
 

 

 

 

 

ВСП «Мелітопольський 

коледж ТДАТУ» 
 

Заснована 30 жовтня 2000 року 

 

  
№2,  1 жовтня 2016 року  

 

 

 

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. 

У щедру, наповнену різнобарв’ям пору року, коли в осіннім вальсі 

кружляє падолист, а останні квіти, пломеніючи над землею, дарують увесь 

свій жар дню прийдешньому, приходить свято освітян. 

Вчитель… У всі віки у це слово вкладали глибокий зміст. Якою мо-

вою не звучало б слово «вчитель», воно завжди промовляється з повагою й 

шаною. Для багатьох людей це слово на все життя западає глибоко в душу, 

закарбовується в  пам'яті поряд з найдорожчими образами матері та батька.  

Завдяки вчителям людина відкриває для себе світ, пізнає таємниці науки, адже без знань не 

можливо уявити сучасну людину. Це досвідчений наставник, у якого вчаться, шукають поради, 

знаходять захист і підтримку; це надійна людина, якій можна  відкрити  душу, довірити  свої таєм-

ниці та знайти цілковите розуміння. Унікальність вчительської праці полягає  в тому, що  резуль-

тати її видно лише через десятиліття. Але найбільше щастя для педагога – бачити, що його вихо-

ванці стали чесними, освіченими, мудрими людьми.  

Педагогічний досвід учителя є тим незримим багажем,  який щороку  поповнюється, відшліфову-

ється та набуває нових відтінків. Професія вчителя дивно поєднує в собі молодість душі і муд-

рість слова. Нехай ніколи не згасає світло Вашої душі, тепло Вашого серця до улюбленої профе-

сії. Хай кожен Ваш день повниться новою радістю та перемогою, хай здійснюються Ваші плани в 

ім’я щасливого майбутнього України 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 

Тим, хто пізнати добро допоміг,  
Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,  
Тим, хто нам крила дарує щодня,  
Тим, хто відкрив нам жагу пізнання 
Тим, чия праця важка, непроста,  
Тим, чиє слово добром пророста,  
Тим, хто відкрив нам науки світання 
Наші святкові і щирі вітання!. 

 
ЦК «Загальноосвітньої підготовки» 

 
 



 

 

З історії свята 

 

У 1994 році за ініціативою ЮНЕСКО 5 жовтня оголошено Міжнародним 

днем вчителя. В Україні День вчителя традиційно святкується в першу не-

ділю жовтня. Також в цей день вітають вчителів в Латвії, Білорусі, Азер-

байджані та Киргизстані. 

Однак не всі держави відзначають свято в жовтні. Як правило, дати бува-

ють пов`язані з біографією місцевих педагогів або важливими віхами в 

історії освіти країни. В Аргентині День вчителя став одним з головних 

національних свят, його  відзначають 11 вересня. В Індії святкування при-

урочені до дня народження видатного громадського та державного діяча, 

філософа, реформатора вищої освіти Сарвепаллі Радхакришнана (5 верес-

ня).  

В Албанії День вчителя святкується 7 березня. Саме в цей весняний день в 1887 

році в місті Корча розпочала роботу перша світська школа, в якій дозволили про-

водити уроки рідною мовою. У Чилі дату свята міняли вже двічі. Спочатку педа-

гоги відзначали професійне свято 11 вересня, потім перенесли на 10 грудня, тому 

що в цей день в 1945 році чилійська вчителька і поетеса Габріела Містраль отри-

мала першу в країні Нобелівську премію з літератури. Але через два роки чилій-

ський День вчителя знову був перенесений на 16 жовтня - день заснування Асо-

ціації вчителів Чилі.  
Отже, скільки країн, стільки й історій. Одне залишається незмінним: школярі, студенти багатьох 

держав планети хочуть в цей день висловити свою вдячність педагогам. Вони дарують їм квіти і не-

великі подарунки, читають їм вірші і співають пісні. Будемо сподіватися, що традиція ця буде жити, 

поки будуть існувати вчителі та учні. 

Карпович О.П., викладач української мови та літератури. 

Особливий вересень… 
 І знову вересень… Я думаю, що в житті кожної людини вересень відіграє особливу роль. 

