
Прийміть най-

щиріші вітання 

з наступаючи-

ми новорічни-

ми святами – 

Новим 2015 ро-

ком та Різдвом 

Христовим! 

Хай в Новому 

році примножу-

ється лік Ва-

шим радощам і добрим справам в ім’я нашої Ба-

тьківщини, щедрішають здобутки на життєвому 

шляху, збудуться всі Ваші сподівання і мрії, а 

яскрава Віфлеємська зоря зміцнить християнську 

любов, зігріє Ваше серце та оселю. 

Здоров'я вам, наснаги і сил для добрих справ в 

ім'я Батьківщини і миру! 

Адміністрація  

коледжу 

Грудень

(13)2014 

 
Періодичне видання  колективу викладачів та 

студентів  Малинського лісотехнічного коледжу 

Промайнув ще один рік нашого спілкування, 

розуміння і підтримки. Починається новий рік. Яким же 

він буде? Звичайно ж, не схожим на попередній. Не 

обов’язково легким, але, стовідсотково, успішним. 

Успіху в житті досягають ті люди, які не припиняють 

навчатися протягом життя. Життя – це захоплюючий 

процес пізнання.  

Отож прийміть привітання з Новим роком! Нехай 

новий рік стане роком нових надбань та досягнень, 

дасть поштовх до нових звершень, миру нам всім. 

Швидкої, славної нам перемоги в борні з окупантами, 

невіглаством і тупістю!  

Щастя нам, сили, слави й мудрості у віках!!!! 

З повагою, редактор 

Таміла Пернарівська 

Поки одні воюють на фронті, інші 
збирають кошти на забезпечення їх частин 
всім необхідним. Розуміння того, що треба 
щось робити спонукало студраду коледжу 
виготовити календарі із зображенням наших 
студентів, пейзажами рідної природи і 
реалізувати їх на благодійному ярмарку, а за 
отримані кошти придбати необхідні речі для 
військових. 

Мотивація насправді проста: завжди легше 
заплющити очі і пройти повз, але має ж бути 
хтось, хто зупиниться і простягне руку 
допомоги. Це просто, а тому – чому не я? 

Ті, хто зараз захищають нас на Сході — 
справжні герої, але це не лише їх війна, і ми 
маємо докласти всіх зусиль аби допомогти їм. 

Гадаю, що зараз обов’язок кожного, хто на 
це здатен — стати на захист Батьківщини. Не 
всім місце на фронті, жодного фронту не 
було б без волонтерів, без людей, що 
купують, збирають, привозять речі, які 
необхідні для боротьби. 

Не можна бути байдужими до чужого горя.  

Як я малим збиравсь колись у школу, 
Сорочку вдів і чуба зачесав, 
Пішов до школи я з букетом 
хризонтем, 
Мене і батько й мама проводжала 
В дорогу довгу вічного вчення. 
А я ішов і думав, думав, 
Коли я вивчу ―Кобзаря‖? 
Іще тоді я знав, 
Шевченка слово-слово Бога. 
Коли закінчив дев’ять класів, 
Я зрозумів-вчення,вченням, 
А друзі гульки теж життя. 
Життя іде і час минає, 
І я закинув книгу дня, 
Але нащадкам побажаю 
Читати й знати ―Кобзаря‖. 
Не хочеш читати ―Кобзаря‖, 
Ознайомся з творчістю  
Олеся Гончара. 
Гончар прозаїком теж був, 
Представником старого покоління. 
Читай, пиши, твори вірша, 
Бо це все є твоє життя! 
 

студент групи ЕР - 31 
Раєць А.   



Якщо людина не знає мови народу,  
на землі якого проживає, то вона є  
або гостем, або окупантом,  
або не має розуму. 

                             Ш. Бернар               
 

Уже традиційно у перші тижні листопада в 
нашому коледжі урочисто проходить Тиждень 
української мови, приурочений до Дня українсь-
кої писемності та мови, який всі українці світу 
відзначають 9 листопада. Найрізноманітніші за-
ходи з нагоди Дня писемності тривали упродовж 
тижня. Цього року програма предметного тижня 
була, як завжди, досить насиченою. Студенти 
мали змогу поринути у багатющий світ краси і 
принад рідної української мови, вшанувати па-
м'ять про видатних діячів нашого народу, завдя-
ки яким вона сьогодні у нас є. 

