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Шановні студенти, викладачі, співробіт-

ники Мелітопольського коледжу Таврійського 

держаного агротехнологічного університету. 

Щиро вітаю вас із Днем знань та початком    

нового навчального року. Особливі вітання 
студентам - першокурсникам та студентам, які 

прийшли на навчання. Це особлива подія у  

вашому житті, чудовий і надзвичайно цікавий 

час, з якого розпочинається світла дорога до 

знань і успіхів. 

Вірю, що на цьому шляху кожний з вас 
зуміє розкрити свої здібності, таланти і          

чесноти, втілити мрії у життя. 

Переконаний, що ваші серця завжди     

будуть сповнені щирої любові до рідної землі, 

набуті знання й уміння ви вміло застосуєте на 

благо української держави. 
 

Слова глибокої шани адресую нашим викладачам. Ваша професія вимагає 

особливого дару і покликання, великої відповідальності і віри. 

Цей навчальний рік оголошується роком якості освіти. Від Ваших зусиль за-

лежить успіх розпочатих глибинних перетворень у сфері освіти і науки, реалізація 

освітянських реформ та входження України до єдиного європейського освітнього 

процесу. 

Закликаю молоде покоління шанувати батьків, викладачів, вивчати          ук-

раїнську мову, історію, культуру та звичаї і традиції українського народу. Без на-

ціональної гідності і пам’яті людина втрачає Богом дану індивідуальність та уніка-

льність. 

Бажаю міцного здоров’я, щастя, успішного навчання в ім’я процвітання Ук-

раїни. 

З повагою, 
директор коледжу М.Д. Побігун 

  

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Вітання Міністра освіти і науки 

України з Днем знань 
 

Дорогі першокласники, учні та    

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 поріг 

школи чи аудиторії – першокласників 

та першокурсників. 
 

Це свято і для тих, хто знову сяде за парту та зробить черговий крок по довгій, але такій 

цікавій, повній відкриттів та досягнень, шкільній дорозі. Саме в цей день радісними та       

галасливими голосами дітей знову наповняться світлі класи шкіл, аудиторії коледжів і ліцеїв, 

університетів та інститутів. 

Дорогі першокласники, у вашому житті починається нова, дуже важлива сторінка. Вас че-
кає захоплююча подорож у країну знань, яка відкриє перед вами величезні перспективи. 

Впевнений, що на цій дорозі ви зустрінете вірних друзів та мудрих наставників – ваших пе-

дагогів. 

Вітаю щиро першокурсників. Пам’ятайте: ви зробили свідомий крок у доросле життя,   

заклали фундамент 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 професіо-

налізму та наполегливої праці. Вчитель здійснює щоденну, часом не оцінену достойно, але 

кропітку, напружену і вкрай необхідну 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, нав-

чальної аудиторії, гуртка або секції, дякую за терпіння, небайдужість і бажання зробити 
освіту якісною і доступною для кожної дитини України,  цікавою і потрібною для молодого 

покоління! 

Особлива подяка тим освітянам, хто, попри небезпеку та перепони, зробив усе можливе, 

щоб  свято 1 Вересня відбулося і для учнів Донбасу! 

Бажаю всім миру та злагоди, наснаги у роботі,  успіхів у навчанні, професійного задово-
лення й творчих здобутків.   

 

З повагою, 

Міністр освіти і науки                                                                   Лілія Гриневич  
 

 
. 
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Сонет для директора.  З 2000 року – директор Технікуму гідромеліо-

рації і механізації сільського господарства Таврій-

ської державної агротехнічної академії. 

Але, гадаю, справедливим буде, якщо назву́ 

Михайла Дмитровича нашим – коледжа́нським, бо 

саме в Мелітопольському коледжі найтриваліший 

період він працював і працює нині. Без перебіль-

шення можна сказати: з приходом М. Д. Побігуна 

коледж (а тоді ще технікум) отримав маяк як для 

педагогічного, так і для студентського колективів. 

Недаремно директор користується у колег та    

студентської молоді величезним авторитетом, бо 

він впливає на них не авторитарними засобами, а 

своїм розумом, інтелігентністю, працьовитістю. 

Окрім усього, Михайло Дмитрович є просто       

порядною і доброзичливою людиною. 

Його доброта – не тон, і не спеціально підібрані 

слова. Це внутрішня потреба і норма життя.  