Спочатку – це радісні і схвильовані перші кроки до школи: «Перший раз – в перший клас!». Потім 

– це довгоочікувані зустрічі зі шкільними друзями, з якими хочеться поділитися враженнями від 

літніх канікул, спілкування з улюбленими вчителями. Згодом ще один особливий вересень стає 

початком однієї прекрасної пори людського життя – студентського життя, часу, коли багато мрій і 

планів на майбутнє, коли зароджується справжня дружба на роки, а можливо зустрічається і ко-

хання… А потім як по спіралі, тільки на іншому рівні, все повторюється: і особливість, і важли-

вість вересня не втрачається, а, мабуть, стає ще сильнішою, тому що приходять хвилювання, мрії і 

надії за учнівське і студентське життя своїх дітей. Так приблизно складається у багатьох «норма-

льних» людей. А у викладачів з кожним вереснем приходить ще один рік їх вчительського життя. І 

зі збільшенням їх кількості звісно стає більше впевненості в своїх знаннях і компетентності, але не 

минають хвилювання і справжні емоції, пов’язані з зустріччю зі своїми новими учнями. Кожного 

року ми склаємо певний іспит на вміння налагодити з ними спілкування і знайти порозуміння, бо 

без цього неможлива подальша наша спільна робота з навчання і пізнання нового. Для нас, викла-

дачів загальноосвітніх дисциплін, традиційним є проведення кожного вересня в рамках місячника 

першокурсника нестандартних занять та заходів з різних дисциплін. Всі ці уроки носять різні на-

зви, але їх можна було 
б назвати майже однаково: «Я люблю математику!»  (фізику, хімію, укра-

їнську літературу). Мабуть, ця любов є тим стимулом, що не дає нам стати 

монотонним  відтворювачем певної інформації (бо кожного року ми ви-

кладаємо один і той самий навчальний матеріал) і не втратити вміння ди-

вуватися новим «відкриттям» разом зі своїми студентами. Тому основною 

метою наших вересневих уроків є бажання поділитися своєю любов’ю до 

математики (фізики, хімії, української мови та літератури) зі своїми сту-

дентами, зацікавити їх, показати цю науку з якоїсь нової для них сторони, 

викликати бажання її вивчати. 
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Згадую, як колись, після проведення подібного уроку дівчата – 

«бухгалтриси» поділилися своїми враженнями: «Так потрібно по-

чинати перший урок з математики», «Я розповіла мамі про те…», 

«А я відшукала в неті інформацію про те…»… Оце, я думаю, і є 

найвищою оцінкою нашої вчительської праці! Цей вересень ще 

більш особливий і відповідальний особисто для мене, бо я стала 

куратором групи першокурсників – 2М-16. Новий колектив (не-

звично, що без дівчаток, на відміну від моїх попередніх груп), 

різні манери поведінки, різні темпераменти,  різне виховання. І при всіх цих розбіжностях хочеться, 

щоб ці хлопці згуртувалися і стали одним справжнім колективом, небайдужими один до одного, 

щоб кожен міг розраховувати на підтримку в групі. Намагаюсь, як куратор, допомагати їм в тому, 

де вони потребують моєї підтримки. Радію, коли бачу довіру з їх сторони, як поступово вони розк-

риваються, відкрито спілкуються, приходять за порадою. На нашій урочистій лінійці, присвяченій 

Першому вересня, є зворушлива традиція – вручення короваю з добрими побажаннями: «Ті, хто 

разом скуштують коровай, стануть однією дружною родиною!». 

Сподіваюсь на це! Хочеться побажати їм цікавого, насиченого, весело-

го студентського життя, щоб вони отримали в стінах нашого коледжу 

якісні знання, які дадуть їм змогу стати в подальшому житті справж-

німи фахівцями. Бо всі ми маємо надію на наше молоде покоління 

українців, які будуть здатні вивести нашу країну на новий, більш гід-

ний рівень життя. Ось і добігає кінця наш особливий вересень. Дощова 

і прохолодна погода останніх днів ніби свідчить, що прийшла справж-

ня осінь. І, мабуть, не випадково вересень плавно переходить  у наше 

свято – День вчителя, коли ми чуємо багато приємних, вдячних слів   
від своїх учнів і колег. В цей день звертають увагу на важливість вчительської праці, а ми віримо в 

щирість цих зізнань. Звісно ми розуміємо, в який складний для нашої країни час ми живемо і пра-

цюємо, але підтримка освіти необхідна, бо в недалекому майбутньому вона дасть результати і 

спрацює на благо України. Хочеться навести один цікавий факт (інформація для роздумів): МАН 

разом з одним американським університетом провели дослідження серед нобелівських лауреатів: 

що мало найбільший вплив на їхні наукові досягнення, 95% опитаних відповіли: «Наявність 

УЧИТЕЛЯ». 
Федоренко Л.М., викладач математики. 

