
 

Вітаємо працівників  нашого навчального закладу 

З днем народження! 

 

 

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі. 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте завжди Ви здорові й щасливі! 

 

 

  

 
 

                                            

  

                                  

                                     

                                       Темірова Наталія Григорівна – 08.11. 

                        

                                           Козярівська Альона Миколаївна – 12.11. 

              

                                Редько Світлана Петрівна -  13.11.                                       

                                   

                                   Крапива Вячеслав Іванович – 27.11.                                        
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СТУДЕНТСЬКА ГАЗЕТА МАСЛІВСЬКОГО 

АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Stud-life 
 



Регіональний конкурс  патріотичної пісні та поезії 

«В ім’я Батьківщини» 

      Мова – це велике національне надбання, коштовний скарб із могуття 

інтелекту і криці моралі, це пісня душі, покладена  на слова. У ній досвід, мрії і 

сподівання мільйонів людей, об’єднаних в єдине ціле – народ. 

 9 листопада українська громада відзначає велике духовне свято – День 

української писемності і мови, саме в цей день 

відбувся регіональний конкурс патріотичної 

пісні та поезії  

«В ім’я Батьківщини» в Маслівському 

аграрному 

коледжі 

Білоцеркі

вського 

НАУ. До нашого коледжу завітали 

навчальні заклади Черкащини та 

Київщини і не з пустими руками, а з 

талановит

ими студентами, які представили на розсуд 

журі свої вокальні та декламаторські 

здібності. 

   



                                        День студента 

16 листопада у Маслівському аграрному коледжі Білоцерківського НАУ 

святкувався Міжнародний день студента. Зі студентської лави починається 

довга й 

наполеглива 

дорога 

пошуків, 

стверджень і 

досягнень у 

науці, 

мистецтві, 

культурі. Зі студентства формується українська національна еліта. Пам’ятайте, 

що кожен день, кожну хвилину ми навчаємося. Знаходячи нові знання, ми 

стаємо розумнішими, духовно багатшими. Де б ми не були і щоб ми не робили, 

ми всі – студенти в цьому житті. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Іменні стипендіати коледжу  

   22 листопада 2017 року відбулося урочисте вручення сертифікатів 

стипендіатам голови Київської обласної державної адміністрації в рамках 

засідання Київської обласної студентської ради. Серед числа найкращих були і 

студенти нашого коледжу – Кравченко Юлія та Скуратівська Ірина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Гордість коледжу 

    Студентка Маслівського коледжу групи ФК-15 Кравченко Юлія, не лише 

відмінниця, активістка, та активний діяч навчального закладу, але й творча 

особистість, свій талант та бажання до мистецтва проявляє в Всеукраїнській 

громадській організації «Денс Майстер». 26 листопада 2017 року захистила 

право тренерської діяльності та першого суддійства турніру «Кубок мера 2017». 

Вона має 35 діток, бажаючих займатися бально-спортивними танцями, серед 

яких на турнірі зайняли 1-3 місця. Кравченко Юлія також веде гурток танців у 

коледжі, в кількості 6 учасників. І мають неабиякий результат своєї роботи.  

    Було 150 участей в атестації  та турнірі. Клуб «Денс Майстер» в особі 

тренера Кравченко Юлії зустрів 370 представників з усієї України: Черкаси, 

Канів, Миронівка, Богуслав, Корсунь-Шевченківський, Обухів, Київ, Боярка, 

Бориспіль, Одеса, Бровари та інші.  

    Зараз працюємо над проектом, щоб на турнірі була можливість взяти участь в 

категорії любитель. Студенти коледжу матимуть можливість реалізувати себе в 

танцях. 

                                                      Викладач соціальних дисциплін МАК Педченко Т.М. 
 

 

 



Голодомор 1932-1933 років 

     Кожна людина, як і все свідоме людство, живе у трьох вимірах: 

учора, сьогодні і завтра. Вчора – це наша історія. Ми не знали її. А 

вона бездонна, невичерпна криниця духу, мудрості, перемог і 

страждань. Кожен народ, якщо він справжній народ, має свою 

власну історію. Сьогодні, коли ми почали будувати на рідній землі 

свою домівку-державу, без своєї 

кришталево чистої криниці не 

обійтися. Але з нашої історичної 

криниці, починаючи з самої 

поверхні, належить вичерпати 

багато солоної від горя і сліз води.  

    Пам’яті мільйонів українських 

селян, які загинули мученицькою 

смертю від голоду, заподіяного 

сталінським тоталітаризмом  

у 1932-1933 роках.  

 

Пам’яті українських сіл і хуторів, які 

зникли з лиця землі після найбільшої 

трагедії  ХХ століття, присвятився захід 

проведений 29 листопада в 

Маслівському аграрному коледжі. 

Організаторами цього західу була 

циклова комісія «Соціальних 

дисциплін» Панченко А.А., Заєва Н.В., 

Вербіцька А.В. 

 

 

 

 

 

 



Облік – це не тільки важливо,  

але й цікаво та комічно! 

     30 листопада 2017 року в Маслівському аграрному коледжі зібралися, щоб 

помірятись силами у знаннях з дисципліни «Бухгалтерський облік». Всім 

відомо, що бухгалтерський облік став особливим важелем життєдіяльності 

підприємств. Бухгалтерський облік – дисципліна сурова і точна. Багато хто з 

вас вважає її ще й дуже сухою і нудною, але з цим погоджуватись, аж ніяк не 

можна.  

І місце зайняла команда «Дємбєля» - група ОВ-14; 

ІІ місце зайняли команди «Манкейс» - група ФК-15 та  

             «Чорна бухгалтерія» - група ОВ-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А ви знаєте, що.. 

- За все життя корова виробляє близько 200 тисяч склянок 

молока. 

- Ні в одному з більш ніж вісімдесяти казино Лас-Вегаса немає ні вікон, ні 

годинників. 

 

- Мона Ліза не має брів. Сбривання брів було модною тенденцією Флоренції в 

епоху Відродження. 

 

- 23% всіх несправностей ксероксів по всьому світу викликані діями людей 

сидячих на них і копіюючи свою п’яту точку....   

 

- Існує реальний посібник з виживання в разі настання епідемії «зомбі-вірусу», 

його написав американський письменник Макс Брукс в 2003 році. 

 

- Власник рекордної кількості кредитних карт зображений на сторінках книги 

рекордів Гіннеса. Житель Америки став власником 1 397 карт на загальну суму 

майже 2 000 000 доларів, яку так і не зміг повернути за все своє життя. 

 

- За кожні три дні всі ліфти в світі перевозять таку кількість пасажирів, яка 

дорівнює населенню Землі. 

- Для зручного під’їзду до Пентагону було побудовано понад п’ятдесят 

кілометрів доріг. 

- Жителі США за 24 години витрачають на бензин майже 1 мільярд доларів. 

- Якщо б на Манхеттені була б та ж щільність населення, як на Алясці, то тут 

жило б всього 28 чоловік. 

- Для свиней фізично неможливо подивитися в небо. 

- Якщо битися головою об стіну, ви будете спалювати 150 калорій на годину. 

- Чіпси вперше приготували 24 серпня 1853 в якості жартівливої відповіді на 

скаргу клієнта про те, що скибочки картоплі занадто товсті і не просмажені. 

- У місті Торонто забороняється тягати по вулицях дохлих коней. Заборона, 

однак, діє тільки в неділю. 
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