
 

 

Непомітно пролетіли 
чудові 
шкільні 
роки. 
Сьогодні 
переді 
мною стоїть 
непросте 
запитання: 
«Ким бути?».  В світі 
постійно з’являються все 
нові і нові професії. 
Роздумуючи над цим 
питанням, я зрозумів, що 
людина сама відповідає 
за свій вибір. Професія - 
це дуже важлива частина 
життя людини, і чим 
вдаліше ти зробиш вибір, 
тим більше досягнеш 
бажаного результату у 
своєму житті. Ще одним 
з найважливіших 
принципів вибору 
професії – щоб вона тобі 
подобалася. Адже 
роботу, яку виконуєш із 
задоволенням, завжди 
робити легше. 

Я розумію, що в 17 
років зробити такий вибір 
дуже складно, тому зараз 
можна тільки 
припускати, будуючи 
плани. Але, після довгих 
роздумів над цим 
запитанням, нарешті я 
зробив вибір. І мій вибір 
зупинився на професії 
лісівника. Отож  почалася 
моя науково - пізнавальна 
стежка у сфері лісового 
господарства... Першим  
кроком у 
вивченні 

елементарних навиків 
лісництва було 
пришкільне лісництво, де  
я із захопленням  пізнав 
царство рослин. Після 
багатьох років сумлінної  
праці у вивченні лісів, 
вступив до Малинського 
лісотехнічного коледжу. 

В цьому навчальному 
закладі 
працюють 

висококваліфіковані 
викладачі, які впродовж 
чотирьох років 
навчатимуть мене лісовій 
справі.  

У майбутньому  мрію 
стати старшим майстром  
лісу. У моїй уяві, 
старший майстер лісу - це 
справжній лікар: він 
завжди знає, що природі  
«болить»,  як зарадити 
цьому. Тут замало лише 
знань, тут потрібна ще й 
абсолютна 
налаштованість думок, 
почуттів. Але це вже 
талант  від Бога, котрий 
або є, або його просто 
немає. Утім, майстри, на 
моє глибоке переконання, 
професіонали, бо в лісі 
немає розкішних 
кабінетів, і не може він 
віддячити за піклування 
ні грошима, ні посадами. 

Я вважаю, що  такі 
професійні риси 
допоможуть мені стати 
вагомою частиною 
українського суспільства 
і приносити йому тільки 
користь. Бути прикладом 
для інших і, що 

найбільше, 
приносити 
користь для 
своєї 
Батьківщини 
й радість для 
своїх батьків. 

Дмитро 
Осінський 

(група ЛГ 22)  

Періодичне видання  колективу викладачів та 
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Зараз надзвичайно 
актуальним є питання освіти. 
Порівняно з теперішньою, 
освіта ще за років СРСР, на 
мою думку, була 
кращою. Вона була 
цілком 
безкоштовною 
для всіх верств 
населення(як і 
лікування), то ж 
великих проблем 
щодо вступів та 
закінчення вищих 
навчальних закладів не 
було. І вищу освіту (навіть 
декілька) міг здобувати майже 
кожен. А які були вступні 
екзамени? За  розповідями 
людей тогочасного  покоління, 
можу сказати, що 
середньостатистичний 
сільський хлопець мусив 
вступити в інститут, не 
важливо який, хоч він і міг 
бути в знаннях, вибачте, - 
пеньок, нуль без палички. 
Отже, потрібно ж йому якось 
вступити, але як? А це все 
дуже просто. Привезуть батьки 
тушу великого кабана комісії, і 
раптом наш нетямучий друг 
стає студентом престижного 
вузу. Через таку доступну 
―систему‖ в ті часи багато 
людей могли мати вищу освіту. 
Але проблема поставала вже 
тоді, коли випускник виходив з 
парадних дверей університету 
з дипломом в руці, можливо, 
навіть червоним. Зрозуміло, 
що далеко не кожен 
влаштовувався на ту роботу, до 
якої прагнув. Юристи ставали 
до лав продавців, бухгалтери - 
прибиральниками, інженери-
водіями маршруток. Диплом 
тоді мало кого цікавив.  

