
   

  

 

 

 
  З Днем Народження! 

 
 Гетьман Роман Володимирович - 02.02 

                                                                             Сільченко Світлана Антонівна – 03.02 

                                                              Листуха Жанна Михайлівна 05.02 

                                                                         Дякова Валентина Леонтіївна16.02 

                                                                  Токовенко Катерина Сергіївна 22.02 

                                                                                  Потапенко Олександр Миколайович 24.02 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

            

 

 

СТУДЕНТСЬКА ГАЗЕТА МАСЛІВСЬКОГО АГРАРНОГО 

ТЕХНІКУМУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Stud-Life 
 

Січень, Лютий 2017 

У Номері: 

Сторінка 1-2-3 

Випускний вечір 

 

Сторінка 4-5-6 

Виховна година  

 

Сторінка 7-8-9 

Підготовка молодших 

спеціалістів 

     

              Сторінка 10-11-12-13-14 

           День відкритих дверей 

 

Сторінка 15 - 16 

              Тиждень спорту 



   

         Вручення дипломів 

31.01.2017 р. у Маслівському аграрному технікумі ім. П.Х. Гаркавого відбувся 

випускний вечір присвячений випускникам спеціальності «Організація 

виробництва», були вручені дипломи та теплі вітання від директора Н.М. 

Пахович, заступника директора з навчальної роботи Г.М. Погорєлової та 

заступника директора з виховної роботи Н.І. Почтар, та їхні куратори Г.В. 

Долинюк, Ю.М. Макаренко. Також з нагоди випуску до навчального закладу 

завітав декан Арбузова. На святі були присутні викладачі, студенти, гості та всі 

бажаючі. 

 Випускники приготували чудовий концерт з авторськими номерами, танцями, 

співами, грою на гітарі, і звісно ж теплі слова від батьків. 

                     

            



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

      ВИХОВНА ГОДИНА 

В нашому навчальному закладі 14 лютого 2017 року (вівторок) відбулася 

виховна година приурочена 110 річниці з Дня народження академіка Василя 

Миколайовича Ремесла, видатного вченого і селекціонера. 

   Студенти були ознайомлені з деякими фактами його життя, не тільки 

академіка, героя праці, а й випускника нашого навчального закладу, 

тодішнього, у далекому 1928 році, Маслівського інституту селекціїі 

насінництва ім.К.М.Тімірязєва. 

    Про Василя Миколайовича Ремесла можна сказати – що віє є Хлібним 

творцем, Хлібним батьком, Хлібодаром. Людина – великий хлібороб. Людина - 

легенда. Людина, яка вписала своє ім’я золотими літерами в граніт науки. 

   Зі своїми спогадами  про видатного вченого з студентами поділився гість і 

учень В.М.Ремесла, доктор с.-г. наук, професор кафедри «Загальної екології» 

Житомирського аграрного університету, головний науковий співробітник 

Миронівського інституту пшениці ім.В.М.Ремесла, Володимир Іванович 

Дубовий. 

    Виховну годину підготували студенти ІІІ-ІV курсів спеціальності 

«Виробництво і переробка продукції рослинництва». 

 

  
 

 



   

 
 

 

 

 
Ведучі - студенти ІV курсу групи ВР-13: Лада Дмитро, Пустовіт Олег, Божко 

Андрій, Прелипов Роман 

 



   

 
Виступ доктора с.-г наук, професора кафедри «Загальної екології» 

Житомирського аграрного університету, головного наукового співробітника 

Миронівського інституту пшениці В.М.Ремесла, Володимир Івановича 

Дубового 

 
Викладачі циклової комісії агрономічних дисциплін з гостем і учнем 

В.М.Ремесла В.І.Дубови 

 



   

         Підготовка молодших спеціалістів 
     З метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції 

тваринництва» з 08 по 10 лютого 2017 року в Маслівському аграрному 

технікумі ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського національному аграрному 

університеті працює експертна комісія, призначена Міністерством освіти і 

науки України. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

    

 



   

День відкритих дверей 

               18.02.2017 в Маслівському АТ БНАУ відбувся День відкритих дверей.  

