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З Днем працівників освіти вітає директор коледжу 

Шановні викладачі, працівники та ветерани освітянської ниви! 
 

Вітаю Вас із Вашим професійним святом – Днем працівників 

освіти. У наш з Вами непростий час, на плечі працівників освіти лягає 

відповідальність за навчальний процес молодого покоління українців, а 

отже Ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. 

Ви вносите визначальний вклад у розвиток України, формуєте нове 

покоління її громадян, передаючи кожній молодій людині неоціненний 

скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на 

краще своє життя і долю своєї країни. 

Висловлюю щиру вдячність за творчу, самовіддану та подвижницьку  

працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і 

безкорисливе добро, які повсякчас ви даруєте своїм вихованцям. 

Переконаний, що спільними зусиллями ми в повній мірі реалізуємо нашу мету – 

забезпечимо доступну та якісну освіту кожному громадянину, створимо належні умови для 

самореалізації особистості. 

Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай щедрою 

буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а ваші серця зігріває людська довіра та 

любов. Натхнення вам, мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання та виховання 

підростаючого покоління – майбутнього нашої Батьківщини.  

У день Вашого професійного свята бажаю Вам міцного здоров'я, мужності, 

стриманості та великого терпіння, адже виховання та навчання ніколи не було легкою 

справою. 

З професійним святом Вас! 

З повагою, директор коледжу М. Д. Побігун 

З Днем працівників освіти вітає циклова комісія «Загальноосвітньої підготовки» 

 та заступник директора коледжу з виховної роботи Ткачук С.В. 
В цей святковий осінній час 
Прийміть побажання від нас! 
Хай буде здоров’я міцне, мов граніт, 
І з ним Вам прожити не меньше ста літ. 
Хай горе обходить Вас стороною, 
А щастя приходить і ллється рікою! 
Хай кожен день до Вас приходить радість, 
І дового десь блукає старість, 
Щоб ніколи не старіли, 
А душею молоділи. 

ЦК «Загальноосвітньої підготовки» 
 



 

 

«Тема номеру

Позаду - День знань, попереду – напружена праця! 

  

Настав перший день осені, що як і багато-багато років, є 

знаковим для молодого покоління. Позаду веселі і сонячні літні 

канікули, попереду — насичений новими знаннями, вміннями і 

цікавими знахідками навчальний рік.  

У день Першого дзвоника ми щиро бажаємо всім, хто 

сьогодні переступає поріг коледжу, щоб жага знань не вичерпалася 

у них протягом усього року. Щоб у них вистачало на все сил і 

терпіння, а навички, отримані в коледжі, стали саме тим 

трампліном, що допоможе їм самореалізуватися, стати успішними 

людьми і зайняти гідне місце в дорослому житті. 
 

 

Нехай навчання дається легко, уроки будуть цікавими, а перерви — 

веселими.  

Особливо ми хочемо привітати першокурсників: сьогодні ви робите 

перший крок в новий захоплюючий світ. Цього року вперше переступили 

поріг нашого навчального закладу студенти п’яти груп нового набору. 

Кураторами груп першого курсу «Механіко-гідротехнічного відділення» 

стали: Побігун А. М., Андрущенко О. М., Тіга С. А. Групи першого 

курсу відділення «Автоматизації та бухгалтерського обліку» очолили: 

Миронець С. Д., Панченко Н. С. 

 
На урочистій лінійці, присвяченій Дню знань, прозвучало багато 
слів для  наших першокурсників, було висловлено багато 
побажань. Зі словами привітання виступили директор коледжу 
Побігун Михайло Дмитрович, перший проректор ТДАТУ Скляр 
Олександр Григорович. Першокурсників привітали і їх батьки.  

Шановні першокурсники, ми вас вітаємо! 

Терпіння й працездатності бажаємо. 

Бо ви вступаєте без страху і жалю 

У нашу дружню вузівську сім’ю! 

  

  

   

Готуємося до Дня народження коледжу 

 

У вересні 2018 року наш ВНЗ готується до урочистого 
святкування  Дня народження коледжу, яке буде проходити 6 
жовтня.  В цей день відбудеться і проведення Дня відкритих 
дверей. Рідний коледж, впродовж 87-ти років був і залишається  
домівкою для багатьох поколінь студентів  і  викладачів.  
Восьмидесятисемирічна історія навчального закладу – це 
самовіддана праця кількох поколінь викладачів, які працювали і 
працюють, віддаючи улюбленій справі навчання та виховання 
молоді 

свою силу, натхнення, життєву мудрість. На сторінках історії коледжу   -  тисячі лекцій, лабораторних 
і практичних занять.  Сьогодні наш коледж справедливо 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. На 
урочисту лінійку, присвячену Дню народження коледжу запрошуються наші ветерани освітянської 
ниви, випускники та всі, хто мають відношення до нашого навчального закладу. 
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«Крупним планом» 

