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Лише природа робить велике даром.  

 О.Герцен 
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Другий  випуск 

Шановні жінки! 
Щиро вітаю  працівників коледжу та студентів з чудовим весняним свя-

том 8-го Березня!!! 

Прийміть найщиріші вітання зі святом весни, ніжності і кохання     

8 Березня! 

Сьогодні важко назвати хоч одну сферу діяльності, де б не працювали 
жінки, адже неможливо уявити собі професію без чарівних посмішок, 

дбайливих рук . 
Земля зітхає ледве чутно 
І прокидається від сну... 
І березень дарує чудо, 
Розпочинаючи весну. 
Це чудо – в усмішках чарівних, 
У морі квітів навкруги. 
Ми Вас вітаємо царівни, 
Найкращі, милі, дорогі.  

                    З повагою голова профкому Венгель С. М.  та профком коле-
джу  

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, добра й достат-
ку, творчих звершень та благополуччя! 

Нехай у Вашому домі та колективі завжди панує взає-
морозуміння та злагода. Нехай завжди Вас супрово-

джує успіх та хороший настрій! Бажаємо Вам сімей-
ного достатку і щоб Ваше серце зігріла любов рідних і 

повага оточуючих.  

           З повагою   Іванюк І. Д., директор МЛТК 

              Шановні  колеги та студенти! 
 

В ці весняні дні щиро вітаю Вас зі святом 8 березня!  
 

Бажаю кохання, гарних подій, 
Здійснення задумів,планів і мрій 

Щастя квітучого, злетів найвищих, 
Шляхів до мети легких і найближчих.  

 
З повагою  Ковальчук Л.О.,  

заступник директора з навчальної роботи 

ВІТАЄМО ІМЕННИНИКІВ 

Редакція газети щиро вітає всіх іменників серед студентів та пра-
цівників Малинського лісотехнічно-
го 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 здорові, будьте 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., Іванюк Т.А., Карпов О.С., Ковальчук Л.О., Коваль-
чук Т.О., Костюченко В.М., Кудіна В.М., Купневич О.І., Матющенко А.М., Ми-
хайленко М.І., Сивко С.П., Тарасюк І.В., Харченко О.О., Хаюк Н.А.. 
 

В травні святкуватимуть дні народження:  
Барановський І.В.,Буряк О.І.,Васильчук О.С., Дацюк Л.М., Дацюк О.М., Дідківсь-
ка В.В., Дідус О.Г., Козленко С.П., Лось А.О., Мартиненко Г.В., Матющенко А.А., 
Мирутенко М.М., Мурга Л.А., Радченко Є.М., Рудинська Л.О., Сахнюк В.В., Сєді-
на Л.М., Юрченко Л.П., Якименко О.Г.. 

...Іде весна, бо тане лід, сміються вільні води,  
Біжить новацтво їм услід шукаючи пригоди...  
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Періодичне видання колективу  

викладачів та студентів  
Малинського лісотехнічного коледжу 

З початком весни вся природа 
пробуджується, починає вже те-
пліше гріти сонечко, теплий ві-
терець віє спокійно і лагідно… З 
приходом цієї чарівної пори весь 

світ святкує Міжнародний жіно-
чий день. Дозвольте привітати 
прекрасну  половину людства з 

цим святом. 

Хай пролісок перший дарує 
вам ніжність, 

А сонце весняне дарує тепло 
У березні вітер несе хай надію 

І щастя, і радість, і тільки 
добро! 

 
 
 
 

З повагою редакція газети 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 



ПОЕТИЧНА КОЛОНКА 

                                          11 жовтня 1999 року 
 
Вчителю, мені чомусь небайдуже, 
Що на світі десь живете й Ви. 
Я знайшла у світу барвах райдужних 
Колір неповторний і живий. 
 
Дме реальність лютим льодом-холодом, 
Смика з нас по ниточці життя. 
Ти ж бо найщиріше в світі золото 
Віддаєте нам без вороття. 
 
 

Я ніколи не буваю такий зайнятий, як в години свого дозвілля.           
                                                                                                                               Цицерон 

Шановні читачі! 
   Редакція газети щиро сподівається на співпрацю з вашої сторони та чекає на пропо-
зиції і побажання щодо інформації, яка висвітлюється на сторінках газети.  
   В наступному номері  читайте:  
підсумки навчання за 2011-2012 навчальний рік; 
робота циклових комісій в поточному році; 
державні іспити та випуск молодших спеціалістів; 
робота студентського профкому та інше. 
   Редакція лишає право за собою редагувати та компонувати подані Вами матеріали 
статей. 

