністерству промис-
ловості України.
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1995 р. – Верхньодніпров-
ський металургійний техні-
кум підпорядковувався Мі-
ністерству освіти України.

1997 р. – Вільногірський металургійний тех-Вільногірський металургійний тех-
нікум увійшов до складу Національної мета-нікум увійшов до складу Національної мета-
лургійної академії України.лургійної академії України.

2017 р.2017 р.  – – Вільногірський технікум Націо-Вільногірський технікум Націо-
нальної металургійної академії України пе-нальної металургійної академії України пе-
рейменовано у Вільногірський коледж На-рейменовано у Вільногірський коледж На-
ціональної металургійної академії України.ціональної металургійної академії України.

2019 р. – Вільногірський ко-
ледж Національної металур-
гійної академії України пере-
йменовано на Вільногірський 
фаховий коледж Національ-
ної металургійної академії 
України.
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З нагоди 60-річчя заснування коледжу щиро 
вітаю усіх, хто протягом 60 років збагачував славні 
традиції навчального закладу.

Упродовж 60 років з коледжем своє життя по-
єднали десятки викладачів, десятки тисяч студентів. 
За цей час переплелись людські долі й страждання, 
надії і мрії, Як вишиті на полотні візерунки.

За цими швидкоплинними літами криється не-
легкий шлях утвердження своїх принципів, пошуків 
і звершень, зростання та примноження здобутків у 
підготовці висококваліфікованих кадрів для рідної 
України.

Для історії 60 років – це тільки мить, а для на-Для історії 60 років – це тільки мить, а для на-
вчального закладу – ціла біографія! Ювілей коледжу – це рубіж, що дає мож-вчального закладу – ціла біографія! Ювілей коледжу – це рубіж, що дає мож-
ливість поглянути на пройдений шлях, згадати добрим словом тих, хто зробив ливість поглянути на пройдений шлях, згадати добрим словом тих, хто зробив 
значний внесок у спільну справу.значний внесок у спільну справу.

Іти до мети непросто, світ постійно змінюється. Сьогодення ставить перед Іти до мети непросто, світ постійно змінюється. Сьогодення ставить перед 
нами високі вимоги, динаміка часу потребує інноваційних підходів і конкурен-нами високі вимоги, динаміка часу потребує інноваційних підходів і конкурен-
тоспроможних дій, але я абсолютно впевнена, що колективу самовідданих лю-тоспроможних дій, але я абсолютно впевнена, що колективу самовідданих лю-
дей, які працюють у нашому коледжі, усі завдання під силу.дей, які працюють у нашому коледжі, усі завдання під силу.

У новое десятиріччя навчальний заклад входить із новою назвою, і я спо-У новое десятиріччя навчальний заклад входить із новою назвою, і я спо-
діваюсь і вірю, що професіоналізм викладачів, бажання студентів коледжу при-діваюсь і вірю, що професіоналізм викладачів, бажання студентів коледжу при-
несе свої плоди, що ми подолаємо всі перешкоди і будемо ще більше працювати несе свої плоди, що ми подолаємо всі перешкоди і будемо ще більше працювати 
на благо щасливої держави. Нехай завжди зігріває вас тепло людської подяки на благо щасливої держави. Нехай завжди зігріває вас тепло людської подяки 
за добрі справи, зроблені в ім’я українського народу.за добрі справи, зроблені в ім’я українського народу.

Життя коледжу  – це не лише якісний навчальний процес, а ще й  цікаве Життя коледжу  – це не лише якісний навчальний процес, а ще й  цікаве 
та  корисне дозвілля: науково-пошукова робота, художня самодіяльність, волон-та  корисне дозвілля: науково-пошукова робота, художня самодіяльність, волон-
терська робота,  гуртки, олімпіади, спортивні секції, креативні виховні заходи, терська робота,  гуртки, олімпіади, спортивні секції, креативні виховні заходи, 
зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання, конкурси – і, звичайно, перемоги.зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання, конкурси – і, звичайно, перемоги.

