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Шановні освітяни, студентство, батьки! 
Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками дзвоника. 
Знову вулиці міст розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарі-
вної хуртовини осінніх айстр. Це наша держава зустрічає День знань - справжнє 
всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Свято, що єднає всі покоління і 
представників найрізноманітніших професій, бо складну й тернисту дорогу піз-
нання ми торуємо впродовж усього життя. Нашій країні, яка нещодавно відзна-
чила 22-річницю незалежності, дуже потрібна освічена, високоморальна, патріо-
тична і духовно багата молодь. Від того, якими знаннями будуть озброєні студен- 
ти залежить подальший соціально-економічний розвиток України. Сьогодні визначені та реалізуються основні 
напрями державної аграрної політики, що спрямовані на створення сприятливих умов для комплексного вирі-
шення соціальних проблем у сільській місцевості, сприяння розвитку високоефективного конкурентоспромож-
ного аграрного сектору нашої держави. А для подальшої реалізації сміливих планів потрібні якісно підготовлені 
фахівці, які зможуть у період переходу аграрної галузі на інноваційний розвиток забезпечити ефективне вироб-
ництво сільськогосподарської продукції і зробити рівень життя  сільського населення кращим. Розпочинається 
новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги - дороги до знань, 
до нових звершень. Навчальний рік, що розпочинається, обов’язково має стати новою сходинкою інтелектуаль-
ного зростання і для кожного, хто переступив поріг навчального закладу. Хай він відкриває перед молоддю нові 
горизонти пізнання себе і світу, а педагогів надихає успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей. Ве-
лика вдячність Вам, шановні педагоги; за щоденну самовіддану працю, розуміння, турботу про молодь, муд-
рість і терпіння. Вітаю всіх з Днем знань! Бажаю шановним освітянам, студентству, їх батькам міцного здоров’я 
і творчого натхнення, злагоди і порозуміння, невичерпної енергії та успіхів у навчанні та праці, задля процві-
тання рідної землі, рідної держави. 

Міністр аграрної політики  
та продовольства України   Микола Присяжнюк 

Шановні освітяни, дорогі учні, студенти та батьки! 
Щиро вітаю вас із Днем знань та початком нового навчального року! День знань – не лише 
старт чергового етапу освітнього процесу, не просто загальнодержавне, загальнонаціональ-
не свято, це свято – глибоко родинне і об’єднуюче. Адже діти цього дня сядуть за одні пар-
ти, у них будуть одні вчителі й політичні пристрасті дорослих залишаться далеко за межа-
ми навчального закладу. Упевнений, що новий навчальний рік стане ще одним кроком на 
шляху розвитку освіти, і ми зможемо досягти всього того, що запланували. Та нам вже є 
чим пишатися! За декілька останніх років ми створили усі передумови для справжнього, 
далеко не «косметичного» реформування освітньої галузі – модернізації її змісту. 

Дорогі освітяни, шановні викладачі, на ваші плечі покладена висока місія – ви маєте не лише дати учням і студе-
нтам знання та допомогти їм визначити майбутню професію. Ваше завдання – виховати повноцінних, шанованих 
членів нашого суспільства, кожен з яких – особистість, патріот своєї Вітчизни. Існує думка, що скільки книг про-
читала людина, стільки життів вона прожила. Ми пам’ятаємо також чудовий вислів Антона Павловича Чехова: 
«Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина». Тоді що казати про освітянина, який допоміг дитині прочита-
ти книгу або ж опанувати нову мову? Скільки разів він людина? Безліч! У цьому й полягає особливий статус вчи-
теля. Тож, із вдячністю за щоденну важку працю, за шляхетну справу вклоняюся перед вчителями та викладача-
ми, які дарують знання й тепло своїх сердець, віддаючи кожному вихованцю частинку душі. 
З особливим теплом звертаюся до першокласників та першокурсників. Пам’ятайте, усі перешкоди долаються си-
лою знань. Могутня, процвітаюча держава починається зі шкільних класів, з університетських аудиторій, зі спор-
тивних залів, бібліотек та лабораторій. Саме ваше прагнення до навчання та пізнання, творчого мислення та са-
мореалізації є запорукою гідного майбутнього. 

