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                            Жодна людина не буває  
                                                             повторенням іншої і сама є неповторною. 

                                                                                           Мартін Андерсен - Нексе 
       За вікнами ще панує зима… 
       Щороку ми чекаємо цієї пори. Хтось із нетерпінням, а дехто і без особливого 
бажання.  Від нас залежить ставлення до того, що нас оточує, ставлення до лю-
дей, які нас оточують. 
       І все ж із приходом зими, а особливо вже у другій її половині, у житті кожної 
людини відбуваються зміни. Бо початок Нового року обов’язково приносить но-
ві мрії й сподівання; а ще – виникають у кожного роздуму про те, чим наповнити 
наступний виток життя.  
     Адже кожен будує своє життя, зважаючи на власні переконання, уподобання і 
можливості. Але ж, щоб жити й радіти, потрібно не так уже й багато. Головне – 
іти по життю із посмішкою, доносити свій позитив до інших, і просто – робити 
добро (якщо можеш) і не завдавати шкоди один одному.  
     Стосунки між людьми – дуже тонка річ! І не треба соромитись зайвий раз пе-
репросити за необдуманий вчинок – вас обов’язково пробачать. 
    «Любов виникає з любові: коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люб-
лю», – ці слова відомого мудреця Григорія Сковороди найбільш влучно відобра-
жають актуальну проблему сьогодення, проблему взаєморозуміння між людьми. 
     А ще дуже важливо бути милосердними. Милосердя є чеснотою у всіх релігіях 
світу й вітається усіма людьми.  
    Рік Змії розпочався тільки з 10 лютого. Тож бажаю Вам і Вашим близьким у 
новому році бути здоровими, усміхненими, милосердними, і щоб хвилювання у 
вас були тільки за щасливих обставин.  
    Нехай вам дім стане таким місцем, куди ви й ваші близькі будуть поспішати з 
радістю. Хай буде він затишним і наповненим любов’ю.  
      А ще:                                   І в житті, як на мінному полі, 

Я просила в цьому сторіччі 
Хоч би той магазинний мінімум: 

- Люди будьте взаємно ввічливі! 
І якби на те моя воля, 

Написала б я скрізь курсивом: 
Так багато на світі горя, 

Люди, будьте взаємно красивими. 
    Ці полум’яні слова поетеси Ліни Костенко як ніколи стосуються людства сьо-
годні. Тож любові усім у новому році! 

 

Думки вголос 

 

Редакція газети щиро вітає всіх іменників серед студентів та працівників 
Малинського лісотехнічного коледжу, які народилися весною! 

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! 
 

В березні святкують дні народження:   
Венгель С.М., Волинець Л.Є., Герман З.Л., Грищенко В.В., Козленко Г.О., Мартиненко 
А.В., Мацапура Ю.А., Мугир О.М., Руденко Ю.В., Фещенко В.П., Фещенко В.М.. 
 

В квітні святкуватимуть дні народження:  
Вербицька Т.Є., Іванюк В.Ю., Пернарівська Т.А., Карпов О.С., Ковальчук Л.О., Капусті-
на Т.О., Костюченко В.М., Кудіна В.М., Кудрик А.П., Купневич О.І., Матющенко А.М., 
Михайленко М.І., Сивко С.П., Скуратівська І.В., Харченко О.О.. 
 

В травні святкуватимуть дні народження:  
Барановський І.В., Васильчук О.С., Дацюк Л.М., Дідківська В.В., Дідус О.Г., Козленко 
С.П., Мартиненко Г.В., Мурга Л.А., Радченко Є.М., Сахнюк В.В., Сєдіна Л.М., Юрченко 
Л.П., Якименко О.Г.. 

 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ 

 ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ 

Профспілка працівників МЛТК та 
студентський профком вітає  

з святом 8 Березня ! 
 

Поети Вам присвячують сонети,  
Чоловіки дарують Вам букети.  

Кохані, любі, чарівні жінки,  
Ви наші музи, витоки натхнення.  
Про Вас всі наші мрії потаємні.  

Зі святом Вас, найкращі квіточки!  

Редакція газети “ПроЛісок” щиро 
вітає всіх з Міжнародним  

Жіночем  Днем. 
 