 

ПОЧАТОК СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ – 

ВИПРОБУВАННЯ НА САМОСТІЙНІСТЬ…  
До нас прийшли в цьому навчальному році п’ять груп нового набору. Для всіх 

нас небайдуже, як вони будуть почувати себе у стінах нового навчального 

закладу. Проблема адаптації студентів нового набору до умов навчання у ВНЗ - 

одна з найважливіших проблем. Важливо, щоб процес адаптації студентів 

відбувся вчасно, не накопичувалась незадоволеність навчанням, не виникало 

порушень мислення, уваги, пам'яті. Для нас важливий стан здоров’я дітей. 

Невдоволеність своїм новим становищем призводить до зниження 

працездатності, може викликати підвищену конфліктність. Ось чому прискорення 

і полегшення процесу " входження " вчорашнього школяра у вузівське життя 

мають велике значення для створення комфортності його перебування у ВНЗ та 

подальшого вирішення всіх задач навчання.  

 

Постійний контроль батьків змінюється самостійністю, але не всі студенти звикли до самоконтролю. Нова 

дидактична обстановка, знецінює придбані в школі способи засвоєння матеріалу. Проходить чимало часу, перш 

ніж студент пристосується до вимог навчання у вузі. Багатьма це досягається дуже великою ціною. Ось чому 

виникають суттєві розбіжності у результатах навчання у школі та у вузі. Про це свідчать результати проведених 

у вересні діагностичних контрольних робіт з усіх предметів загальноосвітнього циклу в групах першого курсу. 

З метою виявлення деяких особливостей і проблем адаптації студентів нового набору нами було проведено 

невелике дослідження: анкетування, спостереження за студентами в стінах коледжу і за його межами. Викладачі 

циклової комісії «Загальноосвітньої підготовки» відвідали першокурсників у гуртожитку. Першокурсники 

поділилися думками про ті труднощі , з якими їм довелося зіткнутися за час перебування у коледжі, розповіли 

про те, чи збіглося їх уявлення про студентське життя і про навчання з реальністю. Куратори груп нового набору 

теж допомагають у полегшенні і прискоренні процесу адаптації першокурсників, заступник директора коледжу 

з виховної роботи також докладає чимало зусиль у створенні сприятливого клімату серед студентів. 

Першокурсники активно залучаються до участі в різних сферах вузівського життя. 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». Ми сподіваємося, що 

низка заходів та ігор, які пройшли у групах першого курсу, сприятимуть поліпшенню їх адаптації.. 

 

 Міфле-Чередниченко С.А.,  

голова циклової комісії «Загальноосвітньої підготовки» 

Працюємо над полегшенням адаптації першокурсників 

 

У цьому навчальному році, за традицією пройшов місячник першокурсника, а в його рамках - 

тиждень циклової комісії «Загальноосвітньої підготовки».  
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ЗАХОДОМ З ФІЗИКИ «Я – МАЙБУТНІЙ ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК!», 

який пройшов  у групі 111(1М-18), розпочався тиждень циклової комісії 

загальноосвітньої підготовки. Переглядом відеоролика про дивовижні рухи 

різних тіл розпочалася подорож у світ знань  з розділу фізики, безпосередньо 

пов’язаного зі спеціальністю, яку обрали студенти саме цієї групи. Чи можна  

було б сьогодні запустити космічний корабель чи штучний супутник Землі, 

точно влучити в ціль при пострілі, прослідкувати за літаком з центру керування 

польотами чи за пливучим судном з берега тощо, без  потрібних знань, без вміння 

розв’язувати основну задачу механіки? Це питання червоною ниткою пройшло 

через весь 

 

 

захід, під час якого хлопці не тільки повторили та узагальнили частково 

вивчений ще в школі матеріал з розділу «Основи механіки», а й 

згуртувалися, впевнилися  в тому, що знання з механіки так важливі для 

вивчення, розуміння та застосування різноманітних рухів і так важливі  у 

їхній майбутній професії. Багато ігрових моментів,  розв’язування задач за 

художніми творами - за казкою «Ріпка», за байкою Крилова «Лебідь, щука і 

рак»,  розгадування кросвордів, зв’язок з життям, коротенька подорож по 

сторінкам історії науки зробили розмову жвавою, яскравою і цікавою!  

Міфле-Чередниченко С.А., викладач фізики 

Усім відомо, що головною цінністю кожної людини є здоров’я. 

