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З Днем працівників освіти вітає директор коледжу 

Шановні викладачі, працівники та ветерани освітянської ниви! 

 

Щиро і сердечно вітаю Вас із професійним святом – Днем працівників освіти, яке 

об’єднує всіх тих, хто відкриває нам двері у квітучий сад знань, науки, мудрості. 

Діти – майбутнє держави. І саме Ви невтомно і наполегливо плекаєте це майбутнє – 

молоде покоління свідомих, талановитих громадян нашої країни. Ви несете людям 

добро, Вам вірять, до Вашої думки прислухаються, у Вас вчаться. Завдяки Вашій 

повсякденній праці діти долучаються до тих невичерпних скарбниць знань, які допо-

магають їм обрати життєвий шлях, стати справжніми фахівцями своєї справи. Удень 

свята щиро дякую Вам  за добросовісне служіння обраній справі, невтомний творчий 

пошук, самовідданість, високий професіоналізм та життєву мудрість. 

Бажаю Вам, дорогі колеги, успіхів у вашій благородній педагогічній діяльності, нових 

творчих знахідок, міцного здоров’я, творчої енергії та людської поваги. 

Нехай ніколи не згасає світло Вашої душі, тепло Вашого серця до улюбленої професії. Хай кожен Ваш день 

повниться новою радістю та перемогою, хай здійснюються Ваші плани в ім’я щасливого майбутнього Украї-

ни і нашого коледжу. 

 

З професійним святом! 

 

З повагою, директор коледжу М.Д. Побігун 

З Днем працівників освіти вітає циклова комісія «Загальноосвітньої підготовки» 

 та заступник директора коледжу з виховної роботи 
 Учителю! Ти йдеш по цій землі 

І слід стає твій крок за кроком 

Яскравим вогником у сутінках пітьми, 

А все життя для тебе є уроком. 

Ти бачиш те, що іншим не під силу, 

І відповідь даєш на всі «чому?» 

Ти не даремно тут, бо серце має крила, 

Воно для всіх – віддать його кому? 

Своїм студентам, синьооким і чубатим, 

Що ловлять погляд, кожен рух всяк час –  

Це щастя вчителя – його багато, 

      І слід яскравий – вогник не погас. 
ЦК «Загальноосвітньої підготовки»  

Дорогі колеги - працівники коледжу і ветерани освітянської праці! 

Коли на змочену осінніми дощами землю, починає тихо падати жовтий лист, приходить до нас свято – День 

працівників освіти. Так склалось символічно, що наше свято ми відзначаємо саме восени. Як гарна, погожа 

осінь обдаровує нас своїми багатствами, так і ви, викладачі, даєте дітям неоціненні скарби людських якостей, 

які є такими важливими у житті. Учителювання – не фах, це покликання. Часом воно межує з громадянським 

подвигом і доходить до самопожертви. А ще вчителювання – відповідальна й невимовно виснажлива праця. 

А ще - це незрівнянна радість Майстра від плекання Людської Душі. Цього дня кожен учитель вислуховує, 

який він мудрий, вправний, красномовний, вродливий, сучасний, одним словом, неповторний. І усе це – пра-

вда. Кожне свято має свою магію. Певно, магію сьогодні створює море квітів та океан вдячних слів. 



 
 

 

Шановні сивочолі ветерани аграрної освіти! Я низько вклоняюся вам за неоціненний внесок у розвиток 

нашого коледжу, за ваш учительський подвиг, що назавжди залишиться у серцях викладачів, які продовжу-

ють втілювати у життя ваші надбання, досвід, нереалізовані задуми по вихованню студентів. 

Майже 60 працівників сьогодні спільними зусиллями примножують традиції Мелітопольського коледжу. І 

про яку б сферу діяльності не йшла мова: адміністративну, навчально-виховну, обслуговування приміщень, 

організацію медичного обслуговування – всюди і яскраві приклади самовідданої праці наших колег, які роб-

лять спільну справу – виховання дітей, майбутнього нашого коледжу, нашої держави 

Дорогі колеги! Сьогодні Ваше свято. Свято скромних, але достойних людей, свято добра, мудрості та любо-

ві. Низький уклін вам за вашу натхненну і самовіддану працю. За вашу непохитну віру у кожного студента, у 

кожного з нас. За ваше розуміння, підтримку і за частку душі подаровану дітям. 

