
Вдалий вибір професії 

Вдалий вибір професії – одна з головних складових людського щастя, 

усвідомлення своєї значимості в суспільстві, задоволення від реалізації таланту та 

професійної майстерності. Складна, захоплююча, романтична і, разом з тим 

відповідальна професія агронома.  Як проростає золота зернина, як плекати її, 

щоб рясно визріла, дала щедрий урожай та перетворилась на духмяну 

хлібину? Вирішення цих одвічних   хліборобських проблем опановують студенти 

спеціальності – «Агрономія» Маслівського  аграрного коледжу ім. П.Х. Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету. 

 Історія навчального закладу бере свій початок від спеціалізованого вищого 

навчального закладу з підготовки селекціонерів-насіннярів, який було створено у 

1920 році. За майже столітню історію, зі стін нашої «альма-матері» було випущено 

біля 18 тисяч фахівців. Ми пишаємося нашими випускниками, особливо такими, як 

Василь Миколайович Ремесло двічі Герой соціалістичної Праці, Прокіп Хомич 

Гаркавий , Федір Григорович Кириченко, Михайло Олександрович Ольшанський, 

Анатолій Васильович Пухальський які стали академіками, Героями Соціалістичної 

праці, та Лауреатами Державних Премій. Багато  випускників обіймають посади 

керівників сільсьогоподарських  підприємств, у т.ч. фермерських господарств, 

агрохолдингів,  агрофірм, працюють на посаді головного агронома, агронома із 

захисту рослин, менеджера-консультантата з агрономії, експерта з моніторингу 

якості ґрунтів та інше. Випускники  стали вченими, докторами с.-г. наук, а саме 

Танчик С.П. доктор с.-г.наук, професор,член-кореспондент, завідувач кафедри 

землеробства та гербології  НУБІП,  Гудзенко В. М, заступник директора з 

наукової роботи Миронівського інституту пшениці ім.. В.М. Ремесла НААН 

України –кандидат сільськогосподарських наук, Сіроштан А. А. завідувач відділу 

насінництва та агротехнологій кандидат сільськогосподарських наук.  

Минає час, в технікумі відкриваються нові спеціальності, але спеціальність 

«Агрономія», завдяки своїй престижності успішно здійснює набір абітурієнтів. 

Вступають ті, які мріють стати законодавцями поля, бути господарями рідної 



землі, фахівцями, справжніми професіоналами, яких чекають на сучасному ринку 

праці.          

         Головним завданням викладачів циклової комісії агрономічних 

дисциплін є формування висококваліфікованих кадрів, професіоналізм яких 

визначає їхню здатність виконувати свої функції в нових умовах господарювання. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності є тісна співпраця з Миронівським 

інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України. У рамках реалізації угоди 

співпраці, навчання студентів зі спеціальності «Агрономія» відбувається в умовах 

виробництва та передбачає участь студентів у науково-дослідній роботі під 

керівництвом фахівців Миронівського інституту. Миронівський інститут є 

зразковою базою для опанування студентами навичок наукових досліджень. Лекції 

читають директор державного підприємства «Дослідне господарство «Еліта» 

Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН» - доктор с.-г. наук 

В.С. Кочмарський і  заступник директора з наукової роботи – кандидат 

сільськогосподарських наук В. М  Гудзенко. Валентин Сергійович Кочмарський є 

головою державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Агрономія». 

При підготовці спеціалістів даного напрямку особливого значення набуває 

практичне навчання. Навчально-виробнича частина коледжу являється практичною 

лабораторією для формування вмінь та навичок майбутніх спеціалістів. У своєму 

користуванні заклад має виробничу базу, колекційно-дослідне поле, де студенти 

закладають досліди з районованими та перспективними сортами  

сільськогосподарських культур, проводять фенологічні спостереження, доглядають 

за ними, вивчають системи удобрень та захисту сільськогосподарських культур. 

У межах спеціальності «Агрономія» здійснюється підготовка молодших 

спеціалістів за спеціалізацією: «Організація і технологія ведення фермерського 

господарства» Технолог - організатор сільськогосподарського виробництва 

одержує теоретичну і практичну підготовку з рослинництва, тваринництва, 

переробки сільськогосподарської продукції, механізації та електрифікації с/г 

виробництва, основ будівництва, економіки, організації і управління фермерським 

господарством. За період навчання студенти набувають робітничих професій: водій 



автомобіля категорії "В", "В і С"; оператор ветеринарної обробки тварин. 

Випускники спроможні заснувати і вести фермерське господарство, а також 

працювати в с/г підприємствах різних типів та форм власності на посадах 

бригадира рільничої та комплексної бригад, завідувача відділом та фермою, на 

агрономічних та зоотехнічних посадах. 

Здобуті теоретичні та практичні знання студенти використовують під час 

проходження виробничої переддипломної практики у провідних  

сільськогосподарських підприємствах різної форми власності, а саме:  СТОВ 

«Агрокомплекс Степанецьке »,  ПП «Агрофірма «Розволжя», НВФ» Урожай». 

Миронівський інститут пшениці ім.. В.М. Ремесла НААН України, СТОВ 

«Агрофірма Корсунь», ПАТ «ЗВКК», ФГ «Расавське» та інші, а після закінчення 

навчання працевлаштовуються на цих підприємствах, або продовжують навчання 

за ступеневою освітою в Білоцерківському національному аграрному університеті. 

  Однією із форм здійснення  підготовки  -  практика студентів за кордоном  , 

що є важливою компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

для здобуття відповідної кваліфікації. Проводиться практика та стажування на 

сучасних підприємствах  Польщі, Німеччини, Данії, Фінляндії, США, Австралії, 

Нової Зеладії. 

   Майбутні агрономи беруть активну участь у громадському житті колледжу, 

разом з викладачами є учасниками різноманітних сільськогосподарських виставок, 

обласного та регіонального значення, днів поля,  виробничих семінарів. 

Студенти спеціальності «Агрономія» беруть участь у змаганнях, спартакіадах, 

турнірах, входять до складу збірних команд коледжу. Особливо хочеться 

відзначити студентів – випускників: Ковтун О., Диба П., Божко А., Прелипов Р., 

Мурашко Я., Кондраток В., Куделя В. 



 

 

У наш час залишається невирішеною проблема забезпечення населення 

планети якісною, доступною сільськогосподарською продукцією. Для цього 

необхідні не лише якісне насіння, добрива, родючі ґрунти, сприятливі погодні 

умови, а насамперед знання та вміння спеціалістів! 

Саме таких – небайдужих, працьовитих, відкритих всьому новому фахівців зі 

спеціальності «Агрономія» готує Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету. Отримана освіта стане 

фундаментом професійної діяльності в різних галузях агробізнесу. 



 

 Виїзне заняття проводить  заступник директора з наукової роботи – 

кандидат сільськогосподарських наук В. М.  Гудзенко. 

 

 

 