А як же справи з 
сьогоденням? Чи стало краще в 

незалежній 
країні? 
Вагомим 
недоліком 
стала 
оплата за 
навчання. 
Ми немов 

повернулись у 18-19 століття, 
коли людей розділяли на касти: 
заможних і бідних. Багаті люди 
відправляють своїх дітей  до 
престижних навчальних 
закладів, а звичайні люди... Що 
вони? А в них вибір 
невеликий: якщо ―по цимбалах 
―, то йдуть навчатися до 
закладів нижчого рівня, де 
знання ролі не грають; якщо ж 
людина  жадає знань, вона 
власними силами і знаннями 
намагається вибороти собі 
місце в тому закладі, в якому 
хоче вчитися, а не в тому, в 
якому мусить через брак 
коштів, чи ще чогось. Цим 
людям по суті найважче, бо 
вони мусять 
повністю 

викладатися, а це займає дуже 
багато сил і часу, бо по-
іншому, просто, ніяк.  Щоб 
отримати позитивну оцінку, 
авторитет серед вчителів, 
скласти екзамени і отримати 
стипендію, потрібно майже 
увесь свій вільний час 
присвячувати навчанню, 
половина інформації з якого 
нам ніколи не  знадобиться, а 

добру частину її - ми просто 
забудемо. Складається 
враження, що ми вчимося не 

заради освіти, а заради 
відмітки в дипломі. 

Тому студенти часто 
використовують так 
зване «Правило 
трьох «Зе»: завчив, 
здав, забув. Тому 
потрібно змінювати 
систему навчання. 

Зробити так, щоб у 
процесі навчання 

студентам було справді 
цікаво. А не так :  ―Навіщо я 
його вчу?" - схопився обома 
руками за голову, і 
невиспаний, стомлений ідеш 
"здаватися" вчителю. Він тобі 
ставить трійку з мінусом, не 
варту витрачених зусиль, і ти 
на наступний день усе це 
забуваєш, як страшний сон. 
Здати ―тему‖ ми, звісно ж,  
повинні, бо це є підсумком 
того, що  вивчали. Але ... 
Вирішальним для засвоєння є  
сам процес отримання нами 
інформації з вуст вчителя, бо 
суть деяких предметів іноді 
дуже важко знайти на 
сторінках підручника 
самостійно. Ускладнюючою  
обставиною є й те, що увесь 
матеріал, який не встиг нам 
донести викладач, залишається 
на домашнє опрацювання, а це 
- найчастіше  ого-го! як багато!  
Зазвичай, вільного часу в тебе 
через це залишається ... майже 
не залишається. Я вважаю, що 
ми, студенти, повинні мати 
власний час на свої хобі та 
інші, наприклад, побутові  
справи. Бо складається 
враження, що деякі теми 
здаються і забуваються, а  час 
минає, не залишаючи вражень,  
емоцій та результатів. 
Навчання - це добре, але 
водночас ми маємо і жити. Я 
знаю, що на брак особистого 
часу страждають й ті, хто вже 
працює, важко працює. Що 
робота часто займає до 
дванадцяти годин без обіду.  

 Але ж ми - підлітки.  В нас 
―кров кипить‖ і формується 
особистість. В цей час нам аж 
ніяк не до сидіння за партою, 
аби у зручній позі ―гризти 
граніт науки‖. 

 Зараз ми маємо проводити 
своє дозвілля активно та 
ефективно, щоб потім не 
шкодувати про згаяний над 
підручниками час…  

Як сказав один мій 
освічений знайомий: ―Освіта 
розуму не додає‖.  

 
  

Богдан Лук’яненко  



7 жовтня, у 
п'ятницю, в 
селі Голов-
ки, Малин-
ського райо-
ну, Жито-
мирської об-
ласті  відбу-
вся міжнаро-

дний конкурс-фестиваль учнівської твор-
чості, присвячений 65-річчю з дня наро-
дження нашого земляка, поета-пісняра 
Валерія Володимировича Лісовського. 
Участь у ньому брали 35 учнів із 7 шкіл 
Малинщини, а також Житомирського лі-
цею № 25, Малинсь-
кої дитячої школи ми-
стецтв та професійно-
го ліцею. Наш коледж 
також не лишився 
осторонь. Представ-
ницею нашого навча-
льного закладу стала 
студентка 1 курсу Ку-
тьяр Анастасія. Юним 
конкурсантам щиро 
побажали вдалих виступів заступник го-
лови Малинської райдержадміністрації 
Володимир Сивко, Головківський сільсь-
кий голова Ігор Ярмоченко, директор Го-
ловківської школи Галина Степанчук та 
організатор заходу, журналіст, син поета-
пісняра, випускник-відмінник цієї школи 
Богдан Лісовський. 