Сахнюк Вікторія Василівна, головний редактор газети ―Про Лісок‖. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

УСМІХНИСЬ 

1 курс: Ну, все, виженуть. Виженуть ... А може, не виженуть? Та ні, виженуть. 
2 курс: Ну, тепер не виженуть ... 
3 курс: Ну, точно, не виженуть ... 
4 курс: Хай тільки спробують! 
                                     * * * 
- Синку, ну як там в університеті, нормально? 
- Та добре, мамо. 
- А в порівнянні з одногрупниками ти як, на рівні? 
- Та там одні ж нерозумні! 
- Так ти ще й кращий за них?! 
Ну ... так теж, не можна сказати ... Але я на рівні! 
                                     * * * 
- У вас заняття о котрій починаються? 
По-різному, кажуть, навіть вранці о 8-40 є. 
                                     * * * 
Прикмета: якщо у тебе в заліковій книжці одні п'ятірки - ти тримаєш її до гори ногами. 
                                     * * * 
Закінчилася сесія. Студент здав останній іспит і спить в себе у кімнаті. Заходить мати і 
запитує: 
- Ти сьогодні прибереш у хаті? 
- М-м-м-м ... 
- Ти взагалі коли прибирати збираєшся?! 
(Крізь сон) А коли останній день здачі прибирання? 

 
 
Та небайдуже мені(Ви чуєте?), 
Що десь там, у мареві життя, 
Ви потай про щось своє сумуєте 
І що туга вигляда з очей. 
 
Я прошу для Вас у Бога милості, 
Просто щастя, ласки, теплоти, 
Щоб добра свого безцінні іскорки 
Прометеєм Ви несли в світи. 
 
 
 

Мамчур О.С.  (поезія викладача)  

Світ наш—тільки школа, де ми вчимося пізнавати. 
 М.Монтень 

СЛОВО ПРО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА  

                       Знов щебече юнь і цвіте трава 
                      Пізнаю тебе в постаті несмілій  

  Вчителько моя, зоре світова,  
  На Вкраїні милій! 

       
    А. Малишко 

 
        Професія від Бога одна – Учитель. 
                      Усі інші – від учителя. 
     Улюблений учитель у кожного із нас за-
лишається на все життя. Саме вчитель 
пригадується в миті тріумфу і поразок. І 
я щаслива, що можу вчасно висловити 
свою найщирішу вдячність, свою повагу і 
шанування своєму класному керівнику – 
Ользі Павлівні Іваненко. 
     Які слова знайти, щоб описати її об-
раз? Якими епітетами визначити прав-
диве і глибоке благородство її душі, красу 
її праці, значення її слова в житті її уч-
нів. Кажуть, що письменник живе у своїх 
книжках, скульптор у створених ним 
скульптурах, а вчитель —у думках і 
справах своїх учнів. 
      І ось пройшло вже 25 років, а Ви, ніби 
вчора, усміхнена заходите в   наш клас. 
Ви завжди вміли відчувати наш настрій, 
підтримати, захистити і порадити, за-
стерегти і попередити. Ви щедро навча-
ли розпізнавати добро і зло, щирість і пі-
дступність, багатство душі і духовна 
убогість. Ви вчили нас пізнавати самих 
себе, привчали мислити, аналізувати 
життєві ситуації, бути співчутливими 
до чужого горя, уважними до слабких і 
милосердними до всіх, хто потребує до-
помоги. І вже потім – Ви вчили нас 
«Лісовій таксації і лісовпорядженню»  
      Навіть найважчі завдання, завдяки 
Вашому особливому підходу, ставали 
звичайною для нас працею, просто зви-
чайними уроками. 
     Якось Цицерон розмірковував: ―Маючи 
поганих кравців, не матимемо гарного 
одягу, якщо погані пекарі – їстимемо та-
кий-сякий хліб, а якщо матимемо поганих 
вчителів, то не буде у нас майбутнього‖.  
      Моя мила Вчителько! Щороку через 
стільки літ, злітаються з країни до Вас 
ваші учні. Ви сміливо можете назвати се-
бе філософом у галузі знання юнацьких се-
рдець, бо все Ваше життя пов’язане зі 
студентами. І хоч минуло 10, 20, 30 років 
– кожного свого учня Ви пам’ятаєте в об-
личчя, хвилюєтесь за його родину і радієте 
нашим життєвим перемогам.  

