
 
 

 

 
 

 
 

                                        20 лютого 2018 року в рамках навчальної програми з  

                                        дисципліни «Заготівля, зберігання сільськогос-  

                                        подарської продукції з основами переробки»  

                                        відбулося відкрите заняття із  студентами ІV курсу  

                                        спеціальності «Організація і технологія ведення  

                                        фермерського господарства». Під час практичної   

                                        роботи студенти під керівництвом викладача  

                                         Шлапацької В.Г. не лише навчалися розраховувати 

скільки і чого потрібно для квашення капусти, соління огірків, помідорів, інших 

овочів, мочення яблук, а і набули практичних навиків із   здійснення  квашення 

капусти. Восени, в першому навчальному семестрі, в сезон помідорів¸ вони 

засолили для потреб  студентської їдальні 50 кг стиглих помідор. Було смачно! 
 

 

                                                                          21 лютого 2018 року відбулося  

                                                                          відкрите підсумкове заняття з  

                                                                          навчальної практики «Робітнича  

                                                                          професія «Лаборант-насінняр»  в  

                                                                          групі ІV курсу спеціальності  

                                                                          «Виробництво і переробка  

                                                                          продукції рослинництва», яке  

                                                                          проводили викладачі  

                                                                          агрономічних дисциплін  

                                                                          Пахович Наталія Марківна та  

                                                                          Капленко Світлана Миколаївна. 

                                                                            Протягом трьох тижнів 

                                                                         практичного навчання студенти  

                                                                         агрономічної спеціальності  

                                                                         набували навиків лаборантів для  



 

роботи в Державній насіннєвій  

інспекції: ознайомлювались з  

сортовим та насіннєвим контролем,  

вчилися відбирати та формувати  

середні проби насіннєвого  

матеріалу, визначали посівні  

показники якості насіння. 

Заключним етапом практики  

було підсумкове екзаменаційне  

заняття, на якому студенти змогли  

показати свої набуті теоретичні 

 знання та практичні уміння і  

навики.  

 

 

 
 

                                                                                   23 лютого 2018 року,   

                                                                                   відповідно встановлених  

                                                                                   календарних строків,  

                                                                                   студенти групи ІІІ курсу 

                                                                                   спеціальності «Організація і  

                                                                                   технологія ведення  

                                                                                   фермерського господарства»,  

                                                                                  під керівництвом агронома  

                                                                                  господарства Листухи М.М. 

                                                                                  та викладача навчального  

                                                                                  закладу Капленко С.М.,  

                                                                                   відібрали моноліти  

                                                                                    озимої пшениці сортів 

«Богдана», «Актьор», «Самурай»  на полях  виробничого підрозділу навчально-

дослідного господарства Маслівського аграрного коледжу ім.П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету. 

Через 10 днів, відповідно методики,  

на практичному занятті з дисципліни  

«Технологія в галузі рослинництва» 

 провели аналіз життєздатних рослин  

озимої пшениці.  

Результати діагностики стану  

посівів встановили, що посіви озимої  

пшениці знаходяться в задовільному  

стані.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                     Практичне заняття з дисципліни  

                                                                     «Кормовиробництво»  на тему  

                                                                     «Вивчення рослинності луків, збір  

                                                                     гербарію та снопового матеріалу»  

                                                                     для студентів ІІІ курсу  

                                                                     спеціальності «Організація і  

                                                                     технологія ведення фермерського  

                                                                     господарства провів викладач  

                                                                     Пахович Ігор Леонідович. 

                                                                            Метою роботи на занятті  було  

                                                                     поглиблення знань студентів із 

морфології лучних рослин та навчити студентів розпізнавати лучні трави за 

листям, суцвіттям, насінням на прикладі зібраного снопового матеріалу, 

ботанічних глосаріїв агрономічних довідників та зразків насіння.  

Заняття виявилось змістовним і цікавим, тому що студенти групи 

зацікавились не тільки визначенням і вивченням лучних рослин природних 

кормових угідь, а й поглибили свої знання ще й біологічною та господарською 

характеристикою багаторічних злакових трав. 

