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Шановні студенти, викладачі, 

співробітники 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 

залежить 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          

українську мову, історію, культуру та звичаї і традиції українського народу. Без 

національної гідності і пам’яті людина втрачає Богом дану індивідуальність та 

унікальність. 

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

України. 

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 

чекає захоплююча подорож у країну знань, яка відкриє перед вами величезні перспективи. 

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

педагогів. 

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 

професіоналізму 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, 

навчальної 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 

задоволення й творчих здобутків.   

 

З повагою, 

Міністр освіти і науки                                                                   Лілія Гриневич  

 

 
. 
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Дорогі студенти, шановні викладачі, батьки, гості! 

   Щиро вітаю вас на радісному святі знань, яке віддавна стало 

для нас традицією. 

   Сьогодні 1 вересня – перший день осені. У цей день усі квіти 

вклоняються навчальним закладам, що відкривають двері своїм 

студентам.  

   Святковий цей день для нас усіх, та найбільш урочистий він 

для першокурсників. Лише місяць тому вони були 

абітурієнтами, а тепер вони повноправні члени великої 

студентської сім'ї.  

     Ось дивляться вони у далеч мрійно, 

І радість їхня ллється через край, 

Зустрінь же їх привітно, Україно, 

Наш коледжу, їм двері відчиняй! 

   Дорогі першокурсники! Позаду батьківський поріг, 

безтурботне дитинство, попереду – світлі аудиторії, цікаві 

заняття, викладачі, вірні друзі, ціле життя. Знайти місце в житті, 

реалізуватися, бути завжди людиною – що є ще найсвятішого і 

найдорожчого? Не забувайте, що ви навчаєтесь для того, щоб 

розум і серце віддавати людям і рідній нашій Україні. 

   Бажаю вам з честю нести ім'я студента нашого коледжу!  

Заступник директора з НР Л.О. Куріна 

 

Шановні колеги та студенти! 

Від імені профспілки працівників Мелітопольського 

коледжу Таврійського  державного агротехнологічного 

університету вітання і найкращі побажання до нового 

навчального року, у день знань!  

Без знання не може бути ні звершень, ні творчості, ні 

розуміння і тому не може бути і самої людини. Тому що тільки 

знання робить людину по-справжньому безцінною! За 

допомогою знань людина набуває віри, надії і здатності  долати 

життєві труднощі . Кожний новий навчальний рік – це нові надії, 

поява і випробування нових ідей, творчих задумок, чекання 

позитивних змін. 

Профспілка працівників та студентів  коледжу висловлює 

щиру подяку всім співробітникам за важку повсякденну працю, 

професіоналізм та мудрість. 

Будемо разом  докладати зусиль, щоб існуючі зміни йшли на користь коледжу,  його виробничому та 

студентському колективу.   

Напередодні нового навчального року з глибини мого серця бажаю вам доброго здоров'я, удачі та    

гарного настрою! Нехай легко підкоряються найвищі вершини, і будь-які сміливі ідеї набувають успішного 

втілення! Щастя і процвітання! 

Голова профспілки  МК ТДАТУ    О.В. Мельник 
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Шановні викладачі та студенти! 

Щиро вітаю з Днем знань - справжнім 

всенародним святом мудрості, доброти і людяності. 

Цей день завжди особливо урочистий і 

хвилюючий, 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 

освіти, 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 – 

всенародним 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 

починається нова, багатогранна сторінка життя. 

Використайте у повному обсязі всі можливості, які надає 

Вам статус студента, – і в навчанні, і в громадському 

зростанні, і в загартуванні духу. 

Низький уклін та слова подяки за щоденну 

напружену  працю викладачам, які не лише щедро 

діляться своїми знаннями, вчать молодь користуватися 

ними, а і виховують справжніх патріотів своєї держави. Їх 

мудрість і великодушність залишається зі студентами на 

все життя. 

Тільки освічена людина може здолати всі перешкоди, 

досягти глибини мудрості та висоти знань, набутих 

людською 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 

здобутків. 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: О. М. Андрущенко. Формат А4.  

Редактор С. В. Ткачук 
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