Міністр освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 Дмитро Табачник 
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Перший крок на перший урок! 
«200 років від дня народження Т. Г. Шевченка» 

 

У 2014 році Україна і сві-
това спільнота відзначати-
ме 200-річчя від дня наро-
дження видатного сина 
українського народу Тара-
са Григоровича Шевченка. 

Т.Г.Шевченко — 
центральна постать украї-
нського літературного про-
цесу XIX ст.  

Його творчість мала вирішальне значення в ста-
новленні й розвитку нової української літератури, 
утвердивши в ній загальнолюдські демократичні 
цінності та піднісши її до рівня передових літератур 
світу. У своїй поезії Шевченко звернувся до тем, 
проблем та ідей (соціальних, політичних, філософ-
ських, історичних, художніх), які до нього ще не по-
рушувалися в українській літературі або порушува-
лися надто несміливо й соціальне обмежено. Збага-
чуючи українську літературу новими життєвими те-
мами й ідеями, Шевченко став новатором і в пошу-
ках нових художніх форм та засобів. Автор "Кобза-
ря" виробляв і утверджував нове художнє мислення. 
Його роль в історії української літератури більша, 
ніж роль Пушкіна в російській, Міцкевича — в 
польській літературі. Його значення в розвитку пе-
редової вітчизняної суспільної думки, соціальної і 
національної свідомості народу не менше, ніж в іс-
торії поезії. 

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине... 
От, де люде, наша слава, 
Слава України! 
Без золота, без каменю, 
Без хитрої мови, 
А голосна та правдива, 
Як Господа слово. 

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 
1814 року в убогій кріпацькій родині, в селі Морин-
цях, Звенигородського повіту, Київської губернії. 
Але безрадісні роки малого Тараса пройшли в селі 
Кирилівці того ж повіту, куди переїхала жити вся 
родина Шевченка. Талант Шевченка як поета й ху-
дожника звернув на себе увагу представників росій-
ської культури, зокрема К. П. Брюллова. Шевченко 
познайомився з поетом Жуковським, конференц-
секретарем Академії художеств Григоровичем, ху-
дожником Венеціановим, композитором Вієльгорсь-
ким. Вони високо оцінили здібності Шевченка і до-
помогли йому звільнитися від кріпацтва і вчити-
ся. Завдяки наполегливій роботі над собою Шевчен-
ко домагається значних успіхів у живопису. Він став 
чудовим портретистом та великим майстром аква-
рельного рисунка і за успіхи у навчанні одержує від 
Академії художеств три срібних медалі: у 1840 році 