За наше минуле, теперішнє і майбутнє. 

С.А. Тіга,  заступник директора по виховній роботі 

«До дня народження коледжу» 

Дорогами звершень та здобутків 

 

 У Мелітополі, як і по всій Україні, «бабине літо» - тепла м’яка південна осінь. Наше рі-

дне місто відзначило свій 230 день народження (бо слово «відсвяткувало», у такий не-

спокійний для нас усіх час, не доречне…), звітуючи перед городянами про свої успіхи, 

злети, труднощі та проблеми. Місто – живе, працює, мріє, будує плани на щасливе май-

бутнє. А разом з рідним Мелітополем свій 83-тій день народження святкує один із най-

старіших навчальних закладів нашого міста – ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ». 

Наш коледж по праву посідає чільне місце серед інших навчальних закладів України, бо 

впевнено і з гідністю крокує дорогою зростання. Його з упевненістю можна назвати куз-

нею кадрів для сільського господарства краю. Розпочав свою діяльність коледж у 1931 

році, як Мелітопольський садово-городній технікум. 

У довоєнні роки технікум був однопрофільним з невеликою кількістю 

студентів. На сьогодні у коледжі навчається 525 студентів на денному 

відділенні і 161 студент на заочному відділенні. Діяльність педагогічного 

складу коледжу завжди була і тепер спрямована на забезпечення якісної 

освіти, яка б відповідала вимогам сучасності і для цього колектив має і 

реалізовує свої потенційні можливості. На сьогодні у коледжі 22 викла-

дача мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 викладачів мають педаго-

гічне звання «викладач-методист», 2 викладача – звання «відмінник агра-

рної освіти», 4 – «відмінник освіти України.»  

 

Неоціненну наукову і методичну допомогу коледжу надає керівництво і науково -  

педагогічні працівники Таврійського державного агротехнологічного університету, 

структурним підрозділом якого є наш коледж. Реалізуючи принцип ступеневої осві-

ти, університет надає можливість випускникам коледжу за скороченим терміном 

навчання здобувати повну вищу освіту як за денною, так і заочними формами на-

вчання. А викладачі коледжу мають можливість підвищувати свою кваліфікацію 

шляхом стажування при кафедрах або навчання у магістратурі університету. Історія 

нашого коледжу – це невеличка частина історії країни. Разом із нею ми жили, пра-

цювали, долали труднощі, здобували перемоги. 

Від покоління до покоління змінювалася навчально-матеріальна база коледжу, накопичувався досвід, прим-

ножувалися традиції. І в тому, що сьогодні ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» є одним з провідних на-

вчальних закладів Запорізької області системи аграрної освіти, заслуги всіх поколінь викладачів, працівників, 

студентів. Пам’ятаємо минуле, пишаємося сьогоденням, плануємо майбутнє і впевнені в ньому! 
Коледж прийняв участь у святкуванні Дня міста Мелітополя. На фото – виставка до Дня міста, під час 

якої студенти проводять профорієнтаціїну роботу, запрошуючи на навчання майбутніх абітурієнтів  

Король Н.В., викладач української мови та літератури. 
«Крупним планом» 

Регіональний тур конкурсу «Викладач року – 2014» 
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Вчитель…. Якою мовою не звучало б це слово, воно завжди про-

мовляється з повагою й шаною. Це слово на все життя западає 

глибоко в душу. Життя показує, що професія педагога подібна до 

митця, багатогранного і талановитого, який не має права на по-

милку. Він щодня виходить ніби на сцену театру, в якому ніколи 

не опускається завіса та немає антрактів. Саме таких розумних, 

досвідчених, неординарних викладачів зібрав 18 вересня регіона-

льний тур конкурсу «Викладач року 2014» в стінах Мелітополь-

ського коледжу ТДАТУ .  