Викладачі української мови і літератури Возна 
Л.М., Левченко Н.О., Пернарівська Т.А. не тіль-

ки бездоганно під-
готувалися до Ти-
жня, але й прояви-
ли творчу ініціа-
тиву. 
Тиждень розпоча-
вся з радіопереда-
чі про життя пе-
черського святого 
Нестора Літопис-
ця.  

З метою утвердження державного статусу 
української мови, піднесення її престижу серед 
студентської молоді, виховання поваги до куль-
тури і традицій українського народу відбулося 
урочисте відкриття та проведення І етапу XV Мі-
жнародного конкурсу знавців української мови 
імені Петра Яцика. 

Переможцями стали: 
І місце – Лук’яненко Ірина Ігорівна, студентка 

групи БО – 21 
ІІ місце – Шелгунов Олександр Андрійович, 

студент групи БО – 11 
ІІІ місце – Кравченко Катерина Вікторівна, 

студентка групи БО – 21 
Студенти коледжу також долучилися і до на-

писання Всеукраїнського диктанту 
національної єдності.  

Спільно з працівниками бібліотеки 
вчителі-словесники підготували ви-
ставку найбільш актуальної літерату-
ри про українську словесність «Рідна 
мова солов’їна!»  

Міжнародний конкурс з українсь-
кої мови імені Т.Шевченка давно пе-
реріс рамки мовного конкурсу і перет-
ворився на справді народний рух, що 
утверджує безсмертя рідної мови.  

Переможцями І етапу Міжнародного мовно – 
літературного конкурсу учнівської та студентсь-
кої молоді імені Тараса Шевченка стали: 

І місце – Біла Лілія Михайлівна, студентка 
групи БО – 11  

ІІ місце – Городнюк Ярослава Русланівна, сту-
дентка групи ЛГ – 11 

ІІІ місце – Бугайчук Юрій Олегович, студент 
групи ЛГ – 12. 

Справжнім святом для шанувальників рідного 
слова був захід «Квітни, мово наша рідна!»Де 
можна було отримати унікальну можливість по-
ринути в атмосферу любові і добра, насолодити-
ся красою рідного слова.  

Дійство відбувалось у святково прибраній за-
лі, прикрашеній вишитими рушниками, українсь-
кою символікою. Всі учасники заходу були одяг-
нені у вишиванки, студенти І курсу декламували 
вірші, переглянули відеофільм «Житіє Кирила та 
Мефодія» та презентації. Незабутнє враження 

залишили викладачі 
нашого коледжу (на 
чолі з адміністраці-
єю), декламуючи 
вірш В.Сосюри 
«Любіть Україну».  
Завершальним акор-
дом свята рідного 
слова в коледжі стало 
урочисте закриття 
Тижня української 

мови.  
У рамках закриття відбулася й церемонія на-

городження переможців різних конкурсів, зма-
гань. Ними стали студенти кожен з яких так чи 
інакше долучився до проведення заходів. 

Зі словами вдячності за підтримку і розуміння 
до глядачів звернулися ди-
ректор коледжу Іванюк І.Д 
та заступник директора з 
виховної роботи Вербицька 
Т.Є.. Вони вручили грамоти 
і подяки активним учасни-
кам та переможцям. 

Возна Л.М. 
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Складовою частиною системи націо-
нального виховання є військово-
патріотичне виховання, що передбачає 
вироблення високого ідеалу служіння 
народові, готовності до трудового та геро-
їчного подвигу в ім'я процвітання Україн-
ської держави, та спортивно-масова робо-
та, яким сьогодні приділяється достатня 
увага в Малинському лісотехнічному 
коледжі.   

Отож спортивно-масової роботи, яка 
спонукає до фізичного самовдосконален-
ня особистості.  

Фізичне виховання як складова части-
на цілісного навчально-виховного проце-
су у коледжі, спрямована на підготовку 
здорового спеціаліста, гармонійної особи-
стості, здатної організувати й вести здо-
ровий спосіб життя.   

Для студентської молоді сьогодні 
стратегічно важливо створити такі умови, 
які б давали їй можливість брати участь у 
цілеспрямованій руховій активності не 
менше 8−10 годин на добу.  