за картину «Бідний хлопчик дає собаці шматок хлі-
ба» та 1841 року за картину «Циганка-ворожка». Пе-
рший малюнок, за який Тарас Григорович одержав 
срібну медаль у 1839 році, до нас не дійшов. Перша 
збірка власних віршів Шевченка вийшла в світ 1840 
року під назвою «Кобзар». Невеликий за обсягом 
«Кобзар» мав винятковий успіх. Поетичний талант Т. 
Шевченка був визнаний всіма передовими людьми 
того часу. Вихід «Кобзаря» був визначною подією в 
українській і російській літературі. Більшість росій-
ських періодичних видань позитивно оцінила появу 
«Кобзаря». Тарас Шевченко у своїй творчості відо-
бразив саме ті думки і настрої, які були важливими в 
житті українців його часу. Про те, що його творчість 
знайшла відгук у серцях людей, свідчить те, що в 
другій половині XIX і на початку XX ст. чи не єди-
ною книжкою у більшості сільських хат України був 
«Кобзар», вірші з нього вчили напам'ять, за ним учи-
лися читати. На той час твори Шевченка об'єднали 
українській народ. За ставленням людини до творчо-
сті Шевченка відразу стає видно, наскільки людина 
знайома і як ставиться до життя українського народу 
XIX ст. В історичному розвитку України Шевченко 
— явище незвичайне як своєю обдарованістю, так і 
місцем у літературі, мистецтві, культурі. Революцій-
на творчість Шевченка була одним із головних чин-
ників формування національно-політичної свідомос-
ті народних мас України. Впливи Шевченка на різні 
сторони духовно-національного життя нації відчу-
ваються до сьогодні. Творчість Шевченка — багато-
гранна, як його талант. Він був і глибоким ліриком, і 
творцем епічних поем, і видатним драматургом та 
різнобічно обдарованим митцем. Літературна спад-
щина Шевченка обіймає велику збірку поетичних 
творів («Кобзар»), драму «Назар Стодоля» і 2 урив-
ки з інших п'єс; 9 повістей, щоденник та автобіогра-
фію, написані російською мовою, записки історично-
археологічного характеру («Археологічні нотат-
ки»), 4 статті та понад 250 листів. З мистецької спа-
дщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і 
графіки. 
Поет і художник Тарас Шевченко (1814-1861) — 

культурний феномен, який перебував у центрі суспі-
льно-культурного процесу в Україні з середини XIX 
ст., уособлення українськості, будитель і просвіти-
тель української нації, основоположник нової украї-
нської мови та літератури. У масовій рецепції він — 
“батько” української нації, її апостол-заступник і 
пророк її майбутнього. Його діяльність і його спад-
щина зав’язує на собі великий пласт культури та су-
спільно-політичної історії України не тільки середи-
ни XIX ст., але й наступного часу — як завдяки мит-
цям-інтерпретаторам, так і впливові на культурний 
процес. 

Заступник директора з виховної роботи,  
С.А.Тіга  
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Шановні друзі, всі присутні, 
Батьки, сьогоднішні й майбутні, 
Дорогі студенти та викладачі, 
З найкращим святом на землі! 

Хочу усіх вас привітати,  
Слова стараюсь підібрати, 
Щоб кожен раптом це відчув, 
Щоб вересня свого він не забув.  

Шановні викладачі та студенти! 
Щиро вітаємо Вас з початком нового навчального року! 
1 ВЕРЕСНЯ - День знань - особливе свято! Це – день, з яко-
го починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Саме у 
День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчите-
лів і викладачів, їх неоціненну роботу розуму і серця. Це 
всенародне свято, адже тільки завдяки знанням людина до-
сягла сучасного розвитку.. 

 Цей день назавжди залишається в пам'яті кожної людини. 
Він яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмо-
сферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль луна-
ють теплі вітання i кожне людське серце, хвилюючись від-
гукується на заклик першого дзвоника!  
Від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному 
процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки при-
ємні враження! Усім, хто в цей день прийшов до нашого 
коледжу здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети у 
житті, знайти взаєморозуміння з викладачами, зустріти доб-
рих і надійних друзів 

Щоб ворухнулось щось в душі 
В усіх, хто чує ці вірші. 

Бо хоч уже і час пробіг, 
Та кожен з нас забудь не зміг 
Як сам колись, мов ці «малята», 
Спішив на перше студентське  свято. 

Така вона студентська доля, 
Щоб вчитись та на пари ходить, 
А потім в кінці - ненароком 
Ще й гарний диплом получить. 

Зав. відділенням «Механіко – гідротехнічне», 
Т.О. Мороз 

продовження навчан-
ня. Відділення «Авто-
матизація та бухгал-
терський облік» випу-
скає висококваліфіко-
ваних молодших спе-
ціалістів за напрямка-
ми «Енергетика та 

Дорогі студенти,  
шановні викладачі та батьки!  