 

На початку навчального року традиційним стало проведення місячника першокурсника, а в 
його рамках – тижня циклової комісії «Загальноосвітньої підготовки». Велика кількість різно-
манітних заходів була проведена протягом цього тижня і в нинішньому 2016/2017 н.р. 

    

     

 

 3        1 жовтня 2016 р 



 
 

Сподіваємося  на успішну адаптацію першокурсників! 

 

Шість груп нового набору поповнили  ряди студентів нашого коле-

джу в цьому навчальному році. Навчання у вищому навчальному 

закладі, як відомо,  є нелегкою працею, вимагає високого рівня само-

стійності і свідомості тих, хто навчається. Тому саме з метою допо-

моги у пристосуванні до зовсім іншої системи відносин, ніж була у 

школі, і проходить місячник першокурсника, а в його рамках і наш 

тиждень. У процесі анкетування першокурсники поділилися своїми 

думками про оцінку свого вступу до коледжу і  початок  навчання у 

ньому про труднощі, з якими зустрілися. Доброзичливість, теплоту 

, викладачів і кураторів груп відмічають більшість студентів 

нового набору, у багатьох з них склалися гарні враження про 

коледж. А систему стосунків у групах куратори продовжують 

вивчати. Під час свого тижня ми відвідали першокурсників і в 

гуртожитку, який певною мірою стає школою життя, переві-

ряє на міцність, виховує самостійність, привчає до відносин у 

колективі. З метою полегшення процесу адаптації  місячник 

першокурсника традиційно і закінчується проведенням серії 

різноманітних нестандартних уроків та позаурочних заходів. 
 

ККааллееййддооссккоопп  ццііккааввиихх  ууррооккіівв  ттаа  ззааххооддіівв 

 

«Якщо людина слово відчуває серцем, вона здатна передати найтонші 
відтінки думки, почуття й переживання, може піднятись на вершину 
людської культури. Адже людина стала власне людиною з тієї миті, 
як свою думку втілила у слово. Слово ввібрало в себе найтонші пору-
хи наших почуттів; у ньому закарбувались душа, звичаї, традиції, ра-
дості й болі народу - усі його духовні цінності, творені століттями», - 
ці слова В. Сухомлинського  стали гаслом філологічної  гри з україн-
ської мови «Бринить, співає наша мова…» , проведеної в рамках ти-
жня циклової комісії загальноосвітньої підготовки у групах  411 та 
611 викладачем Карпович О.П. Дійсно, ми з вами одержали у спадок 

сучасну українську літературну мову — багату, розвинену, гнучку. 
Нею можна висловити все: від найскладніших і найновіших наукових 
відкриттів до найвеселіших віршів, пісень, оповідань. Багатство мови 
зберігається у незліченній кількості чудових українських пісень, у 
думах, казках, у творах письменників, у живій розмовній мові. Студе-
нти 411 та 611 груп взяли активну участь у різноманітних конкурсах і 
показали грунтовні знання з лексикології, фразеологіі, словотвору, 
стилістики, а також виявили творчі здібності у віршуванні та вико-
нанні народних українських пісень.Подібні заходи сприяють поглиб-
ленню знань та вмінь студентів з української мови, спонукають їх до 
творчої праці, вчать самостійно мислити та застосовувати свої знання 
в незвичних ситуаціях,  сприяють  розвитку міжособистісного спілку-

вання,  виховують повагу до рідного слова. 
 