Бажаєм щастя і тепла, 
Весни, усмішок, сонця, 

Щоб доля світла увійшла 
До кожного віконця. 

Хай навкруги цвіте бузок, 
Та небо буде ясним; 

І щоб життя було в жінок 
Щасливим і прекрасним. 
Аби завжди в душі у вас 

Горів вогонь кохання; 
І хай у цей весняний час 
Здійсняться всі бажання. 

Перші проліски цвітуть, перші джмеликі гудуть  
Це прекрасна й чарівна в гості йде до нас весна!  

Т. Корольова  

      Міжнародний жіночий день - свято, що відзначається 8 бе-
резня в ряді країн як «жіночий день». Щорічно відзначається 
ООН як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнаро-
дний мир.  
      У цей святковий день бажаємо всім жінкам міцного здоро-
в'я, довічного щастя, шаленого кохання та постійного добробу-
ту. І нехай виконуються найзаповітніші мрії, адже бажання ко-
жної жінки – закон, якому ми, чоловіки, з радістю коримося.  

 
З повагою директор коледжу Іванюк І.Д. 



 
  

Соціокультурні світи. Прекрасне як чинник виховання молоді:  
український акцент  

  

У фотооб'єктиві 

Бачиш, сонце землю гріє, все довкола зеленіє.  
Чуєш, пташечки співають і веснянку викликають...  

О. Роговенко  

Прилетіли журавлі, сіли в полі на ріллі, 
То пасуться, то курличуть — мабуть, це Весну вже кличуть…    

О. Олесь  

       Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і 
освячені віками. Звичаї – це втілення світосприйман-
ня та взаємин між окремими людьми. Ці взаємини без-
посередньо впливають на духовну культуру народу, а 
через неї – на процес становлення народної творчості. 
Саме тому народна творчість нерозривно пов’язана із 
звичаями народу. А звичаї – це неписані закони, яки-
ми керуються в щоденних та всенаціональних спра-
вах. Звичаї, як і мова, культура виробляються протя-
гом усього довгого життя і розвитку кожного народу. 
В усіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув 
звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом, він 
блукає світом, як блудний син, і ніде не може знайти 
собі притулку, бо він загублений для свого народу. 
         На сучасному етапі розбудови української держа-
ви основним напрямком культурного й національного 
виховання є звернення до людини, її духовного розви-
тку та становлення. Досягненню високого розвитку 
духовного світу сприяють, зокрема, знання, вміння та 
навички етнокультури.  
 Саме розумінню прекрасного і був присвячений 
інтелект – кемп, проведений цикловою комісією гума-
нітарних та соціальних дисциплін на завершення звіт-
ногї декади презентації циклової комісії,  який відбув-
ся у лісоколеджі 13 лютого: «Соціокультурні світи. 
Прекрасне як чинник виховання молоді: український 
акцент».   
          Привітав учасників і гостей інтелект-кемпу ди-
ректор лісоколеджу, кандидат сільськогосподарських 
наук Ігор Дмитрович Іванюк.   
           В рамках інтелект-кемпу відбулося два круглих 
столи: «Естетичне виховання молоді в українській культурній традиції» та «Символіка укра-
їнських орнаментів», де було заслухано доповіді Барановської С. В., Ковальчук Л. О., Музики 
І. А., Сахнюк В. В., Крижанівської М. Р., Кудравської Я. М., Петренко Т. С.. В рамках інте-
лект-кемпу було проведено дві виставки, одна книжкова, розгорнута в читальній залі бібліо-
теки лісоколеджу до 90-річчя Малинського району, друга виставка робіт майстрів художньої 
вишивки та декоративно-прикладного мистецтва «Краєзнавчі перлинки коледжу», де можна 
було побачити рукотворні роботи  Баранівського Олександра Валерійовича, Вербицької Те-
тяни Євгенівни, Закусіло Юлії Олександрівни, Іваненко Тетяни Олексіївни, Крижанівської 
Марії Радіонівни, Мугир Олени Миколаївни, Папук Алли 
Леонідівни, Пернарівської Галини Михайлівни, Плакса 
Миколи Вікторовича, Стасюк Світлани Володимирівни, 
Ткачука Сергія Олександровича, Хаюк Ніни Андріївни, 
Швець Інни Іванівни, Шовкун Олени Петрівни. 
            Із великим задоволенням учасники переглянули екс-
позицію музею-садиби родини М. Миклухи-Маклая та май-
стер клас «УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК У НАРОДНИХ ТРА-
ДИЦІЯХ І ЗВИЧАЯХ» підготовлений учасниками художнь-
ої самодіяльності і керівниками Швець І.І., Часником О. Я.. 
Учасники виставки: Іваненко Т.О., Папук А. Л., Стасюк 
С.В. в березні 2013 року будуть представляти також свої ро-
боти на виставці в м. Житомирі від Малинського району. 

