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                                     Екскурсійна поїздка 

 6 жовтня 2016 року група студентів випускників спеціальності 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва» здійснила екскурсійну 

поїздку до Білоцерківського НАУ. Поїздка запланована в рамках 

профорієнтаційної роботи та ступеневої освіти. Студенти мали змогу 

ознайомитися із навчальним корпусом, дослідним господарством, відвідали 

музей навчального закладу та були присутні на заключному конкурсі 

«Талант-шоу» серед студентів агробіотехнологічного факультету. Серед 

конкурсантів була: представниця Маслівського аграрного технікуму 

Анастасія Поїхало. Серед достойних конкурсантів, які виступали у жанрах 

вокалу, декламувалися, виконували інструментальні п`єси, хореографію, 

Настя виборола перше місце і була нагороджена дипломом Гран-прі та 

грошовою премією. Учасники поїздки та їхні організатори Шлапацька В.Г, 

Лозінський Б.Н залишилися задоволені враженнями та перемогою 

одногрупниці. 

 



 

                            Ерудований мехнік 
 

    11.10.2016 р. в актовій залі Маслівського технікуму відбувалася 

інтелектуальна розважальна гра «Ерудований механік» для студентів 

спеціальності «Обслуговування  та ремонт автомобілів і двигунів». В заході 

прийняли участь студенти груп: АД-13, АД-14, АД-15. Також присутніми 

були журі: Погорєлова Г.М, Вощан В.Г, Доник М.В та голова студентської 

ради Солов`ян Владислав.  

 

 

 



 

Фінальним етапом були такі висновки: 

1-місце команда червоних 

2-місце команда зелених 

3-місце команда жовтих 

Наші переможці були нагороджені грамотою та солодким подарунком. 

 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Організаторами заходу були викладачі Колісник Олеся Іванівна та 

Пилипенко Ніна Петрівна. 



День козацтва 

14 жовтня Свято Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського 

козацтва. Крім того, саме 14 жовтня традиційно відзначається день створення 

Української повстанської армії — військово-політичної формації українського 

визвольного руху.У цей день по всій Україні всі жінки, дівчата вітають чоловіків та 

хлопців із Днем захисника України. Напевно, цим жінки хочуть зайвий раз 

підкреслити у чоловіках такі якості, як мужність, надійність, сміливість, 

щиросердя, шляхетність. В переддень 14 жовтня в актовій залі Маслівського 

аграрного технікуму відбулося свято «Любімо, шануймо, бережімо...» на якому 

були присутні запрошені гості - учасники АТО. Вітання студентів, учасників 

художньої самодіяльності на чолі з цикловою комісією суспільних дисциплін були 

присвячені триєдиному святу. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     



 

                       Студентське самоврядування 

З 18 по 21 жовтня 2016 року студенти Маслівського аграрного технікуму 

Солов’ян Владислав, Скуратівська Ірина, Яременко Вячеслав, Шульга Софія 

прийняли участь у проекті Навчання лідерів студентського самоврядування, 

який відбувся у Бородянському районі, с.Пилиповичі табір «Зміна».     

Учасниками проекту стали студенти ВНЗ Київської області. В рамках заходу 

відбулися вибори голови Київської обласної студентської ради. Програма 

була насичена включала тренінги та індивідуальні завдання. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Регіональний конкурс патріотичної пісні та поезії  

«В ім’я Батьківщини». 

       27 жовтня 2016 року на базі Золотоніського технікуму ветеринарної 

медицини відбувся регіональний конкурс патріотичної пісні та поезії «В 

ім’я Батьківщини». Участь у конкурсі також прийняли студенти 

Маслівського аграрного технікуму БНАУ. За рішенням журі студентка 

групи ОВ-14 спеціальності «Організація виробництва»  Литвин Галина 

зайняла перше місце в номінації «Художнє читання». А Олена Глєбова 

студентка групи ОВ-13 спеціальності «Організація виробництва»  

нагороджена за перемогу в номінації «Вокал» «Студент-відкриття». 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 жовтня група АД-13 ( 4 курс спеціальності «Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів») на чолі з Пилипенко Н.П та Колісник О.І. відвідали 

мальовниче місто нашої країни – Умань. Екскурсія носила насамперед 

пізнавальний характер, ціллю поїздки стало відвідання сучасного 

підприємства «Аверс - ТЕХ», яке спеціалізується на виробництві 

альтернативного палива та котлів, що на ньому працюють. Головний механік 

Пилипенко В.В. провів детальну екскурсію по території. Продемонстрував 

лінію грануляції лузки в роботі та ознайомив з особливостями виробництва 

котлів, що працюють на відходах сільського господарства ( соломі, лузці, 

тирсі). Крім  цього студенти мали можливість познайомитись з роботою 

високотехнологічного обладнання, зокрема, верстатів з числовим 

програмним упрвлінням. 

 

Багато позитивних емоцій отримали студенти і від відвідування  одного 

з чудес України - парку «Софіївка». Прекрасний осінній день дозволив 

оцінити всі його мальовничі куточки, помилуватись незвичними озерами, 

водоспадами, деревами і навіть прогулятись підземною річкою. 



 

 

Багато позитивних вражень переповнили всіх учасників поїздки і викликали 

бажання не покидати це місто, або повернутись сюди ще не раз. 
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