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                                                          День знань 

      Дорогі друзі! Віаємо Вас із чудовим хвилюючим святом - Днем знань! 

Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Це день, що 

дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а студентам – до своєї 

другої домівки. Саме в День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх 

вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. Щиро дякуємо 

вам, дорогі наші викладачі! Ми завжди залишаємося вашими студентами! 

   Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів здобувати знання, 

бажаємо досягти своєї мети ужитті, знайти взаєморозуміння з викладачами та 

батьками, зустріти добрих і надійних друзів.  Ніколи не зупиняйтеся на дорозі 

Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна. 

                                                        Щасти Вам! 

 

 

   Свято першого дзвінка  відбулося і у Маслівському аграрному 

технікумі ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного 

аграрного університету.  

Організатором заходу була куратор групи ТТ-16 

Плакса Ірина Вікторівна 
                                                                                                                      



   

                                              

 

 

 

 

 

 



   

                   Новини  Спорту 
                          ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ ВИКЛАДАЧА-КОЛЕГИ 

 

     У вересні цього року виповнилось 80 літ від дня народження талановитого педагога, 

видатного організатора спортивно-масової роботи в Маслівці та безпосередньо у 

Маслівському технікумі, а також великого ентузіаста цієї справи – Івана Ісаковича 

Черногода. Із нагоди цієї події в Маслівському аграрному закладі відбулись спортивні 

легкоатлетичні змагання. Його учасників привітали директор технікуму – Н.М. 

Пахович та викладач суспільних дисциплін і ДПЮ – М.Й. Поліщук. Михайло 

Йосипович, зокрема, пригадав найяскравіші епізоди із біографії свого знаменитого 

колеги і соратника. А також назвав імена найвідоміших його вихованців та розповів 

про їхні спортивні здобутки. У Миронівку, на могилу І.І. Черногода, кращі спортсмени 

закладу відвезли живі квіти. 

     Яскравим дійством стали самі спортивні змагання, які тривали до пізнього вечора. 

Слід зазначити, що сьогоднішні наші викладачі фізвиховання – А.Ф. Шевченко, Л.В. 

Титорчук, Р.В. Гетьман – є гідними продовжувачами справи свого великого 

попередника, чудовими і умілими організаторами. Ще одним підтвердженням цього 

стали прекрасні результати спортивного багатоборства. А перемогли у 

загальнокомандному заліку студенти другого курсу спеціальності «Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів». Друге і третє місце здобули студенти третього і другого 

курсів спеціальності «Організація і технологія ведення фермерського господарства». 

Групи – переможці, а також призери в особистому заліку були нагороджені грамотами і 

подарунками. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

Результати по перетягуванню каната серед юнаків були успішними. 

                І місце виборола  група ФГ-14. 

                  II місце ВР -14 

                  III місце АД – 14 

 

 

 



   

                                                    Штовхання ядра серед дівчат  
 

             I місце Глеба Яна  ВТ-1 4А- 6.90 

              II місце Степаненко ПВР-13-6.58 

                III  місце Щербак Оксана ФК-15 - 6.15 

 

                              Серед викладачів  

                                 I Дякова В Л - 6.59 

                                     II Мельничук А В - 6.39 

                                        III Гирич Л В - 6.26  

 

 

 
 

                                          



   

                                           Стрибки в довжину серед дівчат 

  
I              I місце Кравченко ФК-15 - 3.76 

                 II місце Сущенко ВТ - 3.48 

                    III місце Нагірна ОВ-13 3.40 

 

                                  Серед викладачів  

                                     I місце Мельничук А.В - 3.19 

                                         II місце Долинюк Г. В - 3.56 

                                              III місце Кошинська С.С- 2.68   

 

 

 
 

 



   

                                            День м. Миронівка 

   18.09.10 відбулося свято, присвячене Дню міста Миронівка. В програмі свята 

відбулося відкриття пам’ятника Мирону Зеленому,  який заснував місто. Тому наші 

студенти завітали з хлібом та сіллю, привітали миронівську громаду, подарували море 

вражень та емоцій. 

 

  



   

 «Запали свою зірку»  
       До нашого навчального закладу приєдналися першокурсники, вони охоче 

знайомляться зі студентською родиною. Тому для них був проведений конкурс 

«Запали свою зірку», в якому вони активно прийняли участь. Для об`єктивної 

оцінки талантів було обране журі у складі: заступник директора по виховній 

роботі Почтар Н.І, завідувач бібліотекою Підопригора С.В, викладач 

англійської мови Кошинська С.С. За рішенням журі було визначено такі 

призові місця: 
I-місце МЕН-ФБ-16 
II-місце ТТ-16 
III-місце ргозділили  між собою 
Агро-16, 
АТ-16  
ФГ-16  

 
 

     



   

           День Учителя 
У нашому навчальному закладі відбулося свято присвячене  Дню Учителя. 

Студенти старанно підготували захід з допомогою Стукаленко Н.О. та 

Воронович Ю.А.                                                      

 

 

                                           В цей святковий час 

                              Прийміть побажання від нас! 

                           Хай буде здоров"я міцне, мов граніт, 

                         І з ним Вам прожити не менше ста літ. 

                            Хай горе обходить Вас стороною, 

                          А щастя приходить і ллється рікою! 

                       Хай кожен день до Вас приходить радість, 

                             І довго десь блукає старість, 

                                Щоб ніколи не старіли, 

                                  А душею молоділи. 

 

 



   

                                          Наші любі викладачі! 
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