Більшість людей народжуються здоровими. Медики довели, що здоров’я 

насамперед залежність від поведінки людини, від її способу життя. На 

нього впливають різні чинники: стреси, шкідливі звички, нераціональне 

харчування. Усе це знижує рівень здоров’я людей. Сучасна людина живе в 

дуже напруженому ритмі, і тому молодь починає шукати допінгові 

речовини для підтримки свого організму. Сьогодні в наше життя стрімко 

увірвалися різні енергетичні напої, що, як дехто вважає, є джерелом 

бадьорості та додаткової енергії, необхідної сучасній людині.  

 

Останнім часом у молодих людей часто можна побачити пляшечку з 

енергетиком. Енергетики підлітки вживають безконтрольно й під час 

занять у навчальних закладах. Багато батьків не звертають уваги на те, що 

вживають їхні діти. Усе це відбувається тому, що діти та дорослі мало 

знають про дію енергетичних напоїв на організм людини.  

Саме цьому питанню було присвячено захід з хімії – конференцію 

«Енергетичні напої. Вигадки та реальність», яка пройшла у групах 311+511 

та 411+611. 

Студенти 511 групи розповіли про історію поширення енергетичних напоїв, про їх хімічний склад. 

Звичайно, обговорили зі студентами обох груп і можливі наслідки вживання енергетичних напоїв. У народі 

кажуть: «Обізнаний —означає захищений!» Думаю, кожен зробить свої висновки й сам вирішить, пити йому 

енергетичні напої чи ні. Обирайте самі, на чиїх помилках ви будете вчитися: на своїх чи чужих. А головне, 

пам’ятайте: «Ваше здоров’я — у ваших руках!» Вибір за вами! 

Чебірюк О.М., викладач хімії 

Мабуть ніхто не буде заперечувати той факт, що людина, яка вміє логічно 

мислити, має перевагу перед тими, хто не має цієї здібності. І це стосується не 

лише освіти, але й багатьох життєвих ситуацій. Математика – одна із наук, яка 

здатна розвивати логічне мислення. Студентам 211 групи була надана 

можливість на уроці цікавої математики «Дитяча логіка і математика» проявити 

свої вміння логічно мислити. На даному уроці були запропоновані нестандартні 

завдання з математики, для  

 

розв’язання яких потрібно було показати не лише знання з математики, а й 

проявити кмітливість і інтуіцію, вміння аналізувати і узагальнювати, здатність 

знаходити нові і незвичайні розв’язання. Студенти особливо зацікавилися 

завданнями із тестувань, які пропонують відомі компанії при відборі 

працівників до себе. Розв’язання цих тестів потребує незвичайного, 

нестандартного мислення. І що цікаво, маленькі діти найчастіше знаходять 

правильне вирішення значно швидше і легше, ніж досвідчені дорослі. 
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Парадоксально, що людина з  набуттям певних математичних знань, 

стандартних вмінь і навичок стає більше мислити стереотипами і 

втрачає  дитячу здатність думати вільно і неординарно. Сподіваюсь, 

що зміни в нашій системі освіти будуть сприяти тому, щоб зберегти 

незвичайність і нестандартність дитячого мислення і разом з тим 

збагатити його новими знаннями та надихнути дитину на її подальші 

здобуття в майбутньому.  

Викладач математики Федоренко Л.М. 

Скажу я вкотре, хоч уже й обридло: 

На мову не бува престижних мод. 

Допоки є в нас мова, ми — не бидло, 

Не покручі й безбатченки — Народ! 

Ці слова Валентини Сторожук доречно прозвучали на відкритому заході з 

української мови «Цікавинки української мови» у групі 211, який   
 

 

в рамках тижня циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. 

Філософи і митці в усі часи намагалися розкрити таємниці людської 

мови, пізнати її роль не тільки як засобу комунікації, а й знаряддя 

формування і висловлення думки, як основу духовності народу. Недарма в 

Біблії читаємо: «Спочатку було Слово і Слово було Бог». Мова – велика 

духовна сила, щоденна копітка робота й творчість кожної людини, джерело 

духовної енергетики. 

На перший погляд, українська мова посіла належне місце в нашому На 

перший погляд, українська мова посіла належне місце в нашому суспільно- 

громадському житті. Проте українською рідко розмовляють у повсякденному, приватному житті, хоч ми 

одержали у спадок багату, розвинену, милозвучну мову, якою можна висловити все: від найскладніших і  

найновіших наукових відкриттів до найвеселіших віршів, пісень, оповідань. 

Під час заходу студенти 211 групи активно виконували завдання, показали добрі знання із лексикології, 

фразеології, морфології, усної народної творчості, спробували свої сили у віршуванні, почули цікаві факти про 

мову.  

Подібні заходи розширюють знання про красу і багатство української мови, виховують культуру 

мовлення, почуття поваги до українського слова, бажання спілкуватися рідною мовою. 