І, взагалі, якщо замислитися над цифрою – 15 тисяч фахівців із дипломом І, взагалі, якщо замислитися над цифрою – 15 тисяч фахівців із дипломом 
нашого навчального закладу – це означає, що в регіоні немає жодного населе-нашого навчального закладу – це означає, що в регіоні немає жодного населе-
ного пункту, який би не був пов’язаний із коледжем.ного пункту, який би не був пов’язаний із коледжем.

Тож нехай довгим буде життєвий шлях коледжу, який завжди гостинно й Тож нехай довгим буде життєвий шлях коледжу, який завжди гостинно й 
привітно зустрічає і господарів, і гостей.привітно зустрічає і господарів, і гостей.

У цей святковий день бажаю молодості душі, твердості духу, нестримності У цей святковий день бажаю молодості душі, твердості духу, нестримності 
у науковому пошуку, завзяття у справі виховання молоді, далекоглядності у за-у науковому пошуку, завзяття у справі виховання молоді, далекоглядності у за-
думах, нових перемог і вагомих здобутків. Плідних вам успіхів на ниві освіти, думах, нових перемог і вагомих здобутків. Плідних вам успіхів на ниві освіти, 
міцного здоров’я, щастя, радості та добра.міцного здоров’я, щастя, радості та добра.

Хай доля шле усім добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
Дні щедрі, мов рушник квітчастий,
Хай стеляться до ваших ніг.
Вітаю з ювілеєм!

З найкращими побажаннями 
директор коледжу      Олена ПОГРЕБНЯК
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Вільногірський коледж, який є структурним підрозділом 
Національної металургійної академії України, впевнено ру- 
хається нелегкими освітянськими дорогами, крокує назустріч 
європейській освітній системі, бережно ставиться до історич-
них традицій, які склалися в навчальному закладі. Однією із 
таких традицій є святкування урочистих дат. 

Сьогодні коледж працює на майбутнє, готуючи високо- 
кваліфікованих фахівців металургійної галузі ХХІ століття. 
Тож нехай дорога знань ніколи не скінчиться і кличе лише  
вперед.

З нагоди 60-річчя коледжу мої найщиріші вітання всім, 
хто був і є причетний до його створення, існування, функціону-
вання, випускникам, студентам, викладачам, співробітникам!

Будьте завжди здорові та щасливі, кожному професійного зростання, творчого натхнення, креативних 
ідей та особистих звершень.

Ректор Національної металургійної академії України  
Олександр ВЕЛИЧКО

Щиро вітаю всіх вас з 60-літтям Вільногірського коледжу На-
ціональної металургійної академії України. Для нашого невелико-
го міста це визначна подія, адже за роки діяльності професійну 
освіту у технікумі, а сьогодні – у коледжі, набули тисячі жителів 
Вільногірська, мешканців навколишніх населених пунктів. І для ба-
гатьох він став стартовим майданчиком у подальшому освітньому 
розвитку та професійній кар’єрі. 

У стінах навчального закладу навчалися сьогоднішні керів-
ники і працівники багатьох підприємств, установ і організацій на-
шого міста.

Коледж здійснює значний внесок у розвиток багатьох галу-
зей вітчизняної промисловості, адже дає країні фахівців з автома-
тизації виробництва, механіків, електриків, металургів. 

З нагоди ювілею закладу висловлюю глибоку вдячність педагогічному колективу коледжу, студент-
ському товариству, ветеранам педагогічної праці за багаторічну громадянську активність, за участь у  
суспільному, культурному, спортивному житті міста. Бажаю всім процвітання і нових здобутків, оптимізму і 
невичерпної енергії у досягненні поставленої мети.

Міський голова  
Володимир ВАСИЛЕНКО

60 років - це поважний вік для закладу освіти, є що згадати, над чим за-
мислитися, та найголовніше – є чим пишатися.

У коледжі працює висококваліфікований, ініціативний, творчий і талано-
витий педагогічний колектив, робота якого спрямована на модернізацію освіт-
нього процесу, підготовку кваліфікованих спеціалістів для країни.

Від щирого серця всім вам бажаю процвітання та добробуту, професійно-
го розвитку, високих результатів, чудових ідей, невгасаючих сил, теплої атмо- 
сфери в колективі!