Майбутніх студентів щиро зустріли в навчальному закладі, ознайомили з 

територією, історією, матеріальною базою технікуму, умовами прийому, 

організацією навчальної та виховної роботи. Потім студентська рада 

організувала і провела захід, який розпочався вступним словом  і привітанням 

директора Н.М.Пахович. Кращі студенти – відмінники,  презентували 

спеціальності на яких навчаються в нашому технікумі. До вітання майбутніх 

абітурієнтів також долучилися учасники художньої самодіяльності  

продемонструвавши  їм свої таланти. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

                  Лютий тиждень спорту 

В рамках тижня спортивних змагань «Лютий тиждень спорту»  21 лютого в 

спортивному залі технікуму відбулися змагання із настільного тенісу. 

   Проявивши високу майстерність і не віддавши жодної партії  

1 місце серед дівчат зайняла Бойчак Світлана (ТТ-16), а от за визначення інших 

місць знадобилося використання додаткових чинників - за якими місця 

розподілилися так: 

2 місце - Литвин Галина (ОВ-14),   

3 місце -Поліщук Ірина (ТТ-16), 

4місце - Кириленко Вікторія (ВТ-15). 

 

  Серед юнаків в першому турі вибули із змагань  

Мушта Григорій (ВР-13), Уніяка Богдан (ТТ-16), Бойко Андрій  і Гринішин 

Олег (ФГ-15) та Романенко Владислав (АД-15). Другий тур почався із 

протистояння Гребініченка Ярослава (АД-15) і Негрієнка Станіслава (ВТ-

14«А»), де перемога була на стороні Негрієнка із рахунком 2:3. Далі з 

однаковим рахунком 3:1 перемоги здобули: Тарасенко Сергій (ФК-14) – Куделя 

Владислав (ВР-13); Капустенко Артем (ВР-15) – Михайлюк В’ячеслав (ВТ-

14«Б»); Печериця Денис (ВТ-14«Б») – Дроваль Віталій (ВР-15). У фінальному 

турі запекла боротьба точилася за кожне очко і вийшов ось такий результат:   

1 –  Печериця Денис;   

2 – Негрієнко В`ячеслав;   

3 – Капустенко Артем; 

4 – Тарасенко Сергій  

 

    У середу 22 лютого визначали найсильнішого студента у змаганнях з 

армреслінгу.  

    Серед дівчат не було рівних; 

 Гетьман Тані (група МЕН-ФБ-16), яка й стала переможцем,  

 2-місце Аллахвердієвої Севіль (ВТ-14«Б»),  

 3-місце Литвин Галина (ОВ-14).  

Окрема подяка Троян Карині (МЕН-ФБ-16) і Цугулі Марії (МЕН-ФБ-16), яким 

трішки не вистачило до призового місця.  

  

    Юнаки ж визначали переможців у боротьбі на праву та ліву руки. Перший 

тур на праву не пройшли: Д’яченко Сергій (ФГ-15), Лапай Олександр (ОВ-14), 

Прелипов Роман (ВР-13), Левченко Денис (ОВ-14) і Гурин Іван (ВР-14).  

    А далі запекла боротьба за призові місця: Божко Андрій (ВР-13) – Печериця 

Денис (ВТ-14«Б») 2:0 та Рябчич Роман (ВР-14) -  Михайлюк В’ячеслав (ВТ-

14«Б») 2:0. Третє місце за перемоги 2:0 дісталося Михайлюку В. А от у фіналі 

зійшлися справжні силачі – хоч і переможець один Божко А., але Рябчич Р. 

мало чим поступався! 

 



   

   На ліву руку не побоялися позмагатися Левченко Денис, Д’яченко Сергій, 3-

місце Прелипов Роман,  

2-місце Печериця Денис  

А переможцем знову став «грушівський» атлет Божко Андрій.  

Всю боротьбу допомагав судити Рябчич Роман – за що отримав подяку від 

учасників та викладачів ФВ. 

  

  23 лютого завершився тиждень спорту змаганнями з дещо екзотичного виду – 

ДАРТС. Хоч і учасників було не багато, але азарту було вдосталь.  

Серед юнаків місця дісталися:  

8-місце Леп’як Василь (ВТ-14«А»);  

7-місце Данилюк Дмитро (ФГ-15);  

6-місце Новіков Олексій (ВТ-13);  

5-місце Печериця Денис (ВТ-14«Б»);  

4-міце Буряк Володимир (ФГ-14),  

3-місце Куделя Владислав (ВР-13).  

   А за перемогу зійшлися Золотько Олег (ФГ-15) і Прелипов Роман (ВР-13) – 

кращим був Прелипов, перемігши Олега з рахунком 78:67. Найбільшу кількість 

балів за один підхід набрав Буряк В., а попаданням в «десятку» порадував 

Прелипов Роман. 
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