Це свято вже стало традицією і є закли-
ком до того, що ми повинні пам'ятати та-
лановитих і творчих людей свого краю, 
вшановувати їх та передавати цю естафе-
ту далі, щоб у нашому Малинському ра-
йоні кількість обдарованої молоді зроста-
ла зі швидкістю геометричної прогресії. 

Анастасія Кутьяр (група ЗБ+МГ 11) 
Іноді, сидячи перед телевізором чи ноу-

тбуком, під час перегляду фільму, навіть 
не знаєш, що колись цю історію було на-

писано, як книгу. Існує думка, що 
фільм—це легше, простіше. Просто нати-

скаєш на кнопку і 
насолоджуєшся 
сюжетом. Що ж 
стосується книг, 
то відомо одне: 
читати - корисно. 
Але навіщо, по-
думаєте ви, ви-
трачати час на 

читання, якщо можна сотні прочитаних 
сторінок умістити в півтори-дві години? 

Справа в тому, що під час читання біль-
ше працює наша 
уява. Читаючи, ми 
наче перетворює-
мо літери в зобра-
ження, що вини-
кають в нашій го-
лові. Тобто ство-
рюємо власні дум-
ки за допомогою 
думок інших. А з фільмом простіше: всі 
зображення уже в нас перед очима і нічо-
го не потрібно уявляти, домислювати. На-
справді ж, екранізація якогось твору за-
звичай є лише уривками його найцікаві-
ших епізодів. Згідна, кіно — це мистецт-
во. І є, дійсно, багато фільмів, що відпові-
дають книзі. Але це не завжди так. Часто, 
взявши до рук книгу після перегляду, від-
криваєш для себе нові історії, сюжетні лі-
нії, деталі, про які в екранізації навіть не 
згадувалося. Оптимальний варіант: спо-
чатку прочитати, потім подивитись, порі-
внявши своє уявлення з баченням інших. 
Адже фільм не 

 є еталоном. Це просто втілення фанта-
зії іншої групи читачів. Чим ще книга 
краща? Тим що її можна взяти з собою, 
до неї більш легкий доступ, можна звер-
нутись до неї в будь-яку мить. Усі хороші 
книги схожі в одному — коли ми дочи-
туємо до кінця, нам здається, що все це 
трапилося з нами і так воно назавжди в 
нас зали-
шиться...  

А.К.  
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Каштан – унікальне дерево. Його плоди і лис-
тя ми впізнаємо з тисяч інших дерев. А скільки 

чудових спога-
дів, які пов’я-
зані з ним у 
дитинстві! 
(Згадайте хоча 
б 
«каштанових» 
тваринок з сір-
никами за-
мість ніг )… 

Але спостережливі люди вже, мабуть, помітили, 
що з каштаном щось не так, що його листя чо-
мусь почали сохнути і осипатися ще влітку… 
Але чому? Винуватець має назву - «охридський 
мінер» або ж «балканська міль». Цей мініатюр-
ний шкідник прилетів до нас з-за кордону, а саме 
з країн Середземномор’я. Поступово з 1980-х, 
відколи його виявили у Македонії, і до сьогодні 
цей вид поширився по всій Європі. І на цьому не 
зупиняється. В Україні ситуація загострилася ще 
з 2011 року, коли над всією популяцією кінсько-
го каштану нависла небезпека - «хмари» молі.  

Цикл розвитку цього шкідника відбувається 
на одному і 
тому ж са-
мому дере-
ві, точніше, 
на одному 
листку. Са-
миця молі 
відкладає 
яйця на 
верхньому боці листової пластинки, а саме біля 
бокової жилки. Через 4 – 21 день (залежно від 
температурних умов) з’являється гусінь, яка спе-
ршу харчується рослинним соком, а пізніше - 
тканинами листка, утворюючи собі затишні кап-
сули - так звані «міни». Зовні це виглядає як ко-
ричневі плями. Після тривалого «обіду» гусінь 
перетворюється на лялечку, сплівши перед цим 
морозотривкі кокони. Це допомагає личинці спо-
кійно проспати зиму і вилізти з кокону вже у 
звичному нам вигляді – молі-метелика. 