У конкурсі брали участь: Юрко Л.М. (ВСП «МК ТДАТУ»), 

Тайлакова О.В. (ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ»), 
 

 

Смоковська Є.І. (ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ»), Коваленко В.Г. (ВСП «Бер-

дянський коледж ТДАТУ»), Живиця Л.О. (ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»), 

Рись Ю.С. (ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ»), Даценко В.В. (Каховський агроте-

хнологічний  коледж).  

Свою педагогічну  майстерність і досвід учасники показали в наступних конкурсах: пре-

зентація системи роботи викладача, вирішення педагогічних ситуацій, представлення 

проекту «Моя педагогічна ініціатива», оцінка НМК дисципліни, оцінка методичного 

забезпечення та результативності позааудиторної роботи з навчальної дисципліни, оцінка 

відкритого заняття. Переможцем конкурсу визнано - Тайлакову Олену Володимирівну 

(ВСП “Новокаховський коледж ТДАТУ”.) За результатами проведення регіонального  

етапу конкурсу учасники відзначені у наступних номінаціях: Юрко Лаура Михайлівна – ІІ місце; Рись Юлія 

Сергіївна – ІІІ місце; Даценко Володимир Васильович – номінація «Методичний пошук»; Живиця Людмила 

Олександрівна – номінація «Педагогічна культура»; Коваленко Вікторія Геннадіївна – номінація «Новатор-

дослідник»; Смоковська Євгенія Іванівна – номінація «Професійна спрямованість».  

Конкурсанти ще раз підтвердили, що вони кращі з кращих, що наше освітянство тримається на небайдужих і 

люблячих своїх вихованців ентузіастах, які одержимі своєю професією. 

Шановні учасники конкурсу! Нехай ваша мудрість, терпіння й професіоналізм допоможуть вашим вихован-

цям на тернистих життєвих шляхах. Доля дарує мир і злагоду, щастя й здоров’я, вічне натхнення у праці. Не-

хай ваша творча нива щедро колоситься новими врожаями у навчанні та вихованні майбутнього нашої дер-

жави. 
Н.В. Нікуліна, зав. метод. кабінетом 

«Тема номеру» 

 

В рамках місячника першокурсника традиційно пройшов тиждень циклової 

комісії «Загальноосвітньої підготовки»… 

Розпочався новий навчальний рік. Ми, викладачі, знову повернулися до виконання 

своїх професійних обов’язків – проведення занять, складання планів, тощо. З тепло-

тою зустріли ми і студентів-першокурсників – з теплотою та розумінням, що навчан-

ня – це насамперед важка праця! Тому  перш за все ми повинні надати допомогу і 

підтримку тим, хто їх потребує. У період адаптації до нового студентського життя, 

коли відбувається поповнення сім’ї студентів коледжу першокурсниками, вже стало 

традицією проведення місячника першокурсника, під час якого проводиться і тиж-

день циклової комісії «Загальноосвітньої підготовки».  

Діагностика знань та анкетування першокурсників допомогли виявити проблеми та особливості процесу адапта-

ції, а велика низка проведених нестандартних уроків та пізнавальних заходів сприяла підвищенню інтересу до 

вивчення загальноосвітніх дисциплін студентами нового набору, полегшенню процесу  їхнього «звикання» 

до навчання у вищому навчальному закладі. Запалити вогник зацікавле-

ності, побачити, як прокидається у твого вихованця інтерес до знань і 

надати ці знання, допомогти, коли він звернеться до тебе за порадою і 

навіть не дожидаючись цього звернення – в цьому полягає наше покли-

кання. Саме від цього ми отримуємо радість у своїй педагогічній діяль-

ності, бо праця для нас – джерело натхнення! 
 

