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З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ! 

 

З Днем працівників освіти вітає директор коледжу! 

Шановні викладачі! Від усього серця вітаю Вас із професійним святом – 
Днем працівників освіти! Бажаю Вам, дорогі колеги, успіхів у вашій благо-
родній педагогічній діяльності, нових творчих знахідок, міцного здоров’я, ща-
стя, сімейного благополуччя, достатку, творчої енергії та людської поваги! Не-
хай ніколи не згасає світло Вашої душі, тепло Вашого серця! Найтепліші сло-
ва вдячності адресую Вам в день професійного свята! Щиро дякую Вам за 
служіння обраній справі, терпіння, любов до своєї професії, до студентів, в 
яких ви вкладаєте всю душу, невтомний творчий пошук, самовідданість, висо-
кий професіоналізм та життєву мудрість! Нехай здійсняться всі Ваші мрії, ста-
нуть реальністю Ваші плани в ім’я щасливого майбутнього України і нашого 
коледжу! 

 З повагою М. Д. Побігун, директор коледжу 

З Днем працівників освіти вітає циклова комісія «Загальноосвітньої підготовки»! 

Із безлічі професій на Землі, 
Які вже є, яких ще будуть вчити, - 
Є головна, як віщий, сущий хліб,  
І назва цій професії – Учитель! 

У прекрасну пору року, коли шелестить падолистом осінь і вкриває задуману землю розкішним ки-
лимом, в лузі снує мереживо бабиного літа, а червоні жоржини пломеніють над землею, приходить до нас 
учительське свято. 

Здається, що тільки вчора був початок  нового навчального року – День знань. Голосно звучала уро-
чиста музика, звідусіль лунали теплі поздоровлення і кожне людське серце з хвилюванням відгукувалось  на 
заклик першого дзвінка! Особливо урочистим і хвилюючим цей день був для першокурсників, адже з нього 
починається незвіданий, цікавий, але водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостій-
ного життя. 

А сьогодні ми вітаємо педагогів з їх професійним святом. 
Кажуть, вчитель – професія від Бога, а решта професій – від учителя. Педагог – це покликання! Саме 

вчителі своїм розумом і серцем творять завтрашній день, як міста, так і держави загалом. Ще грецький філо-
соф Сократ, якому пропонували різні державні та громадські посади, від яких він відмовлявся, зазначав, що 
найбільшим його покликанням є служіння справі виховання і навчання юнацтва. Він пояснював, що для 
держави важливіший той, хто навчить багатьох управляти державою, ніж той, хто нею управляє сам. 

Вчительська доля – мудрістю вкрита, 
Дзвенить вона сміхом дитячих сердець. 
Вчительська доля – дощем раннім вмита, 
Вона для людей буде вічним взірцем. 
Вчительська доля… Така велична і скромна, така талановита і проста, така вимоглива і добра. Із року 

в рік педагог продовжує себе в своїх учнях. Мудрий, далекоглядний, самовідданий, терплячий, лагідний і су-
ворий – все це вчитель, порадник і наставник, який віддає свої знання, чистоту свого серця, тепло своєї душі 
учням. Тому образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого, згадується все життя. Адже в кожному про-
житому дні було щось неповторне, незабутнє, що лишає свій відбиток у кожній дитячій душі. 

О.П. Карпович, викладач української мови та літератури  
Шановні колеги - освітяни! Вітаємо Вас з Днем працівників освіти! 

 
 
 
 
 

Бажаєм  здоров’я, добра, довголіття, 
Хай вистачить щастя на ціле століття! 
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї, 
І радість на серці, і хліб на столі. 
Хай сміхом й веселістю повниться хата, 
Родина хай буде здорова й багата. 
І мрій, і бажань, і наснаги творити, 
Щоб серцю хотілося жити й любити! 
Хай учні шанують, повагу дарують, 
Злагода й мир у житті хай панують! 

Циклова комісія «Загальноосвітньої підготовки» 
 



 

 

Крупним планом  

Позаду – День міста Мелітополя, попереду -  День народження коледжу! 
 

