
 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У номері: 

 
               Сторінка 1 

75-річча визволення 

України 

Сторінка 2 

Захід про П.Х.Гаркавого 

Сторінка 3 

День вчителя 

Сторінка 4  

Збори відділень 

Сторінка 5 

Козацькі забави 

Сторінка 6 

Національна ідентичність 

Сторінка 7 

Футбол між відділеннями 

Сторінка 8  

Змагання з бадбінтону 
 

 

 

 
 

СТУДЕНТСЬКА ГАЗЕТА МАСЛІВСЬКОГО АГРАРНОГО 

КОЛЕДЖУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Жовтень,2019 Stud-life 
 



75-річчя визволення України  
       28 жовтня 2019 року педагогічний та студентський колективи   

Маслівського аграрного коледжу Білоцерківського НАУ від щирого серця 

привітали з 75-ю річницею визволення України від фашистських 

загарбників педагогів-ветеранів Другої світової війни: Слинька Миколу 

Олексійовича та Шлапацького Григорія Івановича. А також провели 

екскурсію-подорож до чотирьох пам’ятників, які розміщені на території 

с.Маслівка.  Студенти першого курсу прослухали цікаву, змістовну 

розповідь бібліотекара-краєзнавця Бережної Тетяни Іванівни про історію 

спорудження цих пам’ятників та поклали квіти до їх підніжжя. 

         В цей день ми низько вклоняємося і висловлюємо  слова глибокої 

вдячності.  

  Ми ніколи не забудемось про цю сторінку історії, про неймовірно страшну 

ціну, яку заплатив наш народ за право бути вільним. Завжди будемо 

пишатися подвигом борців за свободу Батьківщини. Ваші мужність і 

відвага, героїзм та нескореність духу є зразком для прийдешніх поколінь. 

Міцного вам здоров'я, довгих років життя, любові та уваги рідних. 

 

 

 

 



Ще одна сходинка до 100- річчя коледжу 

        28 жовтня 2019 року в Маслівському АК БНАУ була проведена 

відкрита виховна година на тему: «Прокіп Хомич Гаркавий – вчений-

селекціонер – гордість української науки і Маслівського аграрного 

коледжу». Скоро наш навчальний заклад  відзначатиме  100-річчя його 

діяльності. Тому  не лише в ювілейні дні, але й при нагоді ми  згадуємо і 

вшановуємо  його випускників, якими гордяться  українська наука, наукові і 

трудові колективи і, звісно,  наш навчальний заклад. З вступним словом 

виступила  старший викладач Долинюк Галина Василівна: «Сьогодні, 

вшановуючи академіка Прокопа Хомича Гаркавого, ім’я якого вже 30 років  

з гордістю носить наш навчальний заклад, ми хочемо, хоч би коротенько, 

ознайомити  вас з життєвим, творчим і науковим шляхом академіка Прокопа 

Хомича Гаркавого». Студенти підготували змістовні виступи про те, як  

Прокіп Хомич  йшов до вершин в науці, якою він був людиною і що стало 

основою реалізації його творчого потенціалу. Весь захід супроводжувався 

презентацією з фото і відео матеріалів особистого архіву сім’ї Гаркавих. 

Присутні зрозуміли, що те, що в двадцяті роки минулого століття видатний 

організатор Іванов організував у Маслівці навчальний заклад, який дав 

змогу найбіднішим, але здібним і талановитим сільським дітям одержати 

гарну освіту і зробити невмирущою славу  Маслівському інституту, 

продовжують і тепер всі студенти коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 



День Вчителя 
       4 жовтня  2019 року у цей святковий і осінній теплий день студенти 

Маслівського аграрного коледжу привітали своїх викладачів гарними 

квітами, смачними цукерками, а також концертною програмою у стилі 

телешоу з масою різних цікавих та яскравих номерів. Вітаємо зі Всесвітнім 

днем вчителя та хочемо побажати впевненості, витримки, міцного здоров’я. 

Нехай Ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж; 

нехай Ваші студенти будуть слухняними та спроможними на великі 

перемоги; нехай Ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією; нехай 

Ваша душа з кожною миттю познає смак щастя.  

 

 

 

 

 

 



Збори відділень 

       23 жовтня 2019 року в Маслівському аграрному коледжі відбулися 

збори відділень. Всі академічні групи відзвітували про своє навчання  за 

минулий навчальний рік, а також дообрали раду студентського 

самоврядування коледжу. 

  



Козацькі забави 
        З давніх давен відзначають День захисника України, як символ 

нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників України, як пам'ять  про тих, 

хто в різний час захищав нашу землю від ворога і охороняє її зараз, коли на 

східних територіях України йде боротьба за її незалежність і суверенітет.  З 

цієї нагоди 11 жовтня 2019 року  в Маслівському аграрному коледжі 

відбулося святкування Дня Покрови. В цей день, під час проведення свята 

«Козацькі забави», ми зазвичай відновлюємо традиції своїх предків, котрі є 

взірцем доблесті, шляхетності та  відданості Вітчизні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Національна ідентичність 
           15 жовтня 2019 року на базі Маслівського аграрного коледжу 

ім.П.Х.Гаркавого був проведений навчальний семінар в рамках проекту 

«Національна ідентичність» за сприянням Київського обласного 

молодіжного центру. Захід пройшов з метою формування в учасників 

розуміння та усвідомлення позитивного іміджу українців у світі в контексті 

історичних державотворчих процесів та ролі української культурної 

ідентичності на ментальному рівні почуття гордості за власну націю та 

народ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Футбол 
       22 жовтня 2019 року, відбулися змагання по футболу між відділеннями 

<<Організацією виробництва>> та <<Технологічним>>. Був прохолодний день, 

але жарка атмосфера серед вболівальників. Всі активно приймали участь! 

Хочеться відмітити кращих гравців: Шармара Назарія, Космача Валентина, 

Тереню Богдана. Найактивнішою  вболівальницею була Вербіцька А.В.  
 

Перемогло відділення <<Організація виробництва>>  з рахунком 4:3 

Вітаємо переможців!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змагання з бадбінтону 
             30 жовтня 2019 року в Маслівському аграрному коледжі відбулися 

змагання з бадбінтону. Наші студенти виявилися дуже активними у такому  

цікавому виді спорту, але як завжди говоримо про переможців. Кращими 

серед юнаків виявилися: 

     1 місце – Шевченко А.; 

     2 місце – Кашлюк В.; 

     3 місце – Венгловський В.; 

Та кращими серед дівчат стали: 

    1 місце – Петренко М.; 

    2 місце -  Сукайло С.; 

    3 місце – Шманенко І. 
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