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1 вересня – це справжнє свято людяності й доброти, мудрості й надії, віри і любові. Це – хвилюючий порив до нових 
відкриттів, початок осяйного й нелегкого шляху до знань, наукового розуміння й бачення навколишнього світу та нас 
сущих у ньому.  
Сьогодні, як ніколи, зростає попит на вищу освіту, на сучасні професії, пов’язані з новітніми науковоємними технологі-
ями, затребуваними на ринку праці. Тому перед вами, шановне студентство, постає відповідальне завдання – сформува-
ти насамперед свою особистість. Особистість – творчо мислячу, прагнучу пізнавати незвідане, спроможну поставити 
перед собою досяжну мету і неодмінно домогтися її. 
Саме таким має бути кредо сучасного студента. Ще Чарльз Дарвін говорив так: «Навчитися можна тільки тому, що 
любиш». Любіть науку, любіть знання – і це вам повернеться сторицею. Геніальний український світоч, Іван Франко, 
людина, яка все життя не переставала вчитися, котра вільно володіла 14 мовами й перу якої належали десятки геніаль-
них літературних творів і наукових трактатів, пророче називав головними рушійними силами суспільного прогресу – 
Дух, Науку, Думку й Волю. Саме це залишається надзвичайно актуальним зараз – у час, коли потрібно боронити, відбу-
довувати, в подальшому розбудовувати нашу державу, якій цими днями виповнилося 23 роки, відстоювати її незалеж-
ність та суверенітет.  
Звертаємося у цей урочистий день насамперед до першокурсників. Сьогодні ви отримали змогу навчатися одній із спо-
конвічних, наймирніших професій – хліборобів, господарів землі нашої. Пишайтеся тим, що ви увійшли в дружну і згу-
ртовану родину агро освіти, яка вже понад століття готує фахівців не тільки для аграрного сектору, а й для інших галу-
зей економіки країни. Тож бережіть і примножуйте її традиції та надбання. З усією теплотою серцю висловлюємо слова 
подяки нашим викладачам, всім співробітникам вишів за їх щоденну напружену творчу працю. Вітаємо й батьків наших 
вихованців, зичимо їм терпеливості й порозуміння зі своїми нащадками.   
Бажаємо студентству нашої країни великого натхнення на шляху до підкорення нових вершин знань, наполегли-
вості й терпіння, мудрості й розважливості! Переконані, ваші здібності, працьовитість, високі патріотичні по-
чуття стануть запорукою миру, спокою в країні, нових успіхів, котрими пишатиметься ненька України.   
 

З повагою, Міністерство Аграрної політики та продовольства України 

 

Дорогі студенти, шановні вчителі та батьки! 
Щиро вітаю вас із святом 1 Вересня – Днем знань! 

 

Цей день завжди буде світлим і радісним, найбільш очікуваним святом для тих, хто вперше переступить по-
ріг аудиторії – першокурсників. Це свято і для тих, хто знову сяде за парту та зробить черговий крок по дов-
гій, але такій цікавій, повній відкриттів та досягнень, шкільній дорозі. Саме в цей день радісними та галасли-
вими голосами дітей знову наповняться світлі класи шкіл, аудиторії коледжів і ліцеїв, університетів та інсти-
тутів. Вітаю щиро першокурсників. Пам’ятайте: ви зробили свідомий крок у доросле життя, заклали фунда-
мент свого майбутнього – обрали професію. Тепер ваш успіх залежатиме, насамперед, від власного бажання 
вчитися і розвиватися. Викладачі допоможуть набути знання та навички, але досягти помітних результатів 
дуже складно без постійної роботи над собою, вміння ставити цілі та досягати їх. 
Шановні вчителі! Якість освіти, яку отримують наші діти, залежить від вашого професіоналізму та наполег-
ливої праці. Вчитель здійснює щоденну, часом не оцінену достойно, але кропітку, напружену і вкрай необ-
хідну роботу. Віддаючи свої знання, ви вкладаєте в учнів частку свого серця і душі. Діти виростають, стають 
дорослими і самостійними, але своїх вчителів пам’ятають усе життя.. Дякую вам шановні колеги, хто щодня 
входить до групи дитячого садочку, до класу, навчальної аудиторії, гуртка або секції, дякую за терпіння, не-
байдужість і бажання зробити освіту якісною і доступною для кожної дитини України,  цікавою і потрібною 
для молодого покоління! 
Бажаю всім миру та злагоди, наснаги у роботі,  успіхів у навчанні, професійного задоволення й творчих 
здобутків.   