Що ж каштан? Пошкоджені листя не забезпе-
чують дереву достатнього накопичення пожив-
них речовин на період спокою. Взимку це приз-
водить до вимерзання рослини. Та навіть якщо 
цього не відбувається, все-одно сильно вражені 
міллю дерева навесні погано розпускаються, а 
окремі гілки всихають. А на ослаблених дере-
вах…? Правильно - поселяються інші шкідники 
та грибні інфекції, які «дружньо доїдають» дере-
во до скону. Думаєте, що ця «напасть» дошкуляє 
тільки каштану? Ні! Балканська міль здатна хар-
чуватися також листям клену і вільхи. Ця особ-

ливість сприяє поширенню хвороби та створює 
складнощі в боротьбі з нею. 
Але «вішати носа» не потрібно, бо є декілька 

способів запобігання поширенню популяції 
«мінерів» (хоча й не надто ефективних). Перший 
- утилізація листя, в якому зимують лялечки – 
небезпечне для довкілля спалювання листя восе-
ни чи навесні або ж його закопування. Другий – 
це феромонові пастки. Конструкція схожа на го-
дівницю з клейким середовищем, що містить 
«заманливий» феромон, на який і «попадаються» 
самці молі. Третій спосіб позбавитися шкідників 
- ін’єкції. В стовбур дерева вводять хімічну речо-
вину, яка запобігає розвитку яєць молі. Процеду-
ра повинна проводитися стерильними засобами, 
адже випадкове потрапляння мікроорганізмів у 
серцевину дерева може призвести до його заги-
белі. Лікувальний «укол» недешевий - від десяти 
до тридцяти доларів за одну штуку!  

Але ж ми забуваємо про «санітарів» з природ-
ного середовища. Як то кажуть: «натуральних». 
Зафіксовано більше двадцяти видів пташок, які 
харчуються балканською міллю (серед них сини-
ці). Тай різні жучки-павучки - само-собою. Мож-
ливо людству потрібно змінити спосіб втручання 
у природні процеси – сприяти розмноженню та 
поширенню цих самих «санітарів»?  

І хоча фітопатологам не вдається успішно бо-
ротися зі шкідником каштану, але садівники 
знайшли альтернативу – гібрид кінського зви-
чайного і кінського каштану павія. Він був виве-
дений ще у 1818 році як декоративне дерево, яке 
має дивовижний червоно-рожевий цвіт. Характе-
рною особливістю цього гібрида є певна стій-
кість до балканської молі. До слова, весною 2013 
року саме  «рожевий каштан» став об’єктом ко-
рупційного скандалу в Києві, коли для озеленен-
ня вулиці Хрещатик було куплено 289 саджанців 
цього дерева, що обійшлося бюджету міста у 
2960000 гривень. І який був сюрприз, коли дов-
гоочікуваний садивний матеріал, виявився зви-
чайним – білим, кінським каштаном! Між тим на 
вулицях Житомира – Хлібній, Небесної Сотні, 
Фещенка-
Чопівського 
- вже близь-
ко півсто-
ліття рос-
туть кілька 
дерев роже-
вого кашта-
ну і радують перехожих цвітом кольору світан-
ку.  
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Залишки цієї унікальної рослини знайшли на 
закам’янілих відбитках крейдяного і юрського пе-
ріоду. Колись вона росла повсюдно, але 80 мільйо-
нів років тому не витримала холоду льодовикового 
періоду. Зберігся лише один її вид, що росте в горах 
Китаю. У манускриптах, створених за три тися-
чі років до нашої ери, описані цінні лікувальні влас-
тивості «релікта».  

Усе залишалося потай від науки, аж поки гол-
ландський лікар Енгельберт 
Кемпфер, перебуваючи в 
Японії, не звернув  увагу на 
високе дерево, абсолютно 
не схоже на інші рослини. 
Допитливий доктор спромі-
гся дати науковий опис і 
назву дереву. Латиною воно 
пишеться Ginkgo Biloba, що 
означає «срібний абрикос». 
Кемпфер із цікавістю розг-
лядав могутні дерева: поту-
жний стовбур, переходив у 
крислату, іноді пірамідаль-
ну, крону; дивовижні листя  
ніжно-зеленого кольору з 
хвилястими краями напівро-
зділені на дві лопаті, схожі 
на віяла ... Рослина дводом-
на, але розрізнити жіночі та 
чоловічі особини можна 
лише через тридцять років, 

коли дерево починає цвісти. На чоловічих рослинах 
розвивається пилок, який переноситься вітром на 
жіночі квіти. 