З повагою

Голова Ради директорів ЗВО І-ІІ р.а.  
Дніпропетровської області

Лев Таберко
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Шановні колеги!
Щиро вітаю ваш колектив та студентів із 60-ю річницею 

коледжу!
Вільногірський коледж НМетАУ – один із провідних  

коледжів Кам’янського регіону, який впродовж свого існування  
здобув великі досягнення у підготовці фахівців для промисло-
вості  України.

Бажаю вашому колективу викладачів і студентів досягти 
поставлених цілей, якими б амбітними вони не були.

Здоров’я вам, великих успіхів та довгих років процвітання!

З повагою та найкращими побажаннями

Директор Кам’янського базового
Технологічного коледжу ДДТУ

 Леонід Олійник

Мені, як випускнику Вільногірського мета-Мені, як випускнику Вільногірського мета-
лургійного технікуму, особливо приємно привітати лургійного технікуму, особливо приємно привітати 
вас сьогодні з 60-річчям закладу!вас сьогодні з 60-річчям закладу!

Він майже ровесник нашого міста. У ті часи Він майже ровесник нашого міста. У ті часи 
зводилися цехи комбінату, будувався та кращав зводилися цехи комбінату, будувався та кращав 
Вільногірськ. І технікум завжди чуйно реагував на Вільногірськ. І технікум завжди чуйно реагував на 
потреби виробництва. Практично кожна сім’я в на-потреби виробництва. Практично кожна сім’я в на-
шому місті, так або інакше, пов’язана з ним упро-шому місті, так або інакше, пов’язана з ним упро-
довж декількох поколінь. довж декількох поколінь. 

Технікум завжди користувався високою Технікум завжди користувався високою 
популярністю серед молоді нашого міста і став популярністю серед молоді нашого міста і став 
справжньою кузнею професійних кадрів. Багато справжньою кузнею професійних кадрів. Багато 
випускників стали провідними фахівцями, керівниками закладів, установ, підприємств. випускників стали провідними фахівцями, керівниками закладів, установ, підприємств. 

Щиро зичу колективу педагогів невичерпного натхнення, доброго здоров’я, хороших і Щиро зичу колективу педагогів невичерпного натхнення, доброго здоров’я, хороших і 
кмітливих студентів, оптимізму та енергії!кмітливих студентів, оптимізму та енергії!

 
Член правління, директор філії «ВГМК» АТ «ОГХК» 

Олександр Прокопенко
 

Щиро вітаю вас з ювілеєм!
За 60 років Вільногірський металургійний технікум про-

йшов довгий шлях становлення, розвитку, здобуття перемог та 
успіхів. З роками змінювались спеціальності та матеріально- 
технічна база, але тут завжди працювали чудові талановиті пе-
дагоги, які підготували не одне покоління кваліфікованих фахів-
ців, здатних реалізувати себе в суспільстві. Багато вихованців 
вашого закладу працюють нині на філії «ВГМК» АТ «ОГХК», від 
простих робітників до керівників філії.

Від щирого серця зичу вам та вашому закладу процвітання 
і довгих років успішної діяльності! Міцного всім здоров’я, енергії 
та оптимізму, успіхів й удачі, щастя і благополуччя в родинах!

Керівник служби розвитку філії «ВГМК» ПАТ «ОГХК»
   Костянтин Носов
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ФУНТОВ  
Василь Іванович 

директор з 1961 по 1968 рік

СЛІНЧЕНКО  
Анатолій Миколайович 
директор з 1978 по 1986 рік

ЄГОРОВ  
Володимир Лук’янович 
директор з 1968 по 1971 рік

ПОЗНОКОС  
Віктор Микитович

директор з 1986 по 2006 рік

АЛЄКСЄЄВ  
Лев Борисович 

директор з 1976 по 1978 рік

РОДІНА  
Олена Валентинівна 

директор з 2006 по 2016 рік
ПОГРЕБНЯК  

Олена Вадимівна
директор з 2016 року

Керівнику, 
  одвічний трудівник!
Красивий, мудрий і невтомний!
Впродовж років плекаєш ти квітник
Так ніжно, гарно, так невтомно.
Ти весь в турботах, весь в служінні
    Добру, і величі, й красі.