 

У рамках тижня ЦК «Загальноосвітніх дисциплін» в групі 1Е-16  (211) 
викладачем Бондаренко О.С. була проведена математична гра «Слабка 
ланка».Загальновідомо, що гра - це творчість, праця і тому є одним з пер-
спективних методів навчання і виховання. Захоплені грою студенти не 
помічають, що вчаться, - вони просто пізнають, запам'ятовують нове, ро-
звивають творчу уяву. Навіть найбільш пасивні включаються в гру з ве-
ликим бажанням. Нерідко участь у позакласній роботі з математики може 
з'явитися першим етапом до поглибленого вивчення математики та при-
вести до вибору факультативу з математики. 
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У рамках тижня ЦК пройшов також і відкритий захід з фізики 
«Фізика за чайним столом». Викладач Міфле-Чередниченко С.А. 
намагалася на основі розглядання всім знайомого процесу чаю-
вання показати зв'язок фізики з життям; навчити у простих по-
всякденних подіях бачити нове, незвичайне; познайомити з істо-
рією та традиціями чаювання, корисними властивостями чаю то-
що. «Чай підсилює дух, пом’якшує серце,  знищує втому, пробу-
джує думку, не дозволяє поселитися ліні, освіжає тіло…», - з цих 
слів почалося спілкування під час  фізичної  зустрічі за чашкою 
чаю. Коли заходить мова про чай, зазвичай перераховують його 
позитивні якості.: і корисний він, і багато в ньому вітамінів,  

і знімає нервову напругу, і безліч інших цінних властивостей. Крім то-
го, чаювання - це невід'ємна частина гостинності, дружньої участі, спі-
лкування і традицій різних народів. А скільки фізичних явищ відбува-
ється у процесі його приготування. Їх аналіз, пояснення різноманітних 
демонстрацій теплових явищ переконують у тому, що фізика – не тіль-
ки храм точних формул, законів і правил, а саме життя у всіх його про-
явах, і навіть у такій повсякденній справі, як чаювання , можна побачи-
ти багато нового і цікавого…  

 

Протягом тижня ЦК пройшов також і позакласний захід з хімії «Хімія 
у творах світової літератури», який був проведений викладачем Чебі-
рюк О.М. і став справжнім святом хімії та літератури. Відомо, що хі-
мія протягом всієї історії людства—предмет  романтичний. Ця особ-
ливість хімії спонукала письменників і поетів описувати  у своїх тво-
рах образи, навіяні роздумами про речовину і її перетвореннях, порі-
вняння, емоційні описи явищ, процесів. Все це робило їх твори більш 
яскравими, образними, колоритними. Студенти із зацікавленістю 
слухали уривки з різних творів, вірші, загадки про хімічні речовини 
та явища, давали свої коментарі. Захід пройшов яскраво і пізнаваль-
но! 

У своїй рідній 112 групі  викладачем Федоренко Л.М. був проведений урок 
цікавої математики «Математичний калейдоскоп». В дитинстві іграшка ка-
лейдоскоп приваблювала тим, що з маленьких скляних часточок складалася 
справжня краса, яка захоплювала. Так і в математиці можна з різних малень-
ких «цікавинок» показати красу, гармонійність, надзвичайність цієї науки. 
Урок був побудований на поєднанні цікавих повідомлень про математику і 
запропонованих для студентів завдань і конкурсів, при виконанні яких  

 

 

студенти продемонстрували свої знання з математики, здатність розмірковувати та 
логічно мислити,  дали змогу проявити їм винахідливість та інтуїцію.  
Повідомлення про цікаві і маловідомі факти деяких математичних понять і незви-
чайних фігур, про історії їх відкриття, про великих вчених – «творців математики», 
життя яких стало прикладом відданості, а іноді і самопожертви заради улюбленої 
справи, супроводжувалися презентаціями та яскравими відеороликами. 

У рамках тижня циклової комісії в групі 511 викладач математики Бойко С.Б. 
провела заняття у пізнавально-дослідницькій формі на тему «Золотий переріз-
гармонія математики». Студенти познайомилися з незвичайною пропорцією, 
так званим золотим перерізом, що є універсальним проявом структурної 
гармонії. Хлопці на занятті дізналися, що стародавні бачили в золотому 
перерізі відображення космічного порядку, а Йоганн Кеплер називав його од-
ним із скарбів геометрії. Сучасна наука розглядає золотий переріх як «асимет-
ричну симетрію На занятті було проведено експеримент: «Де ви сядете?» –  
інтуїтивно сідали всі у відповідності  

 

із «золотим перерізом».. Студенти розділилися на дві групи - дівчаток та хлопчиків, і 
провели вимірювання своїх тіл. В результаті проведення заняття студентам відкрилися 
нові цікаві факти навколишнього світу, пов'язані з цифрами і математичними 
закономірностями. З'явилося розуміння важливості математики у пізнанні! 