Широке впровадження спортивного 
методу фізичного виховання може покра-
щити процес формування гармонійної 
особистості, чим інтенсивно займаються 
викладачі фізичного виховання Малинсь-
кого лісотехнічного коледжу, які майстер-
но поєднують навчальну роботу зі спор-
тивно-масовою. На даний час в Малинсь-
кому лісотехнічного коледжі працюють 
три викладача фізичного виховання: 

Лазука С.В., викладач вищої категорії, 
кандидат в майстри спорту з легкої атле-
тики та гирьового спорту, керівник фізич-
ного виховання; 

Осипенко В.Г., викладач вищої кате-
горії, кандидат в майстри спорту з вільної 
боротьби(в 2009 році був визнаний най-
кращим тренером з вільної боротьби на-
шої області); 

Гловацький Р.М., викладач другої 
категорії, кандидат в майстри спорту з 
футболу. 

Для залучення студентів коледжу до 
спортивно-масової роботи проводяться 
ряд заходів, зокрема: зустрічі та відкриті 
тренування з видатними спортсменами. 
Гостями коледжу були срібний призер 
Олімпійських ігор з вільної боротьби, 
срібний призер чемпіонату Європи, майс-
тер спорту міжнародного класу з вільної 
боротьби Валерій Андрійцев та призер 
чемпіонату світу з футболу серед ветера-
нів  Василь Мілашевський, які є нашими 
земляками.  

Наші студенти беруть участь у зма-
ганнях різних рівнів і за межами коледжу. 
За цей період збірні команда дівчат з фут-
болу взяла участь в універсіаді  Житомир-
щини, змаганнях з міні-футболу у м. Ко-
ростишеві; 

команда юнаків з волейболу - в уні-
версіаді  Житомирщини,  обласному тур-
ніру з волейболу м. Черняхів , де зайняла 
ІІ місце; борців в обласних змаганнях з 
вільної боротьби, де зайняли командне – 
ІІ місце юніорки; ІІІ місце  юніори; 

Вихованці секції вільної боротьби 
змагалися на чемпіонатах області в містах 
Бердичів, Житомир, Новоград-
Волинський, Коростень, Малин, міжнаро-
дних турнірах  у містах Київ, Бровари, 
чемпіонатах України. 

На  базі спортивного комплексу Ма-
линського лісотехнічного коледжу прово-
дяться  районні та обласні спортивні захо-
ди: кульової стрільби (команда МЛТК 
зайняла  І місце); районні змагання серед 
бюджетних установ та організацій 
(команда викладачів МЛТК зайняла І 
місце); районні спортивні змагання серед 
селищних рад; районні спортивні змаган-
ня з футболу (команда МЛТК зайняла  І 
місце); спортивні змагання працівників 
лісового господарства Житомирщини; 
обласні змагання зльоту шкільних ліс-
ництв. Традиційним для коледжу є «День 
бігуна». 

Як поєднання теоретичної та спортив-
ної роботи в коледжі проводяться змаган-
ня «Кращий за фахом», де студенти поряд 
із знаннями професійної підготовки пока-
зують свою спортивну майстерність. 

Матеріальна база спортивного ком-
плексу дозволяє проводити районні та 
обласні навчально-тренувальні збори для 
спортсменів з вільної боротьби, як етапу 
підготовки до чемпіонату України та між-
народних змагань. Результатом цієї підго-
товки є призові місця на чемпіонатах 
України, Європи, світу. 

Під керівництвом викладачів, спорти-

вні команди коледжу займають призові 
місця, неодноразово нагороджуються 
кубками та дипломами.  

За багаторічну історію спортивного 
життя коледжу підготовлено десятки май-
стрів і кандидатів різних видів спорту та 
сотні першорозрядників. 

Випускники нашого закладу стали 
майстрами спорту з вільної боротьби, 
важкої атлетики, лижних перегонів та  
інших видів спорту. 

За останніх п’ять років в стінах навча-
льного закладу було виховано 2 майстра 
спорту, 27 кандидатів в майстри спорту (з 
них 8 дівчат, понад 40 першорозрядників 
(з них 5 дівчат), зокрема за  2013-2014 н. 
р. тільки з вільної боротьби було підгото-
влено 8 кандидатів в майстри спорту( з 
них 3 дівчини), 12 першорозрядників ( з 
них 1 дівчина). 