Викладач української мови і літератури Карпович О.П. 
В рамках тижня циклової комісії «ЗОД» 27 вересня 2018 року у групі 

621(1КН-17) викладачем математики Бойко С.Б. було проведено відкритий 

захід в пізнавально-дослідницькій формі на тему «Числа Фібоначчі». 

Студенти познайомилися з незвичайною пропорцією чисел Фібоначчі. 

Числа Фібоначчі та золотий перетин – це універсальний прояв структурної 

гармонії. Вона зустрічається в природі, науці, мистецтві, психології, 

архітектурі - у всьому, з чим може зіткнутися людина. 

Хлопці на занятті дізналися, що стародавні бачили в золотому перетині 

відображення космічного порядку, а Йоганн Кеплер називав його одним з 

скарбів геометрії. 
 

 

Сучасна наука розглядає золотий перетин як «асиметричну симетрію», 

називаючи його в широкому сенсі універсальним правилом, що відображає 

структуру і порядок нашого світоустрою. 

У тілі людини золотому перетину підпорядковані практично всі 

частини тіла, але головний показник золотого перетину – це поділ тіла 

точкою пупа. 
Змірявши пропорції своїх тіл, студенти підтвердили той факт, що 

пропорції чоловічого тіла 13:8 ближче до золотого перетину, ніж пропорції 

жіночого тіла - 8:5. 
В результаті проведення заняття студентам відкрилися нові цікаві факти навколишнього світу, пов'язані 

з цифрами і математичними закономірностями.  

З'явилося розуміння важливості математики в пізнанні, в дослідженні і аналізі. 

С.Б. Бойко, викладач вищої категорії 
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Викладач української мови і літератури Карпович О.П.  

«Тема номеру» 

Мудра людина із щирим серцем. Штрихи до портрета 
Спадщина кожного митця і кожного вченого має свою долю. Одну досить швидко 

забувають, іншу якийсь час тримають у полі зору. І лише небагатьом випадає залишитися 

у «великому часі».  

Цьогоріч 28 вересня в Україні та світі відзначають 100-річчя людини, творчість якої 

– унікальне явище в українській і світовій педагогіці. Це - видатний педагог Василь 

Олександрович Сухомлинський. 22 роки він був директором Павлиської школи, до його 

думок прислухалися, любили його.  

Він прогнозував майбутнє освіти, передбачав дефіцит емоційного спілкування, 

занепад етичної компетентності в суспільстві, тому, очевидно, так щедро в його творах 

представлене емоційне, естетичне виховання. 

Василь Олександрович, як ніхто інший у вітчизняній  педагогіці, мужньо  ставив і 

розв'язував проблему формування в молоді національного і естетичного світобачення. Про один із шляхів 

успішного розв'язання цієї проблеми він писав, що у душі дітей мають увійти кращі народні традиції і стати 

святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без історії. В дусі українських культурно-

історичних традицій вчитель констатував, що мудрість є найважливішою прикметою людини. 

Усі праці Василя Сухомлинського пройняті гуманним ставленням до дитини, пошаною до її 

особистості, розумінням її інтересів, почуттів, позиції.  

У працях Василя Сухомлинського порушено чимало проблем, які хвилювали сучасну школу. 

Спираючись на власний досвід, він розробив педагогічну систему, суть якої полягає в застосуванні нових 

типів уроків та модернізації методів навчання. Найважливішими засобами навчання він вважав слово 

вчителя, словники, довідники, наочність, технічні засоби. Василь Олександрович запропонував ефективну 

методику навчання мови, яка є актуальною і для сучасної школи.  

Василь Сухомлинський запропонував чимало оригінальних методів, прийомів, форм навчання та 

виховання, спрямованих на розвиток творчих, розумових та фізичних здібностей. Український педагог 

подарував нам цілісну педагогічну систему виразного гуманістичного спрямування. І то вже наша проблема, 

як зуміємо скористатися нею. Маємо підніматися до неї і серцем, і розумом. 

Викладач української мови і літератури Карпович О.П. 

«Спортивне життя» 

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. У цьому навчальному році на старт вийшли п’ять 

учбових груп нового набору, які протягом місяця виборювали першість у змаганнях з 

волейболу, баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу та легкої атлетики. Спартакіада 

першокурсників розпочалась 10 вересня зі спортивно-танцювального флешмобу та 

конкурсу «Снайперів». З 11-13 вересня юнаки змагались з міні-футболу, з 18-21 вересня 

проходили змагання з баскетболу. Переможці визначені. Спартакіада триває. 

                          Керівник фізичного виховання ВСП МК ТДАТУ Майдебура О.Г. 
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