Цінуємо! Шануємо! Цінуємо! Шануємо! 
Захоплюємось!Захоплюємось!

Роки — це мудрість,Роки — це мудрість,
Мудрість — це життя,Мудрість — це життя,

Своїм життям ви щедро Своїм життям ви щедро 
   ділитеся з нами.   ділитеся з нами.

ЧЕНЦОВ  
Олексій Григорович 

директор з 1971 по 1976 рік
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АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЛЬНОГІРСЬКОГО КОЛЕДЖУ АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЛЬНОГІРСЬКОГО КОЛЕДЖУ 
Ми не намагаємося стати кращими за інших, ми прагнемо стати  

завтра кращими за нас сьогоднішніх
ПОГРЕБНЯК  
Олена Вадимівна 

Директор коледжу,  
викладає вищу математику. 
Сучасний лідер, який 
органічно поєднує в 
собі компетентність та 
високу відповідальність, 
відчуття нового та 
розуміння ситуації, 
комунікабельність та 
порядність.

ЧЕРНИШ  
Сергій Володимирович  

Заступник  
з адміністративно-
господарської роботи.
Зібраний, зосереджений, 
наполегливий.

КУЗЬМЕНКО  
Наталія Миколаївна  

Завідувач відділення, 
викладає фізику. 
Завжди усміхнена, наче 
і не заклопотана своєю 
навчальною частиною.

ЧЕРНЕНКО  
Лідія Іванівна   

Методист, викладає 
спеціальні дисципліни. 
Творча, відповідальна, 
професійна, щедра  
в обміні досвідом

МАРУЩЕНКО  
Антоніна Петрівна 

Заступник  з навчально-
виховної роботи, викладає 
загально-суспільні 
дисципліни. Вдало 
поєднує сердечність і 
мудрість із вимогливістю 
та принциповістю.

ТЕРНОВА  
Римма Володимирівна  

Головний бухгалтер. 
Відкрита, з високою 
працездатністю.  
Професія бухгалтера 
личить їй, як гарний одяг.

КОРТІКОВА  
Олена Василівна 

Інспектор з кадрів.  
Доброзичлива, 
толерантна, терпляча.

ГОНЧАР  
Ольга Володимирівна 

Голова  
профкому викладачів  
і співробітників.  
Викладає механічні 
дисципліни.  
Відкрита, спонукає 
студентів до активної 
співпраці в медіа-просторі.
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Сучасній молоді для успішного оволодіння основами 
обраної професії необхідний високий рівень загаль-
ноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповід-
ність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї 
мети і працюють викладачі циклової комісії загаль-
ноосвітньої та загально-технічної підготовки Вільно-
гірського металургійного коледжу Національної ме-
талургійної академії України.

Зліва направо: 

Т.Г. Гибало (голова комісії)  
А.О. Волков,  
Н.М. Кузьменко,  
І.Я. Миронюк,  
О.В. Погребняк, 
О.В. Цибульський,  
В.А. Гадик,  
О.В. Войтаник,  
О.М. Голубєва

Циклова комісія загальноосвітніх  Циклова комісія загальноосвітніх  
та загально-технічних дисциплінта загально-технічних дисциплін

Викладачі нашого коледжу гідні найвищих  
нагород, ми впевнені в цьому.  
Давайте познайомимося із ними:

Щорічно в ко-
леджі відбу-
ваються дека-
ди циклових 
комісій, що 
свідчить про 
творчу спів- 
працю студен-
тів та виклада-
чів. Основним 
з а в д а н н я м 
декади є за-
безпечення на-
лежних умов 
для виявлення 
та розвитку творчої активності й зацікавленості сту-
дентів, сприяння формуванню їхнього наукового сві-
тогляду, вдосконалення методичного рівня педаго- 
гічної майстерності викладачів.

Кожен викладач комісії ви-
користовує таку організацію  
навчальної діяльності, внаслі-
док якої здійснюється взаємодія 
викладача та студента, збігаєть-
ся їхня мета. Таким чином, твор-
чий пошук викладачів цикло-
вої комісії стає запорукою 
їхнього професійного 
зростання на осві-
тянській ниві.