Михайло Дмитрович працює не для слави, а 

просто чесно виконує свій професійний і громад-

ський обов’язок. Надзвичайно висока відповідаль-

ність перед улюбленою справою, працелюбність, 

постійний пошук нового, аби зробити навчальний 

заклад ще кращим, – основа його роботи. Завжди 

допоможе, порадить, підкаже. 

Михайло Дмитрович – то справді величина, яку 

ми, якщо відверто, до кінця ще не пізнали. 

Спокійний, коректний, але вимогливий спочат-

ку до себе, потім до нас, він завжди приймає вива-

жені рішення, і тому всі справи, які розпочинає 

Побігун, приречені на успіх. 

За роки керівництва Михайла Дмитровича,    

коледж став одним із найпотужніших вищих      

навчальних закладів, який готує кадри для аграр-

ного сектору України. 

Шановний Михайле Дмитровичу! 

Ваші роки – коротка мить у вимірі Всесвіту, але 

– тривалий період людського буття. Не кожному 

вдається досягти подібних життєвих перемог та 

кар’єрного зросту з таким вагомим багажем знань і 

досвіду, який маєте Ви. 

 

Хай кожен рік, що пройде у житті, 

Вам принесе доробки золоті, 

І щоб добра ́ й душевного тепла ́ 

Ніяка буря з серця не змела. 

Здоров’я, щастя зичим не на рік, 

На все життя бажаємо ми щиро, 

Щоб радісним і добрим був Ваш вік, 

З добром, любов’ю, спокоєм і миром! 

 
Від імені колективу ВСП "МК ТДАТУ" 

З повагою С.А. Тіга 

 

 
Колектив ВСП «Мелітопольський коледж 

ТДАТУ з великою повагою, вдячністю, від щи-

рого серця вітає улюбленого директора, добру, 

чу́йну, справедливу Людину 

МИХАЙЛА ДМИТРОВИЧА ПОБІГУНА 

з нагоди щедрого ювілею на життєвій стежині 

– 65-річчя з дня народження! 

Не так багато серед нас тих, хто з розкрити-

ми обіймами стрічає чергову дату свого        

народження. 
Певне, до таких належить і нинішній ювіляр 

– Побігун Михайло Дмитрович. 

Справді, час плине, не питаючись у нас,   

хочемо ми того, чи ні… Але у кожного своє 

життя, своя доля, і як воно проходить, у біль-

шості залежить від самої людини, від її праці, 

від ставлення до людей та до свого обов’язку 

на землі. 

Та спочатку заглянемо до особової справи 

Михайла Дмитровича. 

Побігун Михайло Дмитрович після закінчення 

факультету «Механізації сільського господарс-

тва» Мелітопольського інституту механізації 

сільського господарства у 1979 році очолив 

комітет комсомолу цього ВУЗу. 

З 1981 по 1991 рік працював асистентом, 

старшим викладачем кафедри "Машиновико-

ристання в землеробстві". 

Завдяки природним організаторським здібнос-

тям, почуттю відповідальності за доручену 

справу, високій працездатності з 1991 по 2000 
рік займав посаду голови профспілкового 

 комітету академії. 
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Перший урок в коледжі 

 

 На виконання Указу Президента України 

“Про відзначення 25-ї річниці незалежності Ук-

раїни” від 3 грудня 2015 року №675 Міністерст-

во пропонує провести в загальноосвітніх та про-

фесійно-технічних навчальних закладах України 

Перший урок у 2016/2017 навчальному році, 

присвячений відзначенню цієї знаменної дати. 

Пропонується така тема Першого уроку для 

учнів 1-4 класів: «Це наше і це твоє». Проект «Це 

наше і це твоє» - це яскраві та зрозумілі 

розповіді про геніальні винаходи, природні     

багатства, блискучі ідеї, що прославляють нашу 

країну на весь світ.  

Темою Першого уроку для учнів 5-11 класів пропонуємо визначити «Від проголошення Неза-

лежності до нової України».  

Під час проведення уроку загальноосвітні навчальні заклади, за бажанням, можуть взяти участь 

у Всеукраїнському учнівському конкурсі «Зміни до Конституції – нове обличчя місця, де ти         

живеш!» (положення про зазначений Конкурс затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 квітня 2016 року № 432).   