Ви даруєте учням своїм те, без чого наше 
життя втрачає сенс. Ви щодня вкладаєте 
часточку своєї душі в кожного студента. І 
Вам є чим пишатися. Ваші учні сьогодні 
займають високі державні посади, а злі-
таючись у рідний коледж – смиренно ста-
ють перед Вами на коліна. Ви на це заслу-
говуєте. 
 Рідна моя вчителько!  
Я вдячна Вам, що Ви завжди були поруч зі 
мною, що Ви мій надійний друг і мудрий по-
радник, що з Вами завжди так легко, і про-

сто, що Ви даруєте мені щоденну радість 
спілкування з Вами і майстерно «ліпите» з 
мене справжню людину. 
           ШАНОВНА ОЛЬГА ПАВЛІВНО! 
Ви дуже нам потрібні, бо саме з Вами ми 
почуваємо себе ще студентами. Сили Вам, 
наснаги, здоров’я,  щирих усмішок близь-
ких людей, хай ваші студенти (яким я досі 
заздрю) будуть старанними, а колеги – 
мудрими. Ми пишаємося Вами, любимо і 
поважаємо. Ви – найщасливіші, бо Вас лю-
блять ваші учні. Щиро дякуємо за все, на-
ша рідна .      

Надія Володимирівна Кудріцька  
Випускник коледжу 1986 року  



  

 

Не зупиняйся на досягнутому...   Народна мудрість 

ТИЖНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ НАША ГОРДІСТЬ 

    Як кожна держава гордиться своїми героями, 
так і наш коледж гордиться своїми випускни-
ками. Незабаром пройдуть державні іспити і 
наша країна поповниться новими випускника-
ми МЛТК. Хтось з них піде навчатися далі , здо-
бувати вищу освіту, а хтось піде працювати, 
закріплювати на практиці здобуті теоретичні 
знання. Вже впродовж декількох років працю-
ють  головними лісничими Боримський В.М., 
Могильний В.Г., Артемчук А.І., Макарюк М.П.. 
Очолюють ДП лісгоспи на території всієї Украї-
ни: Сидоренко В.В.,  Антонюк В.М., Червінський 
В.Ю., Курильчук П.М., Атаманчук В.І., Беляк 
Ф.Й., Сороколіт М.В., Закусило О.М., Грушко 
С.В. та інші.   
    В нашому коледжі на педагогічній ниві тру-

диться 
багато  
виклада-
чів, які на-
вчалися і 
закінчили 
МЛТК, та, 
отримав-
ши вищу 
освіту, 
поверну-
лися пра-
цювати у 
рідні сті-

ни: Вечірко О.П. , Деняченко М.І., Дзюбенко 
М.М., Зайченко М.М., Іванюк В.Ю., Кудін М.Ф., 
Лафренко М.І., Лафренко О.І.,  Лахно С.В.,  Лахно 
С.Г., Матющенко А.А., Матющенко А.М., Матю-
щенко М.В., Пастух А.Б., Харченко О.А. ,  Яценко 
І.Ю., Яценко Ю.С.,  та інші.  
   В коледжі працюють викладачі різних катего-
рій від спеціаліста до відмінника освіти. Кудін 
М.Ф., Дзюбенко М.М., Євсієнко Н.Г., Мойсієнко 
Л.І., Яценко Ю.С. є  вімінниками лісового госпо-

дарства. 
В залеж-
ності від 
профілю 
кожен з 
виклада-
чів пра-
цює   у     
 складі 
певної 
комісії. 
На даний 
момент 
діє шість 

циклових комісій: суспільно- гуманітарних дис-
циплін,  лісогосподарських дисциплін, загально-
технічних дисциплін, механічних дисциплін, бу-
хгалтерських дисциплін, технологічних дисцип-
лін.  