Вразила науковця і краса осіннього дерева: 
яскраво-жовте листя падаючи, встеляло землю 
«золотим» килимом. Це явище надихало митців – 
художників та поетів. Японці поспішали в осінні па-
рки вклонитися символу стійкості та довголіття,  
збирали опале листя, гадаючи на долю.  

Цікаво, що у народів Японії та Китаю існує 
весільна традиція: молодята розривають листо-
чок гінкго навпіл і дарують один одному свої поло-
вики.  

Одного лише опису Кемпферу було недостат-
ньо. Повернувшись до Європи, він привіз насіння 
гінкго. Вчені, котрі до того бачили цю рослину лише 
на кам'яних відбитках, вік яких мільйони років, як 
дива, чекали появи перших листочків сіянців. Вони 
не були розчаровані - вже перші дослідження підтве-
рдили тотожність вирощених ними рослин стародав-
ньому релікту . 

У ХVII столітті у Європі Гінкго Білоба більше 
цікавив ботаніків, садівників і мав декоративне за-
стосування. Рослина виявилася витривалою до моро-
зів, невибагливою до грунтів, стійкою до хвороб, 
шкідників, вогню і здатною поглинати отруйний 
смог великих міст. Її навчилися розмножувати насін-
ням і задерев'янілими живцями. Гінкго – довгожи-
тель (деяким рослинам, що зараз зростають в Японії 
і Китаї, близько 4 тисяч років !?). Тепер він став пос-
тійним мешканцем міських скверів і алей Європи і 
Америки. 

Цікаво, що гінкго стало першим деревом, що 
прижилося на спустошених ядерним бомбарду-
ванням землях Хіросіми та Нагасакі.  

Сучасні технології дозволили вивчити хіміч-
ний склад і біологічну дію компонентів Гінкго Біло-
ба. Виявилося, що це дерево – цілюще. Його склад 
унікальний! Воно містить більше 40 біологічних ак-
тивних речовин і деякі з них зустрічаються тільки в 
цій рослині! Як лікарські сировину використовують 
листя рослини. Ось лише мала частина корисних 
властивостей Гінкго Білоба: розширює просвіт су-
дин, зменшує в'язкість крові та запобігає утворенню 
тромбів, чим покращує кровотік в головному мозку, 
серці, кінцівках; знижує крихкість судин, запобігаю-
чи крововиливам в сітківку і рогівку ока, інсульту  та 

інфаркту; має антиоксидантну дію – уповільнює про-
цеси старіння; посилює захисну реакцію організму; 
підвищує чоловічу силу, а також поліпшує пам’ять 
та покращує настрій.  

Цінні біоло-
гічні властивості 
гінкго спонукали 
українських лісів-
ників створити 
експериментальні 
плантації та спро-
бувати ввести Гін-
кго Білоба у куль-
туру.  

Цікаво, що 
у Шодуарівському 
парку, що в Жи-
томирі, з колекції 
барона зберігся 
екземпляр гінкго, якому вже більше ста років. 

У східній медицині Гінкго Білоба використо-
вують для лікування захворювань легень, печінки, 
сечового міхура, ран, опіків, при алкогольної залеж-
ності та задля збереження здорового довголіття, а 
також повсякчас вживають у багатьох стравах. За 
тисячоліття накопичений великий досвід застосуван-
ня позитивного впливу рослини на організм. 

Сьогодні препарати Гінкго Білоба застовують 
у комплексній терапії при багатьох захворюваннях. 
Витяжки з листя входять до косметичних засобів, 
адже ефективно оновлюють клітини шкіри та запобі-
гають утворенню зморшок. Запатентовані засоби по 
догляду за волоссям, для зменшення целюліту, інгре-
дієнти для мезотерапії.   

Окрім усього цього Гінкго – це ще й поетичне 
дерево… Навіть при найменшому вітрові листя-віяла 
на довгому черешку починають лопотіти, нашіптую-
чи кожному своє. Саме під цим деревом поет Гетте 

написав рядки, 
у яких увічнив 
унікальну рос-
лину:  
 
Цей листочок 
- ген! - зі Сходу  
Занесли в мій 
сад вітри.  
Він уважному, 
на подив, 
Зміст таєм-
ний свій відк-
рив: 
В ньому суть 
чогось живого, 
Що поділено 

навпіл. 
Розгадать не маю змоги 
Незбагненну єдність тіл! 
В нім - загадка і боління. 
В нім - життя мойого плин. 
Прочитай! У цих творіннях –  
Я роздвоєно один…     

переклад Володимира Савченка  

 