 

Зовсім недавно наше рідне місто відзначило свій  день 
народження. Мелітопольський коледж ТДАТУ теж прийняв 
участь у святкуванні. На фото – виставка до Дня міста. На ви-
ставці були представлені всі спеціальності нашого навчально-
го закладу.  

 

 

      
Під час виставки студентська рада і викладачі коледжу проводили  профорієнтаційну роботу, 

запрошуючи на навчання майбутніх абітурієнтів. 
Жителі нашого міста могли не тільки поцікавитися тим, чому і як навчають у нашому ВНЗ, а й 

поспілкуватися з адміністрацією та випити чаю чи кави. 
Але на порозі  ще більше для нас свято - День народження коледжу. Сьогодні вже неможливо 

уявити історію рідного міста без історії нашого навчального закладу – так щільно вони пов’язані між 
собою! Живе, працює, мріє, будує плани на щасливе майбутнє наше місто, а разом з ним - один із 
найстаріших навчальних закладів . 

 8 жовтня 2017 р. Мелітопольському коледжу Таврійського державного агротехнологічного 
університету виповнюється 86 років. Становлення коледжу і трансформація його у вищий навчальний 
заклад - це ціла епоха, нерозривно пов'язана з історією та розвитком сільського господарства країни. 
Він по праву посідає чільне місце серед інших навчальних закладів України, бо впевнено і з гідністю 
крокує дорогою зростання.  

Розпочав свою діяльність коледж у 1931 році, як Мелітопольський садово-городній технікум. 
У довоєнні роки технікум був однопрофільним з невеликою кількістю студентів. Сьогодні  ВСП «Ме-
літопольський коледж ТДАТУ»  - це вищий навчальний заклад  I-II рівнів акредитації. Агрономи-
плодоовочівники, агрономи-рільники, бавовнярі, техніки-механіки, гідротехніки, електромеханіки, 
бухгалтери - ось далеко не повний перелік спеціальностей, профільованих коледжем за  роки своєї 
діяльності. У всіх куточках нашої країни трудяться наші колишні студенти, прославляючи своєю пра-
цею «alma mater».  

Професійні знання в коледжі сьогодні отримують 508 студентів . Постійне нарощування і вдо-
сконалення матеріально-технічної бази дозволяє коледжу організовувати навчально-виховний процес 
на рівні сучасних вимог. Діяльність педагогічного складу коледжу завжди була і тепер спрямована на 
забезпечення якісної освіти. Студентам коледжу створені гарні умови не тільки для навчання, а й для 
гармонійного розвитку, змістовного і цікавого дозвілля. Учасники гуртків  технічної творчості, 
художньої самодіяльності  беруть активну участь у концертах, конкурсах тощо. Щорічно таланти 
викладачів і студентів коледжу демонструються на огляді художньої самодіяльності  «Софіївські 
зорі». 

Спортивні досягнення коледжу добре відомі  не тільки у своєму  навчальному  закладі та місті, 
а й далеко за їх межами. Наші спортсмени неодноразово посідали призові місця в  районних, облас-
них та Всеукраїнських змаганнях  

Неоціненну наукову і методичну допомогу коледжу надає керівництво і науково -  педагогічні 
працівники ТДАТУ, структурним підрозділом якого є наш коледж. Реалізуючи принцип ступеневої 
освіти, університет надає можливість випускникам коледжу за скороченим терміном навчання здобу-
вати повну вищу освіту. А викладачі коледжу мають можливість підвищувати свою кваліфікацію 
шляхом стажування при кафедрах або навчання у магістратурі університету.  

Нам 86!  
Історія нашого коледжу – це невеличка частина історії  не тільки нашого міста, а й країни. Ра-

зом із нею ми жили, працювали, долали труднощі, здобували перемоги. Від покоління до покоління 
накопичувався досвід, примножувалися традиції. І в тому, що сьогодні ВСП «Мелітопольський ко-
ледж ТДАТУ» є одним з провідних навчальних закладів Запорізької області системи аграрної освіти, 
заслуги всіх поколінь викладачів, працівників, студентів. Пам’ятаємо минуле, пишаємося сьогоден-
ням, плануємо майбутнє і впевнені в ньому! 