Конкурс проводиться під патронатом Президента України за участю Національної Ради реформ, 

Міністерства освіти i науки України та за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будів-

ництва та житлово-комунального господарства України, Ради Європи, Швейцарсько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO).  

Додаткова інформація буде розміщена на сайті Міністерства та на сторінках друкованих 

освітянських видань.  

При цьому інформуємо, що вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм.  

 
Новий учбовий рік вже на порозі школи! 

До знань свій шлях вести ви всі уже готові? 

У ранцях – зошити, книжки, а у очах –     бажання… 

Ну, що ж?! Прийміть від серця щирі привітання! 

 

Бажаємо ми вам розкритися новому, 

Сприйняти вчителів розумне кожне слово! 

Здолати труднощі і досвід свій створити, 

Щоб далі теж цікаво, легко було жити! 
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Шановні викладачі та студенти! 

Щиро вітаю з Днем знань - справжнім всенарод-

ним святом мудрості, доброти і людяності. 

Цей день завжди особливо урочистий і хвилюю-

чий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, 

водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, 

до самостійного життя. 

Бажаю усім студентам на цьому шляху підкорити 

нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та 

досягти омріяної мети. Ваші здібності, наполегливість 

стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, 

а сприятимуть цьому - високі стандарти української осві-

ти, рівні можливості в її здобутті для кожного студента. 

Найщиріші слова подяки - викладачам, які щедро 

діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів 

нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишається 

з вихованцями на все життя. 

Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, 

несе добрий настрій у кожну родину!  
Зі святом, шановні студенти та викладачі! Щасти 

Вам! 
 

Зав. відділенням МГТ Мороз Т.О. 
 

  

 

 
 

Дорогі першокурсники! Шановні викладачі, студенти, 

співробітники! 

Щиро вітаю Вас з початком нового навчального року! 

Від всієї душі поздоровляю Вас із Днем знань – всена-

родним святом мудрості, добра, натхнення та нових 

відкриттів. 

Це день, з якого починається дорога в майбутнє для 

кожного з нас. 

З особливим теплом вітаю першокурсників. У Вас по-

чинається нова, багатогранна сторінка життя. Викори-

стайте у повному обсязі всі можливості, які надає Вам 

статус студента, – і в навчанні, і в громадському зростан-

ні, і в загартуванні духу. 

Низький уклін та слова подяки за щоденну напруже-

ну  працю викладачам, які не лише щедро діляться своїми 

знаннями, вчать молодь користуватися ними, а і вихову-

ють справжніх патріотів своєї держави. Їх мудрість і ве-

ликодушність залишається зі студентами на все життя. 

Тільки освічена людина може здолати всі перешкоди, 
досягти глибини мудрості та висоти знань, набутих люд-

ською цивілізацією. 

Саме Вам, дорогі студенти, нарощувати потенціал України. Саме Ви формуєте еліту держави, 

якій належить вести незалежну, європейську Україну в майбутнє. 

Успішного всім навчального року, міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та творчих здо-

бутків. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну родину! 

 

Зав. відділенням автоматизації та бухгалтерського обліку Черкашина С. В.  
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Контактні телефони 

Побігун Михайло Дмитрович – директор коледжу, тел. 42-03-30 

Тюрнікова Світлана Григорівна – головний бухгалтер коледжу, тел. 42-04-08 

Куріна Людмила Олександрівна – заступник директора з навчальної роботи, тел. 42-20-00 

Ткачук Світлана Валеріївна – 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 

Черкашина Світлана Вікторівна – завідувачка відділення «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, тел. 42-20-00 

Карпова Людмила Миколаївна – завідувачка гуртожитком, тел. 43-12-43 

 
 

Дні народження працівників 

 

Побігун М.Д – 01.09.1951 

Чигрина Л.Г – 02.09.1950 

Беликов К.А. – 02.09.1969 

Чебірюк О.М. – 11.09.1975 

Прусенко С.В. – 14.09.1965 

Пешкова А.Г. – 15.09.1988 

Щепа Л.С. – 22.09. 1947 

Сучков Е.В. – 25.09.1987 

Лаврененко І.П. – 29.09.1972 

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

Телефон 42-20-00. Комп’ютерна верстка: С. В. ЧОРНИЙ. Формат А4.  

Редактор С. А. ТІГА 
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