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Щиро вітаємо Вас з Днем народження! 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, 

подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних 

справах, сміливих планах та сподіваннях. 

Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, 

розуміють та допомагають колеги, минають негаразди 

та непорозуміння. 

Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, 

натхненням та радістю сьогодення. 



                                                               День знань 

      День знань – справжнє всенародне свято мудрості, доброти і 

людяності. Поміж багатьох свят у календарі є день, коли настрій 

усієї країни особливо урочистий і радісний. Таким цей день був і 

в Маслівському аграрному коледжі Білоцерківського НАУ, який прийняв у свою 

дружню родину студентів нового набору: 

 Група спеціальності ‘’ Агрономія ‘’ – 

куратор  

Капленко Світлана Миколаївна 

 Група спеціальності ‘’ Технологія 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва ‘’ – куратор     

Дідковська Тетяна Андріївна 

 Група спеціальності ‘’ Організація і 

технологія фермерського господарства ‘’ – куратор Гетьман Роман 

Володимирович 

 Група спеціальностей ‘’ Менеджмент ‘’, 

‘’ Фінанси, банківська справа і страхування ‘’ 

– куратор Токовенко Катерина Станіславівна 

 Група спеціальності ‘’ Автомобільний 

транспорт ‘’ – куратор Пилипенко Ніна 

Петрівна 

 

 

 

 

 

      Бажаємо усім, студентам підкорити нові 

вершини знань, зустріти добрих і надійних 

друзів та досягти омріяної мети. Нехай 

цьогорічний першовересень буде сонячним, 

несе добрий настрій у кожну родину! 

 

 



             Талант-шоу ‘’ Запали свою зірку ’’ 

      З початком навчального року в наш студентський колектив прийшли нові 

студенти. Ми не маємо сумнівів, що вони не менш талановиті чим 

старшокурсники. Тому 14 вересня у 

Маслівському аграрному коледжі відбувся 

захід для першокурсників, який дав 

можливість кожному з них показати свої 

здібності та презентувати групи. 

 

 

 

 

 



Свято миронівчан 

     16.09.2017 представники педагогічного та 

студентського колективів Маслівського аграрного 

коледжу, на чолі з директором, привітали 

миронівчан з  Днем  міста  Миронівка.   

 



Засідання Київської обласної молодіжної  

громадської ради 

      21.09. студентки Шульга Софія та Тереня Інна відвідали засідання Київської 

обласної молодіжної громадської ради при голові Київської обласної державної 

адміністрації, де розглядалися такі питання:  

1. Діяльність управління молодіжної політики та національно – 

патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації. 

2. Формування дієвих молодіжних дорадчих органах в районах та містах 

Київської області. Механізм взаємодії та інструменти впливу на прийняття 

рішень. 

3. Участь молоді в 

реалізації регіональної 

молодіжної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легка атлетика 

     Щорічно за сприянням ЦК фізичного виховання проходить спортивно-

масовий захід з змагань із легкої атлетики. 

І цього року, 21 вересня, студенти та 

куратори груп  провели чудовий 

незабутній день на стадіоні. Гарний 

настрій, сприятлива погода та змагання 

допомогли провести час весело та 

драйвово. 

 

 

 

 

Метою даного заходу було 

впровадження здорового способу життя 

у повсякденний побут студентів, 

емоційної стійкості, мужності, 

товариської взаємодопомоги.  

 

 

 



Серце віддаю дітям 

       Осінь… Разом із яскравим різнобарв’ям квітів, 

шелесту падолисту, ніжним поцілунком сонячного 

промінчика, вона дарує нам чудове свято, яке 

відзначалося в стінах Маслівського аграрного 

коледжу 29 вересня. 

    

     

    Вчитель - непроста та благородна 

професія. Вчителі - це ті люди, які 

допомагають нам пізнавати світ день за 

днем. Вони не тільки вчать 

нас математиці, літературі або фізиці 

тощо.  

 

 

 



    Вчителі докладають 

зусиль, щоб ми були 

дружніми, ввічливими, 

старанними та розвивали 

свої здібності й таланти. Ми 

маємо бути вдячними нашим 

вчителям за все, що вони 

нам дають, та намагатися 

перейняти якомога більше 

знань від них.   

 

 

 

Ми вас любимо, дорогі    

викладачі! 
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