В умовах сьогодення колектив коле-
джу не мислить своєї роботи без військо-
во-патріотичного виховання, адже саме 
воно є  цілеспрямованим, організованим 
процесом формування готовності юнаків 
до військової служби в Збройних Силах 
України. 

Військово-патріотичне виховання 
покликане формувати громадянина-
патріота, виробляти у нього глибоке розу-
міння громадянського обов'язку, готов-
ність у будь-який час стати на захист Ба-
тьківщини, оволодівати військовими і 
військово-технічними знаннями, а також 
вивчати бойові традиції та героїчні сторі-
нки історії українського народу, його 
Збройних Сил. 

Основними завданнями військово-
патріотичного виховання студентської 
молоді у Малинському лісотехнічному 
коледжі є: формування почуття патріотиз-
му, любові до свого народу, його історії, 
культурних та історичних цінностей; ви-
ховання громадянських почуттів і свідо-
мості, поваги до Конституції та інших 
законів України, соціальної активності і 
відповідальності за доручені державні та 
громадські справи. 

Нині актуальна необхідність підви-
щення престижу військової служби, вій-
ськова професійна орієнтація молоді, 
формування і розвиток мотивації, спрямо-
ваної на підготовку до захисту Українсь-
кої держави і служби у Збройних силах 
України та інших військових формуван-
нях. 

Завдання військово-патріотичного 
виховання в МЛТК визначає керівний 
склад цивільного захисту коледжу: 

начальник цивільного захис-
ту,директор коледжу – Іванюк І.Д; 

начальник штабу цивільного захисту - 
Лось П.В., 

заступник директора з виховної робо-
ти – Вербицька Т.Є., 

класні керівники академічних груп, 
викладачі, працівники коледжу. 

В коледжі працює «Стрілецький гур-
ток», який  активно відвідують наші сту-
денти. Вони навчаються технічно прави-
льно володіти зброєю та вести стрільбу з 
різних положень. 

У 2013-2014 навчальному році в на-
шому коледжі вперше проходив місячник 
оборонно-масової роботи. 

З метою виконання поставлених за-
вдань військово-патріотичного виховання 
у коледжі щорічно проводяться тематичні 
масові заходи , а саме: 

до Дня українського козацтва під деві-
зом «Козацькому роду – нема переводу» 
відбувся захід у вигляді командних зма-
гань між студентами першого курсу; 

до Дня Соборності України та пам’яті 
героїв Крут у бібліотеці коледжу презен-
товується  книжкова виставка, проводять-
ся класні виховні години. А в цьому році  
радіо коледжу («МК-радіо») транслювало 
усний журнал «Ще юнаки, ще майже ді-
ти», присвячена героїзму студентів в бою 
під Крутами;  до дня Перемоги над фаши-
змом – класні виховні години, відео лек-
торії документальних фільмів про героїзм 
та патріотизм українського народу у роки 
ІІ світової війни; показовий захід «Моя 
країна - Україна» метою якого є усвідом-
лення духовних скарбів нашого народу, 
виховання поваги до державних символів 
України, визначення необхідності кожно-
го бути корисним і вірним своїй державі. 

Студенти нашого закладу активно 
долучилися до всеукраїнської акції 
«Голос народу», для підтримки єдності 
України  та акції «Сумуємо, шануємо, 
пам’ятаємо», з метою вшанування пам’яті 

про людей , які загинули в роки ІІ світової 
війни, пам’яті героїв – переможців, парти-
занів, героїв руху Опору, підпільників, 
трудівників тилу, мужніх бійців проти 
фашизму. 

З нагоди Дня героїв відбувся захід у 
формі усного журналу про лицарів Київ-
ської Русі, Гетьманську добу, січових 
стрільців, період УНР, період Другої сві-
тової війни, шістдесятництво, Євромай-
дан, Житомирську 95-а окрему аеромобі-
льну бригаду. 

Студенти коледжу влаштували флеш-
моб «Україна Єдина», до всеукраїнської 
акції «Голос народу» та  « Україна – це 
Європа» до Дня Європи як символу єд-
нання держав, що будують партнерські та 
добросусідські відносини, на рівних пра-
вах. 