Міфле-Чередниченко С.А., голова ЦК «Загальноосвітньої підготовки» 
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Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. Ми одержали у 

спадок сучасну українську літературну мову — багату, розвинену, гнучку. Наше 

завдання — берегти цей неоціненний дар, примножувати його, не засмічувати чу-

жими і грубими словами, не забувати, щиро любити. На перший погляд, українсь-

ка мова посіла належне місце в нашому суспільно громадському житті. Нею гово-

рять диктори радіо й телебачення, друкують підручники, викладають у школах і  

навчальних закладах. Проте українською рідко розмовляють  у повсякденному, приватному житті. Дехто ка-

же: «Чи не однаково, як я говорю? Головне, щоб мене розуміли». Ні, не однаково. Мова – інтелектуальний 

портрет людини. Не забуваймо про це! І якщо зовнішній портрет можна змінити за допомогою одягу, макія-

жу, то з мовним – набагато складніше. З того, як розмовляє та чи інша людина, можна зробити висновок про 

її освітній і культурний рівень. Чим вищу культуру має людина, то розвиненішою, досконалішою є її мова, 

багатшим лексичний запас. З метою спонукати студентів розвивати власне мовлення, збагачувати словнико-

вий запас, пробудити почуття національної гідності, гордості за мову в рамках тижня циклової комісії зага-

льноосвітньої підготовки було проведено лінгвістичну гру «Ти наше диво калинове…» (групи 411, 611). 

Студенти взяли активну участь у грі, показали свої знання з мови, ерудицію, кмітливість, творчі здібності. 

Сподіваємось, що наші зусилля не марні, що подібні заходи допоможуть нашим студентам відчути красу 

української мови, сформують потребу спілкування рідною мовою не тільки на заняттях, а й у повсякденному 

житті. 

Карпович О.П., викладач української мови та літератури 
«Ерудит-шоу» з фізики – ще один з уроків-ігор, що пройшли протягом тижня 

ЦК «Загальноосвітньої підготовки». Цю інтелектуальну гру було проведено у 

111 групі. Як відомо, гра не є пустою забавкою, а тим більше, гра навчальна. У 

грі дитина живе, гра потрібна для її розвитку. Повторення в ігровій формі фі-

зичних понять, які є основною базою для вивчення курсу фізики; розширення 

кругозору; розвиток культури спілкування і культури відповіді на питання; ро-

звиток пізнавальних інтересів студентів-першокурсників  – таку мету  
переслідувало проведення уроку-заходу з навчальної дисципліни. Вивчення фізики для багатьох студентів – 
нелегка праця. Оволодіння цією складною технічною дисципліною підчас неможливе без напруження волі і 
прикладання значних зусиль. Тому хотілося запалити іскорку інтересу до предмету, допитливості. 

 

Сподіваюся, що це вдалося зробити! Як у всякій грі, переможцями стали ті 
учасники, що набрали найбільшу кількість балів, проявили більш швидку ре-
акцію, спостережливість, показали свою ерудицію, найкраще приємно «розк-
рилися» як для викладача, так і для своїх одногрупників. Молодці! Успіхів 
всім першокурсникам в оволодінні цією нелегкою дисципліною! 

Міфле-Чередниченко С.А., викладач фізики 

У групі 511 було проведено вікторину «Захоплююча математика». Студенти 

познайомилися з цікавими історичними моментами, що пов’язані з відкриттями 

відомих математиків, виконали низку вправ, спрямованих на розвиток уваги, логіки 

та пам’яті. Бліц-вікторина дозволила учасникам проявити кмітливість, винахідли-

вість, показати свою загальну ерудицію, вміння логічно мислити а тест-контроль – 

продемонструвати наявні знання з дисципліни «Математика».  