9
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Циклова комісія  Циклова комісія  
соціально-економічних  соціально-економічних  

дисципліндисциплін

Основною метою діяльності циклової комісії 
соціально-економічних дисциплін є підви-
щення професійної майстерності та творчого 
потенціалу викладачів, розвиток інноваційної 
діяльності колективу викладачів циклової ко-
місії. Основними напрямками роботи комісії є 
розробка й упровадження в практику роботи 
методичних посібників, узагальнення пози-
тивного педагогічного досвіду, залучення ви-
кладачів і студентів до навчально-методичної 
та дослідної роботи, формування майбутніх 
громадян України.

Зліва направо: 
голова комісії Л.А. Мороз;  
члени комісії: О.А. Соха, 
І.В. Клименко, Л.О. Міхно, 
Т.В. Баркова, А.П. Марущенко
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Циклова комісія механіко-технологічних дисциплін  Циклова комісія механіко-технологічних дисциплін  

Циклова комісія механіко-технологічних дисциплін  
працює над проблемою: «Впровадження інновацій-
них технологій з метою формування професійних та 
загальнокультурних компетенцій майбутнього фа-
хівця».

Основна робота циклової комісії механіко-техноло-
гічних дисциплін  полягає у сприянні формуванню 

Зліва направо: голова комісії О.В. Гончар;  
члени комісії: Л.О. Коваль, М.М. Терещенко, 
О.М. Савіна, І.М. Абросімова, Л.І. Черненко

і закріпленню вмінь та навичок, підвищенню рівня 
технічної грамотності здобувачів освіти рівня мо-
лодшого спеціаліста з дисциплін механіко-металур-
гійного напрямку.

До складу комісії входять 6 високопрофесійних фа-
хівців, 4 з яких – викладачі вищої кваліфікаційної 
категорії, до того ж двоє з них мають звання «викла-
дач-методист», а інших два  викладача І кваліфіка-
ційної категорії.

Реалізація перспектив діяльності циклової комісії 
полягає в підвищенні якості навчання студентів та 
отриманні ними необхідних для здійснення профе-
сійної діяльності знань, вмінь та навичок. 

Під керівництвом викладачів комісії студенти залюб-
ки приймають участь у конкурсах, квестах, а також 
науково-практичних конференціях, олімпіадах та 
студентських кейс-чемпіонатах.
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Циклова комісія електричних дисциплінЦиклова комісія електричних дисциплін

Головна мета роботи циклової комісії – підвищення 
успішності студентів, встановлення зв’язків між тео-
рією і практикою – запорука якісної підготовки фа-
хівців. Колектив  комісії  повний сил та енергії для 
нових творчих звершень, з оптимізмом дивиться у 
майбутнє.

Циклова комісія електрич-
них дисциплін об’єднує од-
нодумців-професіоналів, 
багатих на творчі пошуки і 
здобутки. Комісія готує фа-
хівців зі спеціальностей 141 
«Електроенергетика, елек-
тротехніка та електромеха-
ніка» та 151 «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані 
технології».

Зліва направо: І.С. Швец, І.М. Комок, О.В. Родіна 
(голова комісії), О.О. Красношлик, О.В. Крупій
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БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІРБІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІР
Знання —  це скарб усього світу,
А книга є його носій.
Там мудрість знайдемо правічну,
Що ще здавен живе у ній.

Бібліотека – це справжня 
скарбниця знань! 

Бібліотека коледжу – це 
структурний підрозділ, 
який здійснює науко-
во-інформаційне, куль-
турно-просвітницьке 
забезпечення навчаль-
но-виховного процесу, 
з книжковим фондом 
більше 30 тис. примір-
ників літератури.

Діяльність нашої бібліо-
теки розпочалася з дале-
кого 1960 року, перший 
запис в інвентарній кни-
зі Верхньодніпровського вечірнього металургійного 
технікуму був зроблений 01 вересня 1960 року.