«Герої не вмирають» - під такою на-
звою пройшли заходи в нашому коледжі 
присвячені Героям Майдану, з метою 
вшанування пам’яті героїв Небесної Сот-
ні. 

Слід відмітити також важливий вклад 
щодо виховання наших студентів і пра-
цівників бібліотеки та музею коледжу 

У жовтні цього навчального року в 
нашому закладі, з метою національно-
патріотичного виховання , відбувся фото-
конкурс під гаслом «Ми - українці» в 
якому активно взяли участь усі академічні 
групи. 

Вважаю, що головним результатом 
виховних зусиль має стати готовність 
молодої людини до військово-
патріотичної діяльності. 

Підтвердженням цих слів є те, що 
сьогодні в зоні АТО захищають цілісність 
та незалежність України більше 50 наших 
випускників, останніх років, серед яких і 
викладачі.   

У червні цього року викладачами ко-
леджу було зібрано та передано воїнам 13 
батальйону 95 Житомирської аеромобіль-
ної бригади допомогу, в яку ввійшли: 
термобілизна, рюкзаки, продукти харчу-
вання, питна бутильована вода, картки 
поповнення мобільного зв’язку та радіоа-
паратура. На сьогоднішній день викладачі 
проводять збір матеріальної допомоги 
нашим воїнам, для придбання інструмен-
тів для обслуговування бойової техніки. 

Адресну допомогу коледж надав сім`ї 
нашої працівниці Хоменко С.В. син якої, 
військовослужбовець 95 Житомирської 
аеромобільної бригади, отримав значні 
поранення у зоні бойових дій на Сході. 

У рамках акції «Допомога дітям Схо-
ду та півдня України. » студентами, ви-
кладачами та працівниками  було зібрано: 
товарів та    медикаментів на загальну 
суму понад 25 тисяч гривень. 

Також дбаємо і про студентів, батьки, 
яких знаходіться в зоні АТО: фінансово 
підтримуємо  їх сім’ї.. 

Викладацький склад підтримав мора-
льно і матеріально сім`ю  Закурдаєвих з 
Луганської області.  Ангеліні Миколаївні 
Закурдаєвій  було запропоновано посаду 
музичного керівника, а двом її дочкам 
місце проходження практики в нашому 
закладі.  

Продовжила навчання у нас студентка 
з Луганщини – Булатова Юлія.  Студента-
ми та викладачами була зібрана фінансова 
допомога для її навчання. 
Наші студенти вже зрозуміли не на сло-
вах, а на ділі, що ми єдиний народ, єдина 
сім`я.  

Вербицька Т.Є. 
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Кожен з нас, принаймні, 
майже кожен, мріє досягти ус-
піху. Але те, що ви говорите, 
може зменшити ваші шанси. 
Здавалося б, навіть, на перший 
погляд, найбільш нешкідливі 
слова, сказані вами в офісі, 
можуть стати причиною падін-
ня з кар'єрної драбини, через 
що бажана посада стане майже 
недосяжною. 

Кар'єра - занадто важлива 
складова нашого життя, щоби 
дозволити кільком невдалим 
фразам зруйнувати її. Ось 7 
висловів, які слід було би ви-
креслити з вашого робочого 
лексикону в тому випадку, як-
що ви хочете досягти успіху, 
якого справді заслуговуєте: 

"Ці обов'язки не вказані в 
моїй посадовій інструкції" 

Коли ви погоджуєтеся на 
запропоновану посаду, ви чудо-
во розумієте, які обов'язки і яке 
робоче навантаження вас очіку-
ють. Як правило, з часом пере-
лік функціональних обов'язків 
розширюється, поповнюючись 
новими завданнями. Деякі з цих 
обов'язків вам подобаються, 
інші викликають тільки нега-
тив. Напевно кожен з вас хоч 
раз у житті стикався із ситуаці-
єю, коли начальство звалює на 
ваші й без того завантажені 
плечі нові обов'язки. І як же в 
цей момент хочеться нагадати 
про те, що в посадову інструк-
цію це не входило. 

Але в такому випадку най-
краще обговорити з керівницт-
вом вашу роль в компанії. Саме 
така бесіда прекрасно підійде 
для того, щоби чітко засвоїти, в 
чому полягають ваші посадові 
обов'язки. Але якими важкими 
вони би не були, ні в якому разі 
не можна вимовляти цю фразу, 
інакше ви створите собі репута-
цію лінивого працівника. 