 

У вивченні цієї дисципліни не завжди буває легко.  Інколи оволодіння основами на-

уки стає важкою працею для студента. Тому так важливо пробудити інтерес, заціка-

вленість математикою, яка є не сухою, а дуже красивою, живою наукою. Без вміння 

міркувати, робити висновки не обійтися в повсякденному житті. А саме на заняттях 

з математики ми набуваємо цих вмінь. 
Власюк Р.Б., викладач математики 

Відомо, що знання багатьох спочатку учнів шкіл, а потім і студентів вищих навчаль-

них закладів з хімії не виходять за рамки навчальної програми. Саме з метою підви-

щення пізнавальних інтересів з цієї дисципліни у 311 групі було проведено урок-гру 

«Детективи без ліцензій». Студенти отримали цілу низку нестандартних завдань з 

хімії, виконання яких потребувало від них логічного мислення, вміння аналізувати, 

порівнювати, і, що найголовніше, вміння співпрацювати в колективі. Під час гри сту-

денти –першокурсники показали непогані знання з дисципліни. Тож, так тримати!  
Чебірюк О.М., викладач хімії 
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Нам истину одну запомнить нужно Она проста, доступна и важна: 

Просторен мир, когда царит в нем дружба, И тесен он, когда царит вражда. 
 

Філософські рубаї Омара Хайяма відомі багатьом. Але не всі знають, що Омар 

Хайям – ще й видатний математик, йому належать багато відкриттів в цій науці. 

Будь-яку науку творять люди, на перший погляд звичайні люди, але коли знайо-

мишся ближче з їх життям, то розумієш, що це видатні люди. В рамках місячника 

першокурсника в групі 211 був проведений урок, присвячений великим творцям 

математики.  

 

На занятті студенти познайомилися з цікавими фактами з життя математиків минулого, дізналися про їх різ-

номанітний талант, самовідданість улюбленій справі а інколи і самопожертву заради неї, що заслуговує на 

велику повагу. Сподіваюсь, що сприйняття студентами певних математичних тверджень, після знайомства з 

життям їх творців, буде більш цікавим і свідомим. 
Федоренко Л.М., викладач математики 

 

У час, коли по всій Україні піднімається питання двомовності, завдання ви-

кладача-словесника – викликати у студентів повагу до української мови, ба-

жання спілкуватися нею, бути грамотним та ерудованим. Саме з цією метою у 

рамках тижня циклової комісії на занятті з української літератури для студен-

тів групи 511 була проведена літературна вікторина «Чи добре я знаю 

українську літературу?», анкетуванням з цієї тематики були охопленні сту-

денти всього першого курсу. Першокурсники відповідали на тестові питання  

по творчості класиків української літератури (Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки), а також відповідали на 

питання по вже вивченій у коледжі творчості І.С. Нечуя-Левицького та його повісті «Кайдашева сім’я». Бу-

ло пізнавально, цікаво і весело. Протягом тижня ЦК на заняттях з літератури першокурсники під класичну 

музику передавали свої думки, відчуття, сприйняття навколишнього світу за допомогою малюнків, поєдную-

чи їх з поезією та прозою 

Король Н.В., викладач української мови та літератури 

Кожна з країн світу, починаючи з таких великих, як США, Китай чи Росія, і закін-

чуючи Сінгапуром чи, наприклад, Ватиканом, є неповторною і своєрідною. Країни 

мають неоднакові за площею території, різну кількість населення, багаті природні 

ресурси, є багатонаціональними чи однонаціональними, різняться за показниками 

галузевої структури зайнятості чи структурою виробничої і невиробничої сфер. 

Отже виникає необхідність типології країн, тобто визначення окремих типів країн 

шляхом порівняння якісних і кількісних показників її господарства.  

 

Саме у зв’язку з цим, під час тижня загальноосвітньої циклової комісії була про-

ведена географічна вікторина на тему: «Подорож до країн світу». Основною 

метою гри була мотивація та поглиблення знань студентів з економіко-

соціальної географії світу. Діти з задоволенням розкривали свої знання і отриму-

вали нові за допомогою гри. 