З повагою, Міністр освіти і науки Сергій Квіт 
 



 

 

Шановні, педагогічні працівники, студентство! 
 

Сердечно вітаю Вас із Днем знань – святом надії і сподівань, з якого розпо-
чинається новий навчальний рік, відкриття нової дороги до знань та нових 
звершень.  
Коледж – храм думки, людяності і натхнення. А освітянам сьогодні нале-
жить ключова роль у вихованні та становленні свідомих громадян країни, 
зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації. Адже майбутнє 
країни – це освічена нова генерація. І їм будувати нову Україну.  
У День знань мені особливо приємно вітати першокурсників, які сьогодні 
вливаються у дружній колектив студентства коледжу. Багато цікавого Вас 
чекає попереду.  
Сподіваюсь, що в Мелітопольський коледж ТДАТУ привело Вас велике бажання вчитися, щоб стати справ-
жніми мудрими та освіченими фахівцями аграрного виробництва. Плекайте в собі почуття гідності і гордос-
ті за те, що належите до талановитої і працьовитої країни аграріїв! 
Бажаю, щоб новий навчальний рік приніс вам реалізацію добрих намірів і життєвих планів, додав сили та 
натхнення. 
Нехай він відкриває перед молоддю широкі обрії пізнання, педагогам приносить задоволення від плодів їх-
ніх зусиль, а батькам – віру в щасливу долю їхніх дітей! 
Миру, успіхів і перемог!  

Директор коледжу Побігун М.Д. 

«Перший крок на перший урок!» 

«Україна - суверенна демократична держава» 
Проголошення акту незалежності України 24 серпня 1991 року відкрило нову сторі-
нку історії щодо становлення держави Україна. В Декларації про державний сувере-
нітет України від 16 липня 1990 року і зверненні Верховної Ради України "До пар-
ламентів і народів світу" /5 грудня 1991 року/ наголошувалося на тому, що до сім'ї 
цивілізованих країн бажає увійти нова держава, яка гарантує вільний розвиток укра-
їнського народу, кожного громадянина України незалежно від його етнічної прина-
лежності. Важливим етапом державотворення є прийняття п'ятою сесією Верховної 
Ради України 28 червня 1996 року Конституції — Основного Закону України. Ця 
подія завершила період державного становлення, закріпила правові основи незале-
жності України. Наша країна реально стала невід'ємною частиною європейського і 
світового співтовариства. В Конституції Україна визначена як незалежна, суверенна, 
демократична, соціальна і правова держава. За формою правління Україна є респуб-
лікою, за державним устроєм - унітарною, тобто єдиною, соборною державою. 

 

Однією з ознак сучасної держави є наявність в неї своїх держа-
вних символів. Саме, ця група атрибутів державності займає 
особливе місце у характеристиці держави - як суверенного 
явища. Систему державних символів України, відповідно до 
ст.20 Конституції України складає три елементи:  

� Державий прапор України  
� Державний герб України  
� Державний гімн України 

Кожен з них має свої особливості, виконує свої функції, але 
всі разом вони є державними символами України, і вико-
нують своє основне завдання - символізують Україну - як 
суверенну і незалежну державу. Сутність державних сим-
волів певним чином розкривається, також і через їх функції: 
представницьку, політичну, ідеологічну та соціальну.  
 Після відновлення державної незалежності в 1991 році, в Україні розпочався процес становлення нової сис-
теми конституційно-правового регулювання державних символів. Його початком став Указ Президії Верхо-
вної Ради України від 15 січня 1992 року "Про Державний гімн" України, яким було затверджено "Ще не 
вмерла Україна", автором якої є М.М.Вербицький. Даним Указом Президії Верховної Ради запроваджено 
повсюдне виконання Державного гімну України з 16 січня 1992 року.  
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28 січня 1992 року Постановою Верховної Ради України "Про Державний 
прапор України "… затверджено Державним прапором України національ-
ний прапор, що являє собою прямокутне полотнище з двох горизонтально 
розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору 
із співвідношенням ширини прапора до його довжини -2:3". 19 лютого 1992 
року Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Державний герб 
України", якою ТРИЗУБ запроваджено "... як Малий герб України, вважаю-
чи його головним елементом Великого герба України". В окремому Додатку 
до Постанови Верховної Ради України "Про Державний герб України" ви-
значено кольорове та схематичне зображення ТРИЗУБА як Малого герба 
України. 
28 червня 1996 року, приймаючи Конституцію України, Верховна Рада 