"Це неможливо зробити" 
Подібні фрази кажуть люди, 

що хочуть втекти від складно-
щів, а про підвищення їм і не 
мріяти. Замість того щоб 
"махнути рукою" на проект, 
запропонуйте альтернативний 
варіант виконання робо-
ти. Насправді в житті не так 
багато неможливого. Більшість 
менеджерів і виконавчих дирек-
торів воліють бачити на висо-
ких посадах тих співробітників, 
яких не лякають труднощі. То-
му, якщо ви не здаєтесь перед 
складними завданнями, а про-
понуєте своє рішення, ви стаєте 
безцінним співробітником в 
компанії. 

"Це не моя помилка" 
Ніхто не хоче працювати з 

людьми, які перекладають про-
вину на інших. Зрештою в 
якийсь момент настане і ваш 
черга. Тому, замість того, щоб 
вказувати на чужі помилки, 
нехай кожен відповідає за свої 
власні. Здатність визнавати 
помилки - це якість людини, 
яка дозволяє вчитися і розвива-
тися. А коли ви "тикаєте" паль-
цем на свого колегу - це ознака 
того, що ви не вмієте вчитися 
на власних помилках. 

"Це займе всього хвили-
ну" 

Ніколи не кажіть подібну 
фразу, якщо ви невпевнені на 
101%, що цих 60 секунд виста-
чить, аби виконати завдання. 

Коли ви говорите, що впораєте-
ся "за хвилину", тим самим 
принижуєте свої досягнення. 
Швидше за все, ви виконаєте 
завдання так швидко завдяки 
своєму професійному досвіду і 
кмітливості. Але, обіцяючи, що 
виконаєте доручення "всього" 
за хвилину, ви створюєте вра-
ження, що кожному це під си-
лу. 

 "Мені не потрібна допо-
мога" 

Брутальний "самотній вовк" 
може стати героєм чергового 
бойовика, але малоймовірно, 
що він стане героєм компанії. 
Ви можете бути впевненим у 
тому, що вам під силу впорати-
ся з проектом самотужки, але 
робота в команді має важливе 
значення. Якщо ви вмієте пра-
цювати з людьми, це ознака 
прекрасного лідера. Навряд чи 
ви зможете високо піднятися по 
кар'єрних сходах, якщо завжди 
будете самі по собі. 

"Це несправедливо" 
Життя несправедливе. Це 

може проявлятися у всьому, в 
тому числі й у кар'єрі. Замість 
того, щоб скаржитися, необхід-
но шукати дієві рішення про-
блем, з якими ви зіткнулися. 
Проект, про який ви так мріяли, 
віддали вашому колезі? Це так 
несправедливо! Можливо, але 
замість постійних претензій, 
почніть працювати старанніше. 
В професійному житті надайте 
перевагу пошуку вирішення 
проблеми, ніж постійному мар-
ному скигленню. 

"Ми завжди так робили" 
У бізнесі робити "все як 

завжди" - не найкраща страте-
гія. Це підтвердить будь-яка 
компанія, яка підпорядковува-
лася правилам, обирала status 
quo, і в підсумку прогоріла. 
Адаптація до постійно мінливо-
го ринку - це, мабуть, дійсно 
єдиний спосіб вижити в умовах 
економіки, що постійно вибу-
хає якимись новинками. 

Не потрібно бути рабами 
трендів, не варто ховати голову 
в пісок, сподіваючись, що скоро 
все стане на свої місця. Займіть-
ся нововведеннями та запропо-
нуйте креативні рішення про-
блем, і вже зовсім скоро саме 
ви станете людиною, яка пове-
де компанію у майбутнє. 

Кожен з нас мріє про успіх, 
тому стежте за тим, щоб ваші 
слова не стали перепоною на 
шляху до нього. Вищезазначені 
сім фраз - це "ахіллесова п'ята" 
вашої кар'єри. Викресліть їх зі 
свого лексикону, і тоді ви неод-
мінно станете успішною люди-
ною. 

Що ви думаєте про це? Які 
фрази ви намагаєтеся не вимов-
ляти на роботі? Чекаємо ваших 
коментарів. 