 

 
 

                                                                          В рамках декади циклової комісії  

                                                                          агрономічних дисциплін відбувся                      

                                                                           обмін досвідом з проведення  

                                                                          тижня навчальної практики з  

                                                                          дисципліни «Технологія  

                                                                          зберігання, заготівлі  с.-г. продук- 

                                                                          ції з основами переробки»  

                                                                          Шлапацької В.Г. з викладачами  

                                                                          циклової комісії агрономічних                           

                                                                           дисциплін 

                                                                               Під час навчальної практики  

                                                                          студенти 4 курсу спеціальності  

                                                                          "Організація і технологія ведення  

                                                                          фермерського господарства" з  

 



 

дисципліни  "Технологія заготівлі,  

зберігання сільськогосподарської  

продукції з основами переробки"  

заняття пройшли цікаво та  

змістовно, адже отримані  

теоретичні знання студенти за- 

кріпили практичними навичками,  

коли власноруч працювали із  

сировиною та виготовляли готову  

продукцію. Студенти вже загото- 

вляли квашену та солену овочеву  

продукцію, а зараз навчились  

одержувати крохмаль із картоплі,  

виготовляти макаронні вироби,  

пекти хліб, переробляти молоко  

з навчальної ферми. А з молока виготовляти солодковершкове масло, густий, 

корисний малиновий йогурт, із отриманого сиру зробили смачні сирники, а 

сироватка пішла на випічку хліба. Смачною вдалась піца, яку випекли із твердим 

сиром, що одержали сквашуванням молока сичужним ферментом. 

 

 
 

 

 

                                                                              10 квітня відбулося виїзне  

                                                                              практичне заняття в полі  

                                                                              для студентів   

                                                                                  спеціальностей «Агрономія»                      

                                                                                   та «Організація і технологія  

                                                                              ведення фермерського  

                                                                              господарства».  

                                                                                       Темою заняття було  

                                                                              дослідження стану озимої  

                                                                              пшениці на полі площею  

                                                                              60 га, закриття вологи та  

                                                                               ранньовесняне  

                                                                               підживлення аміачною  

                                                                               селітрою. Заняття  

                                                                               проводили досвідчені  

                                                                              викладачі циклової комісії  

                                                                               агрономічних дисциплін  

 



 

 

Пахович Наталія Марківна,  

Погорєлова Галина Миколаївна,  

Вакулік Світлана Леонідівна та  

за участю агронома господарства  

Листухи Михайла Михайловича.  

        Для студентів груп було  

продемонстровано закриття вологи  

та результативну дію мінерального  

добрива – аміачної селітри в  

ранньовесняний період на посівах  

озимої пшениці. Групи змогли між  

собою позмагатись у  виконанні  

практичного завдання по розрахунку  

внесення діючої речовини азоту на 1 га.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На колекційно-дослідному полі  

Маслівського аграрного коледжу  

восени  під керівництвом викладача  

Лозінського Богдана Миколайовича  

були закладені дослідні ділянки  

сортів озимої пшениці селекції  

Миронівського інституту пшениці  

ім.В.М.Ремесла, які попередньо були 

 уражені такими хворобами, як  

септоріоз, фузаріоз, бура іржа та  

борошниста роса.  

    Суть досліду полягає в виявленні  

імунітету та стійкості сортів до цих  

хвороб. 

                                                                Після перезимівлі Богдан Миколайович  

                                                            разом з студентами ІІІ курсу спеціальності  

                                                       «Виробництво і переробка продукції  

                                                         рослинництва» перевірила та оцінили стан  

                                                       сортів. Студенти, майбутні агрономи,  

                                                       визначали чи є сорти морозостійкими,  

                                                       рахували, яка кількість рослин на 1  

                                                       погонному метрі є життєздатними.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    Маслівський грарний коледж, як  

                                                                 навчальний заклад має свою  

                                                                 унікальність, яка полягає в тому, що  

                                                                  розташований в сільській місцевості,  

                                                                 володіє землею, молочною фермою,  

                                                                 колекційно-дослідним полем,  

                                                                машинно-тракторним парком, які  

                                                                використовуються, як виробнича  

                                                                база для  підготовки майбутніх  

                                                                спеціалістів.   