60 років — це вік поважний, але досить ще молодий. 
Коли цього віку досягає людина, вже більша частина 
життя позаду. Коли ж такий ювілей відзначає бібліо-
тека, це час підведення підсумків і час роздумів про 
майбутнє. Її діяльність завжди була плідною і дина-
мічною, з постійним втіленням креативних ідей, роз-
витком нових технологій. Бібліотека розвивається, 
оновлюється, а це, в свою чергу, сприяє успішному 
навчанню майбутніх фахівців. Багато років працю-
ють у бібліотеці зав. бібліотекою  Л.А. Зубаровська, 
бібліотекар Л.М. Сидоревич.
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Музей – це відкритий лист  із минулого в майбутнє…Музей – це відкритий лист  із минулого в майбутнє…

Музей має п’ять експо-
зиційних розділів:
• Історія технікуму 

(коледжу);
• Мій край – моя 

історія жива;
• Бойовий шлях 

78-ї гвардійської 
стрілкової дивізії;

• Історія 
м. Вільногірська

• Новоствореною 
є експозиція,  
яка присвячена 
захисникам 
незалежної України

У коледжі його ім’я знає 
кожний – Хоменко Євге-
ній, випускник 2016 року. 
Боєць добровольчого ба-
тальйону «Азов».

Студенти отримують Студенти отримують 
моральний досвід, коли моральний досвід, коли 
залучаються до музейної залучаються до музейної 
діяльності. Музей висту-діяльності. Музей висту-
пає джерелом поповнення і поглиблення знань.пає джерелом поповнення і поглиблення знань.

На базі музею проводяться заняття з історії, виховні На базі музею проводяться заняття з історії, виховні 
заходи, зустрічі зі школярами міста та випускниками заходи, зустрічі зі школярами міста та випускниками 
коледжу.коледжу.

Музей здатний вирішувати питання освіти і вихо-Музей здатний вирішувати питання освіти і вихо-
вання молодшого покоління.вання молодшого покоління.

Рішення про створення музею було прийнято за ініціативи колективів викладачів,  
співробітників та студентів згідно з наказом № 24-к від 05.02.1980 р. 

14
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Національно-патріотичне виховання в коледжі Національно-патріотичне виховання в коледжі 
Формування у сьогоднішніх студентів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України,  
прагнення  до розбудови громадянського суспільства, демократичної  європейської правової держави.
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Студентські розваги різноманітні, але можна від-
значити одне – всі вони дають можливість проявити 
себе. Уже традиційними стали: День знань, Міжна-
родний день студента, День закоханих, День мате-
рі, свято вручення дипломів, «Ліга сміху», «Козацькі 
розваги», День здоров’я. Не залишається осторонь 
молодь і щодо відзначення загальнодержавних свят, 
зокрема таких як: День Соборності України, День 
пам’яті жертв голодоморів, День Героїв Небесної 
Сотні, День захисника України. Також є активни-
ми учасниками конкурсів, вікторин, брейн-рингів, 
квестів, спортивних змагань.

16

Виховна робота – це широкий лан та безмежне поле можливостейВиховна робота – це широкий лан та безмежне поле можливостей

У гуртожитку кожен від-
чуває свою соціальну 
значущість.

Спрацьовує принцип: 
«Самі вирішили — самі 
зробили — самі відпові-
даємо».

Студент це:
Престижно! Перспектив- 
но! Життєво! Творчо! Ці- 
каво! Романтично!  Само-
стійно! Відповідально!  
Спортивно! Весело!

16
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Виховна робота – це широкий лан та безмежне поле можливостейВиховна робота – це широкий лан та безмежне поле можливостей
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Найкращою характеристикою будь-якого навчального закладу 
є кількість колишніх студентів, які повернулися в «рідні пенати».  
А таких у нашому коледжі – аж 21.

Коледж пишається своїми випускниками. Вони гідно несуть по життю марку ВКНМетАУ.

Спадкоємність поколінь у коледжі, коли нинішні студенти, долаючи шляхи навчання, згодом стають викла-
дачами та співробітниками навчального закладу. Приємно усвідомлювати, що дехто із випускників повер-
нувся в рідний заклад, отримавши вищу освіту.

