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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 



Міжнародний День жінок 

      Лагідні промені сонця. Несмілий передзвін краплинок і струмочків. 

Перші квіти. Разом з цими характерними ознаками весни приходить до нас і 

перше весняне свято – Міжнародний жіночний день. Це один із самих 

світлих, всенародних свято зігріте любов’ю і вдячністю до жінки матері, 

трудівниці. В житті нашої планети є події і дати, які відзначає все 

прогресивне людство. Серед них Міжнародний день жінок 8 Березня. Це 

радісне, весняне свято бажаним гостем входить в кожний дім. 

     У переддень свята, 7 березня в Маслівському аграрному технікумі в 

актовій залі відбувся урочистий захід. З цим святом привітав дівчат та жінок 

заступник директора з навчально-виробничої роботи Коломієць В.М, а також 

студентська рада технікуму. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Конкурс читців 

«Жива душа поезії   Т. Г. Шевченка» 
    В історії кожного народу, серед її великих творців є поети, імена яких 

оповиті невмирущою любов’ю і славою. Таким поетом для українського 

народу є Тарас Шевченко. Справедливо, що Великого Кобзаря вважають 

народним пророком. Адже не одне покоління українців формує свої 

світогляди на його творах. Славетний Кобзар хотів бачити Україну вільною і 

незалежною, хотів справедливості та добробуту для нащадків, прагнув, щоб 

Україна була визнана усіма державами світу як могутня Європейська 

держава. 

  Студенти Маслівського АТ БНАУ та педагоги зібрались  на щорічному  

традиційному  святі, присвяченому  Тарасу Григоровичу Шевченку -  

Великому Кобзарю,  Велету духу, національному пророку, Титану 

українства. В цьому році це свято – особливе, тому що воно зі сльозами на 

очах, тому що  шевченківське слово в наш час вмить відродилося та засяяло 

по – новому: зі скорботою, трагедією, надією. 

         Цього року свято проходило в формі літературного свята – конкурсу 

«Жива душа поезії   Т. Г. Шевченка». Кожен учасник конкурсної програми 

декламував свій улюблений вірш Т. Г. Шевченка і вплітав його у 

символічний вінок вдячності  та вічної шани нашому Пророку. В конкурсі 

взяли участь 10 студентів 1- 2-х курсів. А саме: Уніка Богдан (гр. ТТ-16), 

Костіков Ярослав (гр. Агро-16), Приходько Сабріна (гр. АД-15), Дроваль 

Віталій (гр. ВР-15), Скуратівська Ірина (гр. ВТ-15), Василишина Яна (гр. 

Агро-16), Залізна Наталія (гр. Мен-ФБ-16), Кравець Вадим (агро-16), 

Кравченко Юлія (ФК-15) та вихователь Свідунович О.М. Переможцями 

конкурсу стали: Дроваль Віталій (гр. ВР-15) – І місце, Скуратівська Ірина (гр. 

ВТ-15) – ІІ місце, Костіков Ярослав (гр. Агро-16) – ІІІ місце. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

              Думи мої, думи мої, 

                                                 Лихо мені з вами! 

                                        Нащо стали на папері  

                    сумними рядами? 

                                        Чом вас вітер не розвіяв 

                                               В степу, як пилину? 

                                       Чом вас лихо не приспало, 

                                                   Як свою дитину? 

 

 

 

 

 



     Місячник боротьби з туберкульозом 

22 березня 2017 року в Маслівському аграрному технікумі ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського НАУ відбулася зустріч з представниками Миронівської 

районної організації Товариства Червоного Хреста України в рамках 

місячника боротьби з туберкульозом. 
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