фактично підтвердила попередні акти, і на конституційному 
рівні закріпила як державні символи - національну символіку 
України. Якщо звернутись до історії нашої держави, ми можемо 
побачити, що синьо-жовті кольори прапору вперше згадуються 
близько 1410 р. на корогвах Галицько-Волинського князівства. 
На них ще на синьому полі був зображений золотий лев.  

 

Жовто-блакитний прапор мали й запорізькі козаки, які використовува-
ли його в мирний час, на відміну від бойового стяга малинового кольо-
ру. Сині і жовті кольори містилися і в гербах українських земель, міст і 
старшинських родів. З XVIII ст. ці кольори присутні на полкових пра-
порах Київського, Лубенського, Полтавського, Чернігівського, 
Ізюмського козацьких полків. Вони ж використовувалися при 
зображенні багатьох гербів українських гетьманів та козацької старши-
ни (гетьманів Дорошенка, Брюховецького, Розумовського, полковників 
Нечаїв, Богунів). Традиція поєднання жовтого і блакитного кольорів 
поширюється і на герби тогочасних міст України. 

Блакитні жупани й жовті свити носили учасники гайдамацького руху у 
XVIII ст. 1848 р. у Львові на ратуші вперше було піднято жовто-блакитний 
прапор у вигляді двох горизонтальних смуг, тобто приблизно як тепер. Ця 
ідея, започаткована Головною Руською Радою, була підхоплена спортивно-
просвітницькими організаціями, які почали діяти на Галичині наприкінці 
XIX ст. (у першу чергу «Соколами»). У 1911 р. починається широке вико-
ристання жовто-блакитного прапора на різних масових заходах, зокрема 
під час відзначення 50-річчя від дня смерті Т. Г. Шевченка (1911 p.), 100-
річчя від дня його народження (1914 р.) тощо. 
З 1914 р. Січові стрільці під такими ж прапорами воювали на полях Першої світової війни. Жовто-блакитні 
прапори масово з'являються на маніфестаціях українців після перемоги Лютневої революції 1917 p., під ни-
ми формувалися й перші українські національні військові з'єднання. У березні 1918 р. Центральна Рада за-
твердила державний герб і державний прапор УНР.  За гетьмана П. Скоропадського жовто-блакитний пра-
пор був замінений на блакитно-жовтий. Блакитно-жовті прапори затвердили уряди Західноукраїнської На-
родної Республіки 13 листопада 1918 р. у Львові і Підкарпатської Русі як складової частини Чехословаччи-
ни. Перший сейм Карпатської України 15 березня 1939 р. в м. Хусті ухвалив блакитно-жовтий державний 
прапор. 

 
 

Головним елементом Великого Державного Герба України є знак княжої Держави 
Володимира Великого. Перша літописна згадка про тризуб як князівський знак Ки-
ївської Русі датована X ст. Вона збереглася в болгарському рукописі «Хроніка Ма-
насії» (XIV ст.), де зображені воїни князя Святослава, у руках яких прапори увінчані 
тризубцем. Тризуб зображувався на монетах великого князя Володимира Святосла-
вовича, а згодом Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха. Спочатку цей знак не 
був офіційним гербом, а виступав лише у ролі родового знака князів. Проте з часом 
він передається у спадок як символ влади та знак єднання східних слов'ян, тобто 
стає власне гербом. Зараз існує понад 40 версій, які пояснюють походження та ін-
терпретують суть тризуба. 
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 Після розпаду Київської Русі тризуб утратив значення державного символу, зберігаючись на гербах провін-
ційних міст, українських магнатів, дворян та козацької старшини. У 1918 р. після проголошення незалежності 
УНР золотий тризуб на синьому тлі був затверджений Державним Гербом України. Він залишався також гер-
бом і за гетьмана П. Скоропадського й УНР часів Директорії.  