Прийміть найщиріші вітання з Днем 
знань і початком нового навчального 
року! Перше вересня - це свято всена-
родне, бо жодного з нас не обійшло 
воно стороною. У когось свято Пер-
шого дзвоника асоціюється зі шкіль-
ними роками, хтось пам'ятає роки 
навчання в університеті. 1 вересня 
традиційно вважається Днем знань. 
Загальновідомо, що знання - це сила. 
Сила творіння, добра, суспільної зла-
годи та поступу, це день, з якого по-
чинається дорога в майбутнє для кож-
ного з Вас, починається новий етап 
вашого життя: вступ в життя до-
рослих. Сам час постійно вимагає: не 
хочеш відстати від життя - учись! 
Усім, хто в цей День прийде до на-
вчальних закладів здобувати знання, 
бажаю успіхів, натхнення, жаги до  

знань та нестримної волі до перемоги. 
Особливо, хочу привітати з цим святом 
дорогих першокурсників. Шановні сту-
денти! Вам даровано долею поринути у 
прекрасний і таємничий світ творчого 
пошуку, пізнання величного світу нау-
ки. Ви - опора і надія Української дер-
жави. Свій молодечий запал та енергію 
скеровуйте в русло здобуття якісної 
освіти, яка стане фундаментом вашого 
майбутнього. Ваші майбутні спеціаль-
ності, які ви обрали, тісно пов'язані з 
новітніми технологіями сучасного та 
майбутнього. Я дуже рада, що ви не 
помилилися з вибором. На вас чекає 
цікаве студентське життя, в якому бу-
дуть і радощі і труднощі. Наш навчаль-
ний заклад дасть вам можливість реалі-
зувати себе в навчанні та суспільному 
житті, придбати організаційні та міцні 
професійні навички, такі необхідні су-
часній людині, та змогу до подальшого  

 електротехнічні системи в агропро-
мисловому комплексі»  та «Бухгал-
терський облік». Наші випускники 
продовжують навчання в ТДАТУ та 
Київському національному універси-
теті біоресурсів і природокористу-
вання України. Ми пишаємося на-
шими випускниками та маємо надію, 
що ви станете гідними громадянами 
нашого суспільства. Я хочу побажати 
студентам, їх батькам та викладачам  
терпіння, мудрості, великої тяги до 
знань, незабутніх миттєвостей життя, 
справжніх відкриттів та наукових 
перемог!  Щастя вам та успіхів! 

Завідувачка відділення «Автоматизація та бухоблік» М.О. Назаренко 

Побігун Михайло Дмитрович - директор коледжу, тел. 42-03-30 
Тюрнікова Світлана Григорівна – головний бухгалтер коледжу, тел. 42-04-08 
Довгопола Світлана Олексіївна - заступник директора з навчальної роботи, тел. 42-20-00 
Тіга Світлана Анатоліївна - заступник директора з виховної роботи, тел. 42-23-62 
Мельник Олександр Васильович - заступник директора з навчально-виробничої роботи, тел. 42-04-05 
Жукова Наталія Миколаївна - заступник директора з АГЧ тел. 42-04-05 
Мороз Тетяна Олександрівна - завідувачка відділенням "МГМР" - 42-23-08 
Назаренко Марина Олександрівна - завідувачка відділенням "Автоматизація та бух. облік" 42-23-08 
Климович Євген Леонідович - завідувач заочним відділенням, тел. 42-12-55 
Пецух Ганна Миколаївна - завідувачка бібліотекою, тел. 42-12-55 
Биковська Ірина Павлівна - голова студпрофкому - 42-20-00 
Карпова Людмила Миколаївна - завідувачка гуртожитком, тел. 43-12-43 

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

Телефон 42-20-00. Комп’ютерна верстка: В. В. КУЦАХ. Формат А4.  
Редактор С. А. ТІГА 

  4       1 вересня 2013 р 


