
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Вітаємо викладачів нашого навчального 

закладу  

 

 
                                                      

  Шевченко Ольга Миколаївна   –    02. 04 

  Заєва Наталія Василівна            –    04.04 

  Турченко Галина Миколаївна  –    05. 04 

  Тихонюк Сергій Вікторович      –    13.04 

  Тимчук Василь Михайлович     –    15.04 

  Баришнік Ігор Миколайович    –    17.04 

  Борисенко Світлана Петрівна   -     23.04 
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Сторінка 1 
Ми чуємо тебе, Тарасе, 

крізь століття 

Сторінка 2-3 

«Ярмарка професій» 

Сторінка 4 

Іменинниця Земля 

Сторінка 5 

Загальноколеджанська 

лінійка 

Сторінка 6 
День відкритих дверей 

 

Сторінка 7 
Розпочалися практичні 

заняття 
 

 

 

 

 

 

 

Дозвольте Вас нам привітати, 

Душею зичим не старіть, 

Минулих днів не помічати, 

А з кожним роком молодіть. 

У радощах  земних  купайтесь, 

Радійте доброті людей, 

І, якщо можна, постарайтесь, 

Зустріть столітній ювілей! 

 

 

 

 

СТУДЕНТСЬКА ГАЗЕТА МАСЛІВСЬКОГО АГРАРНОГО 

ТЕХНІКУМУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Березень-Квітень, 2018 



Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття 

 

       Все йде, все минає… Та залишається пам’ять, добра слава про людей, що 

мандрують світами у пошуках краю Землі, у пошуках істини та правди. В історії 

залишаються їхні імена, які з гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує все людство. До 

них належить й ім’я великого українського поета Т. Г. Шевченка. Весь свій могутній 

талант він присвятив служінню народові. 

       Т.Г. Шевченко – символ честі, правди і безстрашності, великої любові до 

 людини.  Вся творчість Кобзаря зігріта гарячою любов’ю до Батьківщини,  

пройнята священною 

ненавистю до ворогів   і 

гнобителів народу. Його 

ідеологію Україна 

сприйняла всією душею. 

Цю ідеологію також  

підтримали студенти 

Маслівського аграрного 

коледжу БНАУ на чолі з 

викладачами та 

бібліотекарами, 

організувавши виставку 

творів Т.Г.Шевченка. 

Провели тематичні 

виховні години в усіх академічних групах, організували художні читання творів 

великого Кобзаря.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Ярмарка професій» 

      19 квітня 2018 року  в приміщенні Миронівського районного будинку  

культури відбулася «Ярмарка професій», організована та проведена 

 Миронівським районним центром 

зайнятості. В заході прийняли  

участь навчальні заклади Київської 

області. Серед учасників ярмарки  

були і студенти Маслівського  

аграрного коледжу, які презентували  

свій навчальний заклад, привітали 

всіх присутніх щирою піснею та 

веселим гумором команди КВК 

«Маслівські торпеди». А також 

запросили на День відкритих 

дверей, який відбудеться 28 квітня 2018 року. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Іменинниця Земля 

          Наш гігантський будинок унікальний. Це єдине місце у всій 

галактиці, де існує життя. Наша красуня сповнена морів і океанів,  

не зупиняючись не на одну хвилину, вона проробляє нескінченний  

маршрут по орбіті. Тому 

один раз на рік 

проводиться святкування, 

присвячене нашому 

притулку – День Землі.   

Ми стали нещадно 

використовувати її 

ресурси, витрачати і 

споживати, розоряти і 

нехтувати, порушуючи 

порядок у своєму 

власному домі, виснажуючи його і не даючи йому часу для поповнення 

своїх власних сил. Тому студенти Маслівського АК БНАУ оголосили акцію 

«Збережи свою Землю». 
 

      

 

      Ми всі відповідальні 

за мир і гармонію, без 

якої життя на нашій 

планеті знаходиться під 

великим питанням. 

Добра воля і добрий дух 

в силах зупинити всякий 

наш помилковий 

напрямок і не будемо забувати про це. Будемо використовувати цю 

можливість, щоб зберегти перспективу життя! З Днем Землі! 

 

 

 

 



Загальноколеджанська лінійка 

      Початок весни – пробудження всього живого. Так і в Маслівському аграрному 

коледжі Білоцерківського НАУ 24 квітня 2018 року розпочала свою роботу перша 

загальноколеджанська лінійка, на якій підвели підсумки роботи за зимовий період. 

Успіхи виявилися не малими. Отже, зимою ми також плідно працювали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розпочалися практичні заняття 
       Прийшла весна, а разом з нею і перші весняні сільськогосподарські роботи в 

полі. Не стоїть осторонь і Маслівський аграрний коледж ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ, для 

студентів спеціальностей 

«Агрономія» та «Організація і 

технологія ведення фермерського 

господарства» розпочались 

практичні заняття, пора 

навчальних та технологічних 

практик. Адже зараз саме час 

набути виробничих навичок на 

базі навчального-дослідного 

господарства та колекційно-

дослідному полі коледжу. 

Навчальний заклад тісно 

співпрацює з Миронівським 

інституту пшениці ім.В.М.Ремесла, а в цьому році співпраця перейшла на вищий 

рівень – науково-дослідний. Була започаткована перша науково-дослідна робота на 

тему: «Гібридизація пшениці і 

ячменю», а саме те, що студенти 

ІІІ і ІV курсів спеціальності 

«Агрономія» будуть формувати 

уміння і практичні навички по 

техніці схрещувань озимих 

пшениці та ячменю, оволодівати 

технікою кастрації суцвіть колоса, 

а також вчитись запилювати 

різними методами. Для вихідного 

посівного матеріалу 

Миронівським інститут пшениці 

були надані селекційні сорти цих 

культур.  Перша посівна кампанія 

озимих сортів була посіяна ще 

восени, а ділянки з ярими  висіяні з початком весняної,  18 квітня, на колекційно-

дослідному полі коледжу.  

        Керівниками наукової роботи є викладачі коледжу, які проводять навчальну 

практику з дисципліни «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» 

Пахович Наталія Марківна і Капленко Світлана Миколаївна. Науковим представником 

від Миронівського інституту пшениці ім..В.М.Ремесла, який надавати першу 

консультаційну допомогу в роботі, є  заступник директора з наукової роботи – 

кандидат сільськогосподарських наук Гудзенко Володимир Миколайович.  

 

 
Засновник та редакційна колегія студентської газети: Студентська рада Маслівського АК БНАУ 

Дата заснування Березень 2015 року. 

Головний редактор – Шульга Софія Олександрівна 
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