Музика до гімну народилася в 1864 p., коли Львівський український 
центр показав спектакль письменника К. Гейнча «Запорожці». Тут 
уперше було виконано пісню «Ще не вмерло Запорожжя», яку із за-
хватом зустріла публіка. Це була музика М. Вербицького — мелодія 
майбутнього Гімну України. Ця мелодія «Ще не вмерла Україна» за-
тверджена Верховною Радою України 15 січня 1992 р. 

 6 березня 2003 р. Верховна Рада України затвердила текст Державного Гімну України у другій редакції істо-
ричного тексту П. Чубинського, перші рядки якого такі: 

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля! 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці! 
Душу, тіло ми положим за нашу свободу 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

Всі ми повинні пам’ятати, що  незалежність нашої держави — 
заслуга не тільки певних політичних сил та рухів, а насамперед 
всього українського народу, всіх національностей, проживаючих 
на теренах нашої країни. Незалежність і суверенність держави 
створили сприятливі умови для демократичних перетворень, що 
суттєво вплинули на подальший розвиток прав і свобод людини і 
громадянина, забезпечили широке міжнародне визнання: підписано серію політичних та економіч-
них угод з іншими державами, що визначило наше місце у світовому співтоваристві та допомагає 
політичному і економічному становленню незалежної України. 
Україна - багатонаціональна держава, де проживають представники понад 130 національностей та народнос-
тей, де в різних формах реалізується право національних меншин на здобуття освіти рідною мовою. У статті 
53 Конституції України записано: "Громадянам, які належать до національних меншин, ... гарантується право 
на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах...". 

Необхідно відзначити що, захист прав національних меншин, формування 
умов для їх активної участі в соціально-економічному, політичному, духо-
вному та культурному житті є одним з пріоритетів державної етнонаціона-
льної політики, реалізація якої здійснюється відповідно до принципу вер-
ховенства міжнародних стандартів у сфері прав і основних свобод люди-
ни. У зв'язку з вищезазначеним, в Статті 4. Закону України «Про засади 
державної мовної політики» наголошується: 

1. Законодавство України про мови складається з Конституції України, Декларації прав національностей 
України, цього Закону, законів України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин", "Про національні меншини", "Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист націо-
нальних меншин" та інших законів України, а також міжнародних договорів, що регулюють питання викорис-
тання мов, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Основи державної мовної політики 
визначаються Конституцією України, а порядок застосування мов в Україні - виключно цим Законом, з норм 
якого мають виходити інші правові акти, що визначають особливості використання мов у різних сферах сус-
пільного життя. 
2. Якщо чинним міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 
України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в законодавстві України про мови, то застосову-
ються норми, які містять більш сприятливі положення щодо прав людини. Так, частина 7 статті 7 закону зо-
бов'язує громадян, які проживають на території, де функціонує регіональна мова або мова меншин, розвива-
ти та використовувати таку мову — «У межах території, на якій поширена регіональна мова або мова мен-
шини, здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту регіональної мови або мови меншини, пе-
редбачених цим Законом, є обов'язковим для місцевих органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх посадових і службових осіб, а також гро-
мадян — суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.» Дія закону розповсюджується на 18 мов: 
російську, білоруську, болгарську, вірменську, гагаузьку, ідиш, кримськотатарську, молдавську, німецьку, 
новогрецьку, польську, ромську (циганську), румунську, словацьку, угорську, русинську, караїмську і крим-
чацьку. 
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Треба пам’ятати, що невід'ємною частиною громадянської культури 
виступає  патріотизм, змістовною складовою якого є становлення на-
ціональної свідомості, почуття відповідальності за долю рідної зем-
лі, народу. Патріотизм є позаполітичним і виявляється через служін-
ня народу та любов до Вітчизни, а не до влади та державного уст-
рою. А патріотом є та людина,  яка любить свою Вітчизну, шанує її 
історію, здатна перейматися проблемами, що існують в суспільстві 
та долею співвітчизників, а головне працювати на зміцнення держа-
ви, бути справжнім захисником своєї Батьківщини.   
Патріот України — це не красномовний трибун, а той, хто вміє бачити труднощі, нерозв'язані 
проблеми, розуміє суспільно-політичну ситуацію в країні, проте не панікує, не стоїть осторонь, а 
готовий долати перешкоди. Патріот — це той, хто сприяє розбудові демократичної держави. 