21.11.2014 року група 
студентів на чолі з викла-
дачем історії України Лось 
О.В. вшанували пам’ять 
Героїв Базарської трагедії 
(смт. Базар, нині Народи-
цького р-ну Житомирської 
обл.) 

Саме тут 
в с. Малі 
Міньки по-
близу смт. 
Базар стала-
ся трагедія: 
зазнала по-
разки Во-
линська 
група Армії 
УНР під командуванням 
генерал-хорунжого 
Ю.Тютюнника. 

Сімнадцятого листопа-
да, пройшовши за останні 
дні десятки верст з боями, 
до краю втомлені й пере-
мерзлі патріоти підійшли 
вранці до села Малі Мінь-
ки. Тут відбувся їх остан-
ній бій. Загін Тютюнника 
не встиг вигідно розташу-
ватись, коли їх оточили. 
«… Зарублено в бою свы-
ше 400 чел. и захвачено 
537 чел. в том числе и ра-
неные… В момент боя 
некоторые из высшего 
командования, видя безвы-
ходность положения, сами 
себя расстреливали и 
взрывали бомбами» (з про-
токолу Черезвичайної ко-
місії). Тільки нечисленній 
групці пощастило 
вирватись з ото-
чення і поверну-
тися до Польщі. 
Над полоненими 
знущалися, мори-
ли голодом. До-
пити проводив 
сам Котовський. 
Їм пропонували 
перейти на бік 
Червоної Армії – не знай-
шлось жодного охочого. 
За всіх відповів Федір Ще-
рбак: «Я – козак 6-ої Січо-
вої Стрілецької дивізії Ще-
рбак, від себе і козаків, 
яких я знаю, кажу вам: ми 
знаємо, що нас чекає, і ми 
не боїмося смерті, але до 
вас служити не підемо. 
Коли ж ви поб’єте нас, то 
знайте, що за нас вам по-
мститься весь Український 
Народ…» («Гуртуймося» – 
листопад 1931 року, ч. 
VIII). 

Сорок одного офіцера 
направили на подальші 
допити, кілька десятків 
козаків померло від ран. 
Решту засуджено до смер-
тної кари. «Лиц, перечис-
ленных в приложенном к 
сему списке в числе 359 
человек, как злостных, 
активных бандитов, расст-
релять». 
Після суду полонених пе-

ревели до Базару і розміс-
тили в церкві. Біля цвинта-
ря наказали вирити довгу 
могилу. 22 листопада сю-
ди вивели всіх в’язнів. 
Зігнали мешканців з до-
вколишніх сіл. Один з ко-

місарів запитав зно-
ву, чи є бажаючі 
вступити на службу 
до Червоної Армії. 
Запанувала тиша. За 
хвилину з гурту 
засуджених патріо-
тів пролунали голо-
си: «Старшини і 
стрільці! Умираємо 
за волю нашого на-

роду… Наша смерть не 
проститься ворогам і не 
забудеться серед Рідного 
Народу!.. Свідомо умирає-
мо за волю і Україну!» І 
над зібранням залунало 
«Ще не вмерла Україна…» 
Голоси співаючих зміша-
лися з рокотом кулеметів. 
Пісня обірвалася в них на 
вустах. Вони падали від 
катівських куль у глибо-
кий рів. Мертвих і поране-
них загорнули промерз-
лою землею. Базарівці зга-
дують, що потім чули з 
могили стогін… 

Пам’ять Героїв Базар-
ської трагедії офіційно 
вшановують з 1991-го ро-
ку. 

Пам’ятник базарівсь-
ким героям звели 2000 
року, щоправда, за гроші 

не українсь-
кої влади, а 
українців 
Великої Бри-
танії. 
Наші студен-
ти були вра-
жені від поба-
ченого та 
почутого під 
час урочисто-

го мітингу – реквієму.  
Тарас Шило(студент 

групи ЛЗ – 21). Не слід 
забувати цих відданих 
Україні героїв, які поклали 
життя заради її свободи.  

Олександра Ткач 
(студентка групи БО – 11). 
Це їм, нашим провідни-
кам, ми завдячуємо тим, 
що сьогодні маємо свою 
державу. І у них маємо 
вчитись самовідданості в 
розбудові цієї держави. 
Ми Вас пам’ятаємо. І ни-
зько Вам вклоняються су-
часні покоління.  

Лось О.В. 
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