Скільки років! Скільки поколінь!
Скільки років взлетів і падіння…
Вільногірський коледж – це Ти!!!
Різний вік і різні покоління!
Скільки років! Праці і дипломів!
Скільки сліз…оцінок і доріг…
Вільногірський коледж – то доля,
Що веде в свій дім, на свій поріг…

Зліва направо: перший ряд – Л.І. Андрієвська, О.О. Красношлик, І.С. Швец, Р.В. Тернова, Т.О. Кири-
люк, Л.О. Коваль, Л.І. Черненко, А.Л. Махарина. Другий ряд – О.В. Кортікова, О.В. Крупій, І.М. Ко-
мок, О.М. Гібнер, Н.В. Кравченко, Ю.Д. Коваль, О.В. Крупій, М.М. Терещенко, В.В. Глаголєва
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СПОРТ-КАДРСПОРТ-КАДР

Карпов Володимир – 
перший майстер спорту 
м. Вільногірська, неодно-
разовий чемпіон України, 
співрекордсмен СРСР се-
ред юнаків з легкої атлети-
ки. Група ОЗЦМ-73-1

Колосенко Владислав – 
КМС з козацького двобою, 
чемпіон світу і Європи. 
Група ВМ-215.

Савюк Василь – І розряд 
з пауерліфтингу, чемпіон 
Дніпропетровської облас-
ті. Група А-217.

Жушман Владислав 
– чемпіон Дніпропе-
тровської області та Все- 
українських турнірів з 
греко-римської боротьби. 
Група Е-215.

Михайленко Антон – КМС 
версія «ISKA» , чемпіон сві-
ту з козацького двобою, 
чемпіон Дніпропетров-
ської області. Група А-216.

Груздюк Максим – І роз-
ряд з футболу. Група Е-219.

Галанд Ярослав Галанд Ярослав – багато-– багато-
разовий чемпіон області разовий чемпіон області 
з легкої атлетики в бігу на з легкої атлетики в бігу на 
200 м. І дорослий розряд. 200 м. І дорослий розряд. 
Група А-217.Група А-217.

Сень Любов – майстер 
спорту, чемпіон СРСР, член 
збірної команди з легкої 
атлетики. Група ОПИ-78-1.

Кравчук Богдан – І розряд 
з пауерліфтингу, чемпіон 
Дніпропетровської облас-
ті. Група М-219.

Тумановський Олексій –  
І розряд з кікбоксингу, 
чемпіон Дніпропетров-
ської області. Група Е-217.

Сергєєва Світлана Сергєєва Світлана – КМС – КМС 
з пауерліфтингу,  чемпіон-з пауерліфтингу,  чемпіон-
ка Дніпропетровської об-ка Дніпропетровської об-
ласті. Група ВМ-216.ласті. Група ВМ-216.

Толкачов Денис – май-
стер спорту з козацького 
двобою, чемпіон світу та 
Європи. Група ВМ-215

Корчемний Давид – І роз-
ряд з пауерліфтингу, ІІІ 
розряд з легкої атлетики. 
Група Е-218.

Жеребчевський Олек-
сандр – ІІ розряд з пауер-
ліфтингу, бронзовий при-
зер. Група Е-216.

Погорілий Богдан Погорілий Богдан – сріб-– сріб-
ний призер чемпіонату ний призер чемпіонату 
з пауерліфтингу. Група з пауерліфтингу. Група 
М-215.М-215.

Шутько Ольга – КМС з 
легкої атлетики, призер 
міжнародних змагань. Гру-
па БК-26-1.

Католик Олександр –  
І розряд з пауерліфтингу, 
золотий призер України. 
Група ВМ-217.

Дядюра Віолетта – І роз-
ряд зі спортивного туриз-
му. Група ВМ-217.

Бичко Руслан Бичко Руслан – чемпіон – чемпіон 
Дніпропетровської області Дніпропетровської області 
з греко-римської бороть-з греко-римської бороть-
би. Група М-215.би. Група М-215.

Підяш ПавлоПідяш Павло – ІІ розряд  – ІІ розряд 
з греко-римської бо-з греко-римської бо-
ротьби. Група Е-219.ротьби. Група Е-219.
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Зорепадом летять роки...Зорепадом летять роки...
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ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ КОЛЕДЖВІЛЬНОГІРСЬКИЙ КОЛЕДЖ  
Національної металургійної Національної металургійної 

академії Україниакадемії України