 

 

Дорогі наші студенти, шановні викладачі та батьки! 
Ось і настав День знань. Перше вересня – це особливе свято, якщо забути про стерео-
типи та штампи, то це свято змін, свято позитивного розвитку, свято пізнання нового 
та невідомого, водночас, зі збереженням зв'язку з минулим. У цей день хочеться особ-
ливо теплими словами привітати всіх людей, які мають безпосереднє відношення до 
освіти.  
Для когось із вас він перший, для когось останній, а для когось черговий. Але одно-
значно для кожного це свято, яке відкриває двері в новий світ відкриттів і нових мож-
ливостей. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього по-
чинається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових зве-
ршень, до самостійного життя. 

Важко знайти сьогодні молоду людину, яка не мріяла б про вищу освіту! Адже вища освіта обіцяє в 
майбутньому і цікавішу, краще оплачувану роботу, і оволодіння інформаційними технологіями, без яких 
сьогодні немає перспективи. Для тих, у кого ці мрії збуваються, неминуче настає свято першого дзвоника в 
омріяному вищому навчальному закладі. І знову ранок першовересневого дня, знову захоплені чарівною 
хуртовиною осінніх квітів вулиці розквітають дитячими, юнацькими усмішками. 
Усім, хто в цей день прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю на цьому шляху підкорити нові 
вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконана, ваші здібності, 
наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті. 
Наш навчальний заклад дасть вам можливість реалізувати себе в навчанні та суспільному житті, придбати 
організаційні та міцні професійні навички, такі необхідні сучасній людині, та змогу до подальшого 
продовження навчання.  
Відділення «Автоматизація та бухгалтерський облік» випускає висококваліфікованих молодших 
спеціалістів за напрямками «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», 
«Бухгалтерський облік» та «Комп’ютерні науки». Наші випускники продовжують навчання в ТДАТУ, 
Київському національному університеті біоресурсів і природокористування України та інших вищих 
навчальних закладах України. Ми пишаємося нашими випускниками та маємо надію, що ви станете гідними 
громадянами нашого суспільства.  
Так дозвольте вас привітати, дорогі студенти, побажати пройти шлях до знань гідно, з упевненістю. Нехай 
завжди з вами буде поруч підтримка та розуміння Ваших близьких та знайомих, а направляти і допомагати 
вам будуть і люблячі батьки, і ваші викладачі. 
Зі святом Вас! Успіхів Вам у праці та навчанні! 
 

День знаний, и, конечно же, День мира – 
Таков для всех день первый в сентябре, 
Когда под звуки вальса из эфира 
Шлет поздравленья диктор детворе. 
День знаний – мирный день, необходимый, 
Как символ доброты и чистоты, 
Давно и прочно горячо любимый, 
И щедрый на улыбки и цветы. 

 
Зав. відділенням «Автоматизації та бухобліку»  

М.О. Назаренко 
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Шановні студенти та викладачі! 
Прийміть щирі привітання з початком нового навчального року і всеукраїнським 
святом - Днем Знань! 
Сьогодні для вас відкривається нова дорога до знань, ви робите ще один крок до 
відкриттів, досліджень. Бережіть знання, вчіться! Знання - це запорука вашого 
успішного майбутнього. Освіта та виховання молодого покоління - один з най-
більш важливих і складних видів діяльності - вимагає постійного прояву високих 
якостей: доброти і сили, мужності й самопожертви. 
У новому навчальному році бажаю всім студентам успіхів у навчанні, твердості і 
наполегливості в досягненні поставленої мети. Ви отримуєте нову можливість 
знайти знання, ви робите перший крок до відкриттів, нових досліджень. Збирай-
те по крупицях знання. Ми говоримо вам: вчіться, вчіться і ще раз вчіться! Адже 
будь-які знання – це ваше успішне майбутнє.  
Зі святом вас усіх! З 1 вересня! 

 

Мы поздравляем Вас с праздником знаний  
В первый осенний прекрасный денек!  
И пусть желание новых познаний 
Не превратит огонек в уголек. 
К новому нужно тянуться упорно 
И постигать много разных наук 
Важен «День знаний» для всех нас бесспорно 
Он не пустой и бессмысленный звук. 

Зав. відділенням «Механіко -гідротехнічним»,  
Т.О. Мороз  
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