                                                                         Колекційно-дослідне поле  

                                                                навчального закладу є одною із  

                                                                виробничих баз для студентів,  

                                                                     майбутніх агрономів та фермерів. От  

                                                               і на минулому тижні Погорєлова  

Галина Миколаївна разом з студентами групи АГРО-16 проводила практичне 

заняття з дисципліни «Землеробство» на тему: «Порівняльний огляд обробітку 

грунту, його стан та оцінка якості навесні». 

Галина Миколаївна разом з студента-  

ми в виробничих умовах на колекційно- 

дослідному полі визначали в якому стані  

знаходить переораний грунт восени,  

глибину  орного шару,  товщину  

родючого шару грунту, однорідність,  

щільність, структуру, запас вологи в  

грунті та які переваги і недоліки різних  

систем обробітку грунту. 

 

 

  

 

 

 

 

На минулому тижні  відбулося практичне заняття з дисципліни «Агрохімія» 

на тему: «Діагностика живлення, агрохімічне обстеження та ранньовесняне 

підживлення мінеральними добривами посівів озимих культур: пшениці та 

ячменю» для студентів ІІ курсу спеціальності «Агрономія» на колекційно- 

 



 

                                                                  дослідному полі коледжу. Під час  

                                                                  заняття провідний викладач  

                                                                  дисципліни «Агрохімія» Пахович  

                                                                   Наталія Марківна сказала, щоколи  

                                                                   йдеться про пшеницю озиму,  

                                                                  то весняні підживлення асоціюють  

                                                                     із високими врожаями цієї культури,  

                                                                      адже у фазі весняного кущення вона  

                                                                      потребує найвищого рівня забезпе 

                                                                  ченості рухомими формами  

елементів живлення в ґрунті. Для отримання позитивного результату від 

підживлення пшениці озимої у фазі весняного  

кущення слід врахувати два важливі фактори:  

правильно встановити дозу мінерального  

добрива й дібрати відповідну форму азоту  

в ньому.  

Студенти під керівництвом  

Наталії Марківни розрахували дозу  

мінерального добрива – аміачної селітри  

і провели його внесення. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На початку квітня, а саме 4 та 12 квітня 2018 було проведено незалежне 

тестування студентів випускних груп спеціальностей «Виробництво і переробка 

продукції рослинництва» та «Організація і технологія ведення фермерського 

господарства». По підсумках тестування, де студенти зуміли показати свої знання 

по агрономії на виході з навчального закладу, випускники-агрономи показали 

найвищий результат серед навчальних закладів агрономічного напряму 

підготовки –  бал 4,31, а випускники-фермери трішки відстали, набравши бал 4,26 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Група ВР-14 спеціальності «Агрономія» до тестування підготовлена, 

 але ще раз потрібно все повторити 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти групи ФГ-14 спеціальності «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства» перед тестуванням спокійні  і зосереджені 

 

 

 

 

 

 

 

Переддипломна практика – заключна ланка практичної підготовки, основним 

завданням  якої є практична підготовка до самостійної роботи на посаді 

молодшого спеціаліста, поглиблення та закріплення теоретичних знань та 

практичних навичок по спеціальності «Виробництво і переробка продукції 

рослинництва». 

 



 

Інструктаж з практики для студентів групи ВР-14 провеле Капленко Світлана 

Миколаївна, яка пояснила, що кожен студент зобов’язаний працювати дублером 

на робочих місцях, передбачених програмою практики; дотримуватись техніки 

безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і вимог трудового 

розпорядку; виконувати завдання, передбачені програмою практики; робити 

постійно і охайно записи у звіті-щоденнику; брати активну участь у суспільно-

корисній роботи колективу, в якому студент працює. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти ІV курсу спеціальності «Виробництво і переробка продукції 

рослинництва» уважно записують в зошити всі зауваження та завдання по 

переддипломній практиці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