Сахнюк Вікторія Василівна, головний  
редактор газети ―Про Лісок‖ 

    ―Буде ліс— буде життя на землі‖ , під таким 
девізом пройшов тиждень циклової комісії лі-
согосподарських дисциплін. Викладачами було 
проведено ряд заходів, в підготовці яких були 
задіяні і студенти Малинського лісотехнічно-
го коледжу.  
     Так 13 лютого пройшов конкурс газет 
―Лісівник‖  на тему: ―Ліс—то сила для люди-
ни‖. Перше місце отримали  стінгазети 42, 45, 
33 груп, почесне ІІ місце розділили між собою 
32, 32а, 22 групи, ІІІ місце отримали газети 35, 
23 групи, та на четвертому місці опинилися 
стінгазети 43, 25 груп.      
      14 та 16 лютого студенти прийняли участь 
в предметних олімпіадах з ботаніки, лісових 
культур та лісомеліорації , ґрунтознавства. 
Абсолютним переможцем олімпіади з ґрунто-
знавства  став Михайлов В.-25 група. Найкра-
щі результати в особистому заліку з лісових 
культур показали студенти 35 групи—
Яковець І., Нестерчук В., Сичевський Р.;  
з ботаніки,  студенти 22 групи— Нагорний М., 
Могрун О.. 
     15 лютого було проведено відкриту виховну 
годину професійного спрямування на тему: 
―Деревні рослини—символи українського наро-
ду‖.  
     16 лютого під девізом : ―Ліс—об'єкт наукових 
досліджень‖ відбулася науково-практична 
конференція, де  кращими роботами визнали  
доповідь Руденко Х. та Руденка І., студентів 
32 групи , на тему : ―Раціональне використан-
ня відходів деревини‖  (керівник – Стасюк  
С.В. ) , а також доповідь Михайлова В.—25 гру-
па на тему:―Біологія хижаків: вовк‖ (керів- 
ник: Татур В.М.). 
   Також викладачами комісії  було проведено 
ряд вікритих уроків з основ підприємницької 
діяльності (Гиря В.А. у 45 групі), з лісової так-

сації та лісовпорядкування (Іваненко О.П. в 
32а групі), з геодезії (Лафренко М.І. в  25 групі). 
 

 
Ганжалюк  Таїсія Сергіївна, голова  циклової 

комісії лісогосподарських дисциплін 

ГОЛОВНЕ НЕ ПЕРЕМОГА, А УЧАСТЬ В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ—ЗДОРОВИЙ ДУХ 

      Здається банальна фраза, знайома кож-
ному:   ‖ В здоровому тілі—здоровий дух!‖, 
але скільки в цьому реченні глибокого, а голо-
вне правдивого змісту. В розрізі нашого сто-

ліття для сучасного і майбутнього поколін-
ня вона повинна стати головною, адже скі-
льки на даний час молоді, яка свідомо нехтує 
своїм здоров'ям. На  жаль, нам цього не уник-
нути. Але, якщо знайти правильний підхід, 
то всі негативні звички можна попередити. 
Такий підхід знаходять наші викладачі фізи-
чного виховання, на своєму прикладі доводя-
чи, як корисно займатися спортом. На базі 
Малинського лісотехнічного коледжу діє сек-

ція вільної боротьби, на чолі з керівником 
Осипенком В.Г.. Неодноразово наша команда 
посідала призові місця не лише на місцевому 
рівні, але й на державному рівні. Студенти 
МЛТК: Колеснік Віталій, Снігур Олександр, 
Іваненко Микола, Романчук Вадим, Сідлець-
ка Вікторія займають не лише призові міс-
ця, але й входять до складу збірної області. 
Випускники попереднього навчального року 
Машкевич Ольга, Шевчук Олеся, Копецька 
Сніжана, Марусова Ірина  є кандидатами у 
майстри спорту . Всі охочі можуть займа-
тися в спортивних секціях, відвідувати тре-
нажерну залу. Головною умовою є бажання 
займатися спортом не лише під час занять 
фізичного виховання. Також під керівницт-
вом Лазуки С.В. та Гловацького Р.М., Ветро-
ва В.С. працюють спортивні секції з насті-
льного тенісу, волейболу, міні-футболу. 

Праця, піт і тренування. Підсумовує старання новий світовий  
рекорд. То ж приймай вітання, СПОРТ!  