Черкашина С.В., викладач географії та ін. дисциплін 

У групі 411+611 пройшла «Математична гра». Метою цього заходу було зрос-
тання зацікавленості студентів при вивченні математики. Конкурси, запропоновані 
студентам, сприяли підвищенню інтересу до вивчення предмету та розвитку інди-
відуальних здібностей студентів. Гра дозволила продемонструвати не тільки знан-
ня з математики, але й загальну ерудицію, кмітливість, увагу, логічне мислення. 
Студенти з інтересом сприйняли проведення нестандартного уроку.  

 
Бондаренко О.С., викладач інформатики та математики 
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«До Дня людей похилого віку» 

Будьмо турботливими та милосердними 

Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний 

день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблею ООН, а в Україні це також і День ветера-

на.  День людей похилого віку святкується з великим розмахом у скандинавських країнах. У цей день багато 

теле- і радіопрограм, які транслюють з урахуванням смаків людей похилого віку. Україна, як повноправний 

член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 щорічно відзначає цей день. Рішення 

про щорічне відзначення в Україні свята та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інва-

лідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою від 26 вересня 1997 року № 

1066 «Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку».  Цей день – не лише можли-

вість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини 

суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв’язку поколінь. За 

міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Таких у світі нині - 

понад 629 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на Землі. За даними Держкомстату України, кожен 5 

мешканець країни – це особа похилого віку, шоста їх частина - самотні люди. Половині із самотніх людей 

потрібна допомога в повсякденному житті, особливо сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів основним дже-

релом існування є пенсія, розмір якої не забезпечує нормального життя. Понад  80% з них вимушені існувати 

нижче «межі бідності», отримуючи пенсії менше 915 грн., що аж ніяк не може забезпечити достойної якості 

життя. Але давайте в цей день ми не будемо говорити про проблеми. Ми мало замислюємося над тим, хто ж 

такі "особи похилого віку", чим маємо завдячувати їм. Передусім, це люди, які піднялися на найвищі верши-

ни життя, з яких воно бачиться більш реальним, без оман. Їхнє найбільше багатство – досвід, знання, вміння, 

мудрість. Але найголовніше, що це покоління тих, хто на фронті чи в тилу, вистояли і зробили найбільший 

внесок у розгром гітлерівського фашизму. Цього не можемо забувати. Ми не маємо права забувати їх і пово-

єнний подвиг. Це вони підняли свою державу з руїн, це вони будували нові міста, заводи, фабрики, дороги, 

відкривали космос, досягали нових вершин в науці. Бажаємо всім ветеранам України міцного здоров’я, доб-

ра, радості, довголіття, миру та злагоди у ваших душах. Нехай в цьому стрімкому світі завжди по-особливому 

світиться родинний теплий вогник – вічне джерело наснаги й любові. 

Черкашина С.В., викладач географії та ін. дисциплін 

 «Спортивне життя» 

Декада Фізичної культури або спартакіада першокурсників. 

Для кращої адаптації студентів першого року навчання до умов життя у нашому коледжі щорічно, у вересні, 

проводиться спартакіада першокурсників, яка присвячується Дню фізичної культури і спорту. Не став виня-

тком і вересень 2014-2015 навчального року. 12 вересня, після урочистої лінійки - відкриття спартакіади 

коледжу. На старт вийшли шість навчальних груп, які протягом місяця  будуть виборювати першість у зма-

ганнях з волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, триатлону. До 

командного заліку зараховується 5 кращих результатів. Традиційно спартакіада почалась з міні–футболу. 

Впродовж трьох ігрових днів на футбольному полі нашого коледжу проходили справжні баталії - перше 

місце посіла команда 511 групи. А далі , згідно програми Декади фізичної культури, переможцями в окре-

мих видах стали: настільний теніс – 411 група (дівчата) та 111 група (юнаки), баскетбол – 211 група (юна-

ки) та 411 група (дівчата). За попередніми підрахунками перемогу захопила дружня команда першокурсни-

ків 411 групи. Вітаємо переможців та бажаємо нашим «новобранцям» у подальшому активної участі і пере-

мог у змаганнях з волейболу і легкоатлетичного кросу. 

Горбань А.В., голова ЦК «Фізвиховання»  
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