    Розгорнута книжково – ілюстраційна виставка в читальній залі 
бібліотеки лісоколеджу до 90-річчя Малинського району: 
«Серпанками легенькими, казками та легендами повито рідний 
край». Велику і славну історію має наш Малинський край і не 
менш славних сучасників. А  книжкова виставка – це лише дотик 
до цієї Легенди. 
   На ній: «Легенди мого краю» – люди, яких знає вся Україна, яки-
ми пишається вся Малинщина; «Краєзнавчі перлинки коледжу» – 
працівниці, які бережуть прадавні традиції і є майстринями народ-
ної вишивки, бісероплетіння; «Я хочу лиш, щоб чоловічі руки не 

зброю обнімали, а коханих», присвячена Дню захисника Вітчизни.  

    23 лютого — червона дата календаря, в цей день ми згадуємо і вша-
новуємо пам'ять тих, хто боронив нашу батьківщину, тих , ким ми 
гордимося, тих на кого повинна рівнятися сучасна молодь. Перед сту-
дентами та працівниками на урочистому святі виступив Голова спіл-
ки ветеранів Великої Вітчизняної війни Володимир Пилипович Куш-
нір. 
    Хвилиною мовчання згадали всіх, хто пройшов і не повернувся з 
кровопролитної Великої Вітчизняної війни, а також і тих, хто не пове-
рнувся з Афганістану. Всім їм – наша дяка і вічна пам'ять.  

   Багато століть тому давньоримським воїнам закон не дозволяв 
вступати в шлюб, поки вони перебували на службі. А служба трива-
ла 25 років. Св.Валентин, пастир і духівник, потайки благославлял 
люблячі серця і вінчав закоханих. Його вороги або заздрісники ви-
дали Св.Валентина. Він був страчений 14 лютого. З тих пір цей день 
святкують як день всіх закоханих. В Україні День святого Валенти-
на відзначається надто по-різному. Із здорових, одухотворених його 
―освоєнь‖ можна відзначити пластові вечірки , флеш-моби та заходи 
в бібліотеках. ―На крилах любові ‖ - під такою назвою цього року 
відбувся відкритий виховний захід, підготовлений активом студен-
тів 30 групи. Зі сцени лунали пісні, гумористичні сценки у віршах. 
Захід був цікавим і романтичним.  

  Вже традиційними в нашому коледжі стали ―Дні відк-
ритих дверей‖, де гості можуть ознайомитися зі спеціа-
льностями, що тут здобувають, а також із навчально-
матеріальною базою; відвідати зразковий музей 
«Культури та побуту Полісся» та переглянути святко-
вий концерт за участю студентів коледжу. Уже двічі  
наш коледж зустрічав гостей, 1 грудня та 16 лютого. На-
ступні зустрічі плануються вже весною 20 квітня та 18 
травня. 

  Новий рік і Різдво – це свята, коли 
діти поринають в казку, а дорослі – у 
дитинство… Чудовий концерт пода-
рували учасники гуртків художньої 
самодіяльності коледжу. Директор 
МЛТК Іванюк І.Д . вручив грамоти і 
подяки та цінні подарунки студентам, 
які беруть активну участь у житті ко-
леджу, мають високі успіхи в спорті та 
навчанні. 
  Творчі, веселі, ініціативні, взірець 
для наслідування, ті без кого не може 
відбутися не один виховний захід у на-
шому закладі. Такими словами хочеться охарактеризувати наших учасників художньої самодія-
льності під керінцитвом Часника О.Я., Швець І.І. та Закусіло Ю.О.. 