    Зима—пора  сну та відпочинку, але не для на-
ших спортсменів. За січень—лютий місяць 2012 
року в заліку спартакіади були проведені зма-
гання з настільного тенісу, шахів, шашок. За-
гальна кількість студентів, яка прийняла 
участь в змаганнях становить 52 чоловіки з 
усіх груп. 
      У 

заліку Універсіади Житомирщини юнацька збі-
рна команда коледжу з волейболу зайняла 7 мі-
сце в місті Житомирі.  
   Збірна команда району з вільної боротьби в 
місті Новоград-Волинський прийняла участь у 
чемпіонаті області серед юнаків та дівчат. 
Чемпіонами змагань стали: Сідлецька В.(21 
група), Яковчук В.(13 група), Олександрук Л.(17 
група). Зайняли ІІІ –ті призові місця—
Романчук В.(33 група), Драчун М.(11 група). 
    Також команда борців , яку очолювала Мару-
сова Ірина Іванівна , у складі :Сідлецької В.- 21 
група, Снігура О.— 42 група, Колесніка В.—42 
група, брала участь у Всеукраїнських змаган-
нях у місті Хмельницький.   
      13 лютого під керівництвом викладача фізи-
чного виховання Гловацького Романа Михайло-
вича, збірна команда дівчат з міні-футболу у 
складі : Байбус Г. –23 група, Скороходова В.—23 
група, Посвистьол С.—22 група, Лінкевич А.—22 
група, Кокот М.—41 група, Бондаренко Ю.—12 
група , в місті Києві провела товариську зу-
стріч з командою   ― Спорт-лайф‖, в якій здобу-
ла впевнену перемогу. 

Лазука Святослав Віталійович,  
керівник фізичного виховання  

 
 



ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ДЕКАДА КОМІСІЇ 

    ―Гуманістичне виховання прагне сформувати та-
ку людину, яка була б високо розвинутою у духовно-
культурному та фізичному відношеннях‖ - за  та-
кою  
темою       
пройшов 
тиждень 
циклової 
комісії су-
спільно-
гуманіта-
рних дис-
циплін. 24 
лютого 
було про-
ведено 
день відк-
ритих 
дверей музею ―Природи та побуту‖ (Лось О.В.). 27 
лютого прой-
шов ряд олімпі-
ад з англійської, 
німецької, фра-
нцузької мов, 
правознавства, 
української лі-
тератури, 
української мо-
ви( організовані 
викладачами: 
Сахнюк В.В., 
Фещенко В.П., 
Недашківською 
М.В., Артеменко Л.М., Левченко Н.О., Возною Л.М., 
Іванюк Т.А.). 28 лютого викладачами фізичного вихо-
вання (Лазукою С.В., Осипенком В.Г., Гловацьким 
Р.М.) було проведено ―День фізкультури та здоров'я‖. 
29 лютого відбулося відкрите засідання гуртка анг-
лійської мови на тему ―Наш край — Полісся‖(керівник 
гуртка  Яворська Н.В.), яке пройшло в актовому залі. 
Паралельно в читальному залі  було підготовлено 
захід присвячений творчості Лесі Українки. ―Леся 
Українка- вічний поклик‖ -  така назва усного журна-
лу, в підготовці  та проведенні якого прийняли 
участь 
студенти 
11 та 10 
груп, ви-
кладач 
української 
мови та 
літерату-
ри Іванюк 
Т.А. Пра-
цівники 
бібліотеки 
Кудріцька 
Н.В., Галю-
зова Ю.П. 
підготува-
ли книжкову виставку ―Довго щирими сими словами 
до людей промовлятиму я…‖ 2 березня на ІІІ парі від-
булася науково-теоретична конференція з глобаль-
них проблем в Україні. 

Мороз Катерина Степанівна,  
голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дис-

циплін 
 
 

Природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник.   І. Тургєнєв 

    Недаремно існує твердження: ―Талановита людина – 
талановита у всьому‖. Вже багато років  в нашому на-
вчальному закладі працюють гуртки та спортивні сек-
ції, які в залежності від своїх вподобань та бажань оби-
рають наші студенти. Вже  впродовж багатьох років 
викладач коледжу Хаюк Н.А., очолює гурток приклад-

ного мистецтва. 
Роботи вихованців 
та керівника гурт-
ка беруть участь у 
виставках, милу-
ють око кожної 
небайдужої до пре-
красного людини.  
Зачаровані побаче-
ним,недавні наші 
гості з Польщі, 
теж виявили  ба-
жання залишити в 
себе частинку пре-