Куріна Л.О. – заступник директора з НР 
 
 

 2        1 жовтня 2017 р 



 

 

Полегшуємо адаптацію першокурсників 

 

 
 

Позаду –День Знань, попереду – вирішення проблем адаптації… 
Відлунав перший дзвінок, позаду День Знань – свято, яке 
відзначається в усіх навчальних закладах України і стає початком но-
вого навчального року. Мелітопольський коледж ТДАТУ  - не виня-
ток, цього року він знову прийняв у свою сім’ю нових 
першокурсників. На урочистій лінійці перед студентами виступили 
директор коледжу Побігун М.Д. і почесні гості, які завітали до коле-
джу на Свято Знань. Вони побажали першокурсникам нового набору 
успіхів у навчанні та громадській роботі, а також зайняти у житті ак-
тивну позицію і стати в майбутньому справжніми спеціалістами, які 
будуть плідно працювати на благо України. Кожній групі нового на-
бору у цей день були вручені святкові короваї. Це вже стало у 
коледжі традицією – першого вересня кожен студент нового набору 
спробує шматочок запашного короваю, спеченого із борошна нового 
вражаю. Це справді символічно, тому що через декілька років уже 
дипломовані фахівці, які виростуть із сьогоднішніх першачків, бу-
дуть працювати в агропромисловому комплексі України. Перше ве-
ресня – день урочистий і особливий, тому що у цей день нинішні 
першокурсники отримали студентські квитки. Директор коледжу 
вручив їм символічний ключ знань та студентський квиток і побажав 
всім студентам нового набору стати достойною зміною нашим випу-
скникам. Перший дзвінок покликав студентів на перший урок і поча-
лося студентське життя… 

     
Але  разом з ним прийшли і нові проблеми. Так, проблема адаптації студентів нового набору до 
умов навчання у ВНЗ- одна з найсерйозніших.. Якщо процес адаптації студента не відбувається 
вчасно, то накопичується незадоволеність навчанням у ВНЗ, виникають порушення мислення, ува-
ги, пам'яті, сприйняття та інші небажані наслідки. Все це позначається на стані здоров'я дітей, при-
зводить до зниження працездатності, може викликати підвищену конфліктність. «Небезпечний» 
спад напруги, після вступу до коледжу, необхідність самостійної роботи студента , до якої не всі 
звикли, викликають ряд проблем. Контроль з боку батьків неможливий, а самі студенти не звикли 
до самоконтролю. Ще одна проблема, з якою стикаються студенти, як сказано вище, це нова дидак-
тична обстановка, яка багато в чому знецінює придбані в школі способи засвоєння матеріалу. 
Спроби компенсувати це посидючістю не завжди приводять до успіху . Студенти нового набору 
відмічають набагато серйозніші вимоги, більш високу ступінь відповідальності в коледжі, ніж у 
школі. Певні труднощі, пов’язані у них з недостатнім умінням складати конспекти лекцій, аналізу-
вати прочитане.. Багатьом важко  запам’ятовувати великі об’єми інформації. Вони «побоюються» 
звертатися до викладачів за допомогою, не вміють задавати питання. Проходить чимало часу, перш 
ніж студент пристосується до вимог навчання у ВНЗ. Ось чому виникають суттєві розбіжності у 
результатах навчання у школі та у вузі, як свідчать результати діагностичних контрольних робіт, 
які пройшли і в цьому навчальному році. Виникають і проблеми психологічного характеру, 
пов’язані і з міжособистісними відносинами в групах. Їх структура знаходиться зараз на стадії фо-
рмування.  