Міфле-Чередниченко С.А., викладачі циклової комісії "Загальноосвітньої підготовки" 
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Напередодні Дня народження коледжу 

 

У вересні 2016 року наш коледж готується до урочистого свят-
кування  свого 85 року народження, яке буде проходити 7 
жовтня.  Напередодні Дня народження коледжу 27-28 вересня у 
нашому навчальному закладі пройшла студентська історико –
інформаційна конференція, присвячена саме цій події -  85-
тиріччю з дня заснування коледжу. Рідний коледж впродовж 
85-ти років був і залишається  рідною домівкою для багатьох 
поколінь студентів і викладачів. 85 років – це дуже багато, та 

скільки  ж тут відбулося подій! У  кадрах  відеофільму " Твій вибір – ВСП "МК ТДАТУ " перед гля-
дачами промайнули  основні віхи історії коледжу. Восьмидесятип’ятирічна історія навчального за-
кладу – це самовіддана праця кількох поколінь викладачів, які працювали і працюють, віддаючи 
улюбленій справі навчання та виховання молоді свою силу, натхнення, життєву мудрість, щедро об-
даровуючи своїх вихованців часточками невтомної, доброї, щирої та відданої душі. На сторінках 
історії коледжу   -  тисячі і тисячі лекцій, лабораторних і практичних занять, імена більше, ніж 13 
тисяч  випускників, які разом з дипломами отримали путівку в життя.  Сьогодні наш коледж справед-
ливо називають кузнею технічних працівників для сільського господарства.  Особливе слово, слово 
подяки і шани, хочеться віддати нашим викладачам, які працювали і працюють  сьогодні в коледжі, 
творять його історію разом зі своїми студентами. Студенти презентували історію кожної циклової 
комісії коледжу у своїх доповідях, з яких слухачі дізналися багато нового і цікавого! 

     

     
Ткачук С.В., заступник директора з ВР 

 

30 вересня 2016 року відбулася науково-практична конференція Ме-
ліорація та водовикористання – складові сталого розвитку водогоспо-
дарського комплексу країни, яка пройшла в рамках святкування 85 
річчя ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ».Метою проведення 
науково-практичної конференції є розповсюдження знань в галузі во-
догосподарського комплексу країни серед студентів, викладачів та 
спеціалістів, які займаються питаннями забезпечення екологічної без-
пеки, збереження та покращення  стану водних об’єктів. Співоргані-
затори конференції: виконавчий комітет Мелітопольської міської: ра-
ди Запорізької області, ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ», Та-
врійський державний агротехнологічний університет, науково-
виробничий  

центр «Запоріжгідропроект».До участі у конференції були запрошені науковці, представники орга-
нів місцевого самоврядування, громадських організацій, управлінь водного господарства, природо-
охоронних товариств, а також всіх небайдужих до екологічного благополуччя України. Пленарне 
засідання відбулося 30 вересня 2016 року. 

Ісаченко С.О. викладач спецдисциплін 

 

Декада фізичної культури  

або спартакіада першокурсників   
Для кращої адаптації студентів першого року навчан-
ня до умов життя у нашому коледжі щорічно у вересні 
проводиться спартакіада першокурсників, яка присвя-
чується дню фізичної культури і спорту. У цьому на-
вчальному році на старт вийшли шість учбових груп 
нового набору, які протягом місяця виборювали пер-
шість у змаганнях з волейболу, баскетболу, міні-
футболу та настільного тенісу. Спартакіада першокур-
сників триває. 

У жовтні святкуватимуть день народження: 

Тищенко О.В., Малюга О.І., Нестеренко К.В., 

Рудакова І.О., Петержак О.М., Довбня Т.П., 

Черкашина С.В., Нікулін В.І., Биковська І.П., 

Саєнко О.В., Бойко С.Б., Коляда Н.М., 

Антропова І.М., Чаусова Н.В. 
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