 

Для полегшення і прискорення процесу адаптації першокурсників ве-
деться посилена кураторська діяльність, заступник директора коледжу 
з виховної роботи Ткачук С.В. також докладає чимало зусиль у ство-
ренні сприятливого клімату серед студентів. Першокурсники активно 
залучаються до участі в різних сферах життя в коледжі.  
Традиційно з метою вирішення проблем адаптації студентів нового 
набору, щорічно у вересні проводиться місячник першокурсника, в 
рамках якого пройшов і тиждень циклової комісії «Загальноосвітньої 
підготовки». Щоб запалити вогник зацікавленості, побачити, як про-
кидається у дитини інтерес до знань і надати ці знання, допомогти 
першокурсникам у навчанні, розуміючи, що це важка праця, викладачі 
ЦК провели низку нестандартних уроків , заходів та ігор, у групах 
першого курсу. Ми сподіваємося, що теплота і доброзичливість викла-
дачів допоможуть вчорашнім школярам  якнайшвидше пристосуватися 
до умов життя в нашому навчальному закладі!  

Міфле-Чередниченко С.А.,  
голова циклової комісії «Загальноосвітньої підготовки» 
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««ТТееммаа  ннооммеерруу»»  

ТТиижжддеенньь  ццииккллооввооїї  ккооммііссііїї  ««ЗЗааггааллььннооооссввііттннььооїї  ппііддггооттооввккии»» 
 

 

Ну що б, здавалося, слова… 
Слова та голос – більш нічого. 
А серце б’ється-ожива, 
Як їх почує!...Знать од Бога 
І голос той і ті слова 
Ідуть між люди… 
 

Цими безсмертними рядками Т.Г. Шевченка розпочався відкритий мовно-
літературний захід у групі 511, який проводився з метою розкрити значення по-
всякденного спілкування рідною мовою, показати світове значення української 
мови, її милозвучність, красу, неповторність, необхідність  збереження її чисто-
ти. Протягом заходу студенти брали активну участь у виконанні різноманітних 
завдань і показали хороші знання прислівїв, приказок, загадок, народних пісень, 
фразеологізмів тощо. Сподіваємося, що ніхто не залишився байдужим  щодо мо-
вної проблеми і хоч маленьке зернятко любові до рідної мови проросте в серцях 
і душах студентів. 

Пам’ятаймо, що ми українці, нащадки козацького роду, а не «хохли» без роду 
і племені. Як зазначав В. Сосюра: «І той лиш пошани достоєн, хто мову шанує 
свою». Тож  не забуваймо духовний заповіт наших поетів любити свою зем-
лю, любити рідне слово. Бережімо рідне слово, бо в ньому не тільки гомін лі-
сів, переливи струмків, шепіт трав, а й високий дух пращурів, сила нашого 
сьогодення і поступ майбутній.  
Вивчайте, любіть свою мову, світлу Вітчизну любіть, як рідні  поля і діброви, 
як чистого неба блакить! Ми з нею відомі усюди, усе в ній що треба нам – є, а 
хто свою мову забуде, той серце забуде своє! 

Викладач української мови та літератури Карпович О. П.  
Не знаю, як інші вчителі математики, а я інколи по-доброму заздрю своїм колегам, 

наприклад, вчителям історії, літератури, географії, бо матеріали їх дисциплін – це 

благодатний грунт, щоб зацікавити, заінтригувати і здивувати своїх учнів. Уроки ж 

математики, як правило, це відпрацювання вмінь і навичок учнів розв’язувати за-

дачі із застосуванням вивченого теоретичного матеріалу. Ті діти, які за час навчан-

ня в школі полюбили математику, і від цього отримують задоволення. Їм подоба-

ється пізнавати щось нове, розмірковувати над пошуком розв’язування задач і осо-

бливо радіти успіху від правильного вирішення задачі, яка не відразу піддалася 

розв’язанню. Але, на жаль, є багато студентів, які прийшли до нас з твердим пере-  

 

конанням, що математика – це дуже складна наука і осягнути її їм не під силу і тому 

вони дуже пасивні на заняттях, далекі від сприйняття учбового матеріалу, який дає 

вчитель. Достукатися до таких студентів вчителю дуже важко і як наслідок практич-

но неможливо навчити. Тому для наших першокурсників, які люблять математику, і 

особливо для тих, які ще не відчули цієї любові, ми традиційно в кінці вересня про-

водимо не зовсім звичайні уроки з математики, щоб поділитися з нашими студентами 

своєю любов’ю до цієї красивої і гармонійної науки, зацікавити і показати її з незви-

чайної сторони. Саме такий урок «Математичні несподіванки» був проведений в 

групі 411+611. На ньому студенти мали змогу поринути в цікаві історичні факти, по- 

в’язані з певними відкриттями в математиці, дізнатися про відомих і не зовсім відомих їм математи-

ків минулого, які самовіддано працювали заради улюбленої справи. Запропоновані студентам за-

вдання вікторини і конкурси дали їм можливість проявити себе: показати свої знання з математики і 

загальну ерудицію, уважність і кмітливість, вміння логічно мислити і знаходити вихід в нестандарт-

ній ситуації. Яскраві відеороліки скрасили урок.                 Викладач математики Федоренко Л.М. 

У рамках тижня цк для студентів-першокурсників було проведено виховний захід 

«Подорож океаном рідної мови». Зустріч проходила у формі мовної вікторини. У 

змаганні брали участь 3 команди: «Мовознавці», «Калейдоскоп» та «Дивослово»». 

Вікторина складалась з кількох конкурсів, зокрема: «Народ скаже, як зав’яже», 

«Знавці приказок та прислів’їв», «Мовне асорті», Відгадайко», а також конкурсу 

капітанів «Словникар».Діти продемонстрували високий рівень знань з різних розді-

лів мовознаства та фольклору, виявили неабияку кмітливість та любов до українсь-

кої народної творчості. Викладач української мови та літератури Поправко О.В. 
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Викладач математики
 
 

 

У тридесятому царстві математики 

У рамках тижня циклової комісії загальноосвітньої підготовки вик-

ладачем математики  Бойко С.Б. було проведено відкритий захід у 

формі математичної гри в групі 211 (1Е-17) з теми: “У тридесятому 

царстві математики”. Мета гри- сприяння вихованню 

взаємодопомоги й дружби серед студентів групи, а також 

підвищення пізнавального інтересу до предмету математика. Захід 

сприяв пробудженню кожного студента до творчого пошуку й мис-

лення, розкриття свого творчого потенціалу. 

Групу студентів було поділено на дві команди-учасників, обрано двох 

капітанів – ними стали: Абібуллаєв Руслан та Янін Артем. Було обрано 

журі з двох дівчат Асанової Алсу та Науменко Анастасії. Задачею 

кожної команди було набрати якомога більшу кількість балів. Для цього 

було необхідно вірно виконати завдання та відповісти на запитання у 

вікторині. Захід було поділено на наступні декілька етапів: розминка, 

питання від ведучого, гра з глядачами, конкурс капітанів, які проводили 

математичні фокуси та підведення підсумків.   

 

У аудиторії протягом заходу була весела, робоча та конкуруюча атмо-

сфера. Обидві команда-учасників проявили себе як зацікавлені та мате-

матично грамотні студенти. Переможцем стала дружба та гарно прове-

дений час. Захід сприяв розвитку кругозору студентів, математичної 

мови та грамотності.  

Викладач математики Бойко С. Б. 

Відкритий захід: «Математика – цариця науки» у пізнавальній  

цікавій ігровій формі пройшов у 111 групі викладачем математики 

Лебедєвою О.А. Мета заходу – показати математику, як науку не су-

ху і складну, а цікаву, поетичну, яка постійно розвивається і 

вдосконалюється, привити студентам любов і повагу до неї. Було 

запропоновано велику кількість різноманітних конкурсних завдань, 

зокрема відгадування кросвордів, логічних задач, цитат та 

афоризмів, а також розгадування математичних загадок. Звучали  

«Вірш про нуль», «Балада про математику» та ін. Змагалися дві ко-

манди, які мали назву «Червона стріла» та «Синій птах». 

Найцікавішим конкурсом заходу був конкурс між капітанами ко-

манд на кмітливість. 
 

Математичні абстракції, суворість міркувань цікавлять не всіх, сам по собі інтерес не виникає. Тому і 

важливо для викладача вміти зацікавити студентів математикою, показати, що насправді це жива і 

красива наука, і проведення таких уроків цьому особливо сприяє. «Математика – наука молодих. 

Інакше і не може бути. Заняття математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібна вся 

гнучкість і витривалість молодості.», наголошував Норберт Вінер, американський математик-

теоретик і прикладний математик, творець основ кібернетики. 

Лебедєва О.А., викладач математики 

 

В 511 групі пройшов відкритий захід  з хімії «Ерудит». Мета заходу: поглиблення знань 

студенів з хімії, формування уявлення про тісний зв'язок хімії з іншими навчальними 

предметами та про важливість знань з хімії для освіченої, ерудованої людини; формуван-

ня пізнавального інтересу, розширення кругозору студентів; виховування культури спіл-

кування і вміння співпрацювати у колективі; одержання сучасних наукових знань. 

Під час гри студенти проявили, силу волі, цілеспрямованість, активність, кмітли-

вість, віру у власні сили. Деякі завдання допомогли студентам подивитись на раніше 

відомі і звичні речі іншими очима. І я сподіваюсь , що хлопці та дівчата активніше 

будуть використовувати здобуті на уроках хімії знання й уміння у своїй спеціалізації 

- агрономія. 

Викладач хімії  Чебірюк О. М  
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З використанням цілого арсеналу  ігрових моментів та засобів наочності 

пройшов і відкритий захід з фізики «Фізичний калейдоскоп.» На ньому 

повторювався останній розділ шкільного курсу фізики 9 класу – «Елект-

ромагнітні явища». 211 група, в якій пройшов цей захід з теми, що від-

повідала  їх спеціальності, продемонструвала свої творчі здібності, уза-

гальнила, систематизувала і поглибила знання з цього розділу. Студенти 

не тільки показали свої знання, а й проявили наполегливість, винахід- 

ливість. Метою таких заходів є не тільки узагальнення і систематизація знань, а 

й прищеплення любові до предмету, розвиток пізнавальних інтересів, отриму-

вання задоволення від набутих знань. «…Гра не є пустою забавою,це зміст 

життя дитини, її творча діяльність, потрібна для її розвитку», - писав К. Ушин-

ський. У грі дитина живе!  

 

Пройшовши по лабіринтах фізичної естафети, 

розгадуючи кросворди, прийнявши участь у вік-

торині «Це потрібно знати про електрику!», сту-

денти розвинули свої розумові здібності, дізна-

лися багато чого нового про давно відомі речі.  Я 

сподіваюся, що це значно стане їм у пригоді! 

Міфле-Чередниченко С.А., викладач фізики 

 

«Спортивне життя» 
Декада Фізичної культури або спартакіада першокурсників. «Спортивне життя» 

Розпочато спартакіаду першокурсників 

9 вересня на спортивній базі Мелітопольського коледжу Таврійського Державного Аграрного Уні-

верситету з нагоди Дня Фізичної культури і спорту пройшли змагання серед студентів першого курсу 

“Олімпійські перегони”. У нашому навчальному закладі  вже стало традицією у цей святковий день 

також відкривати декаду фізичної культури або спартакіаду першого курсу, яка проходить на протязі 

місяця з таких видів спорту як міні-футбол; баскетбол(ю); волейбол(ю); волейбол(д); легкоатлетич-

ний крос; настільний теніс. Завершиться спартакіада відкритим патріотичним заходом “Козацькі роз-

ваги” 11 жовтня приуроченого до Дня Українського козацтва та свята Покрова Пресвятої Богороди-

ці.. За результатами спартакіади найкраща (найсільніша) група буде нагороджена перехідним кубком, 

а групи які займуть II та III місце  почесними грамотами. Мета цієї спартакіади, це адаптація студен-

тів першого курсу та поповнення збірних команд коледжу з різних видів спорту для участі в обласній 

та Всеукраїнській спартакіаді серед ВНЗ I-II рівнів акредитації. 
Керівник фізичного виховання  ВСП МК ТДАТУ Майдебура О.Г. 

 

 
У вересні святкували день народження: 

Побігун М.Д., Бєліков К.А., Лаврененко І.П., Чи-

грина Л.Г., Алексеєва Г.В., Щепа Л.С.,  

Пєшкова А.Г.,Чебірюк О.М., Прусенко С.В. 

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., Чаусова Н.В. 
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