красного. Поробки, які виконуються, здається чарівни-
ками, прикрашають  буденний інтер'єр, створюючи 
відчуття свята.  
     Але не лише з декоративним матеріалом працюють 
студенти, дивовижні вироби з природного матеріалу 
милують око в аудиторіях. Меблі, поробки різного виду, 
створюють студенти власноруч під керівництвом дос-
відчених викладачів та майстрів навчального закладу. 
Здається, відвідуєш природничий музей, коли заходиш 
до аудиторії , де працює гурток ―Орнітолог‖ під керів-
ництвом Татура В.М.; ―Природничий‖ (керівник Вечірко 
О.П.). Студенти не лише закріплюють здобуді теоре-
тичні знання на практиці, але й з користю проводять 
вільний час.  
      Кожний гурток має свій напрямок, так, наприклад, в 
літературно-мистецькій студії ―Першоцвіт‖ під керів-
ництвом Левченко Н.О. студенти розвивають свої 
творчі здібності, таланти, декламуючи вірші, готую-
чи сценарії літературних свят. 
       Також плідно працює гурток ―Мій рідний край‖,який 
очолює Лось О.В.— викладач історії. Студенти вивча-
ють історію рідного краю, проводять екскурсії в музеї 
МЛТК, по унікальному дендропарку та до будинку бра-
та М.М. Миклухи - Маклая— Михайла.  Це сприяє не 
лише розширенню кругозору студентів, але й розвитку 

творчих та мовленнєвих здібностей.  
Сахнюк Вікторія Василівна, викладач МЛТК 

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 

12.01.2012 року до МЛТК з дружнім візитом заві-
тала делегація з Республіки Польща, яку очолю-
вав повітовий староста Люблінського воєводс-
тва Рицького повіту –  Станіслав Ягелл. Пан 
староста виступив зі словами привітання пе-
ред педагогічним колективом коледжу та сту-
дентами.  
     На зустрічі було підписано Угоду про наміри 
співробітництва між Професійною Школою№1  
в м. Демблін Республіки Польща в особі дирето-
ра  Йоланти Кібзак та Малинським лісотехніч-
ним коледжем в особі директора Ігоря Дмитро-
вича Іванюка. 
     Головною метою угоди про наміри є налаго-
дження взаємних контактів між Професійною 
Школою №1 в місті Демблін Республіки Польща 
та Малинським лісотехнічним коледжем. 
    Предметом співробітництва є проблематика 
пов'язана з регіональною культурою і мистец-
твом у широкому їх розумінні; розвитку тури-

зму і спорту; екологія та раціональне викорис-
тання природних ресурсів; освіти. На зустрічі 
були також присутні – голова РДА Ободзинсь-
кий Геннадій Володимирович та його заступни-
ки. Перед делегацією з концертною програмою 
виступили студенти коледжу. 

Музика Інна Андріївна, заcтупник  
директора з виховної роботи 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 

Кожна загублена мить– загублена справа, загублена користь.  
Ф.Честерфілд 

Одним із заходів, який було організовано 
цикловою комісією суспільно-гуманітарних 
дисциплін, стала зустріч з Володимиром 
Кушніром. 

23 лютого в читальному залі бібліотеки 
відбулася презентація книги Володимира 
Кушніра «Сповідь рядового піхотинця», яку 
презентував сам автор. У вступному слові 
викладач коледжу Катерина Степанівна 
Недашківська розповіла студентам про ав-
тора. Голова територіальної організації 
міських ветеранів, член ради Малинської мі-
ської організації ветеранів, інвалід першої 
групи Великої Вітчизняної війни Володимир 
Пилипович Кушнір на фронт пішов 18-
річним юнаком, а Велику Перемогу зустрів 
у госпіталі в місті Кисловодськ. Зараз має 
дружину, двох синів, трьох онуків і дві прав-
нучки. 

Книга 
«Сповідь ря-
дового піхо-
тинця» - це 
спогади ве-
терана. 
Щира роз-
повідь про 
свій нелег-
кий життє-
вий шлях, 
про родину, 
односель-
чан, друзів-фронтовиків та ще багато про 
що. Це своєрідна сповідь людини, яка знає 
ціну людському щастю й бідам, правді й не-
правді, стосункам між людьми. Автор від-
верто ділиться думками щодо баченого, пе-
режитого, нашого минулого й сучасного.    

Книгу зі спогадами і своїм автографом 
автор люб’язно подарував бібліотеці, отже 
тепер всі бажаючі можуть знайти і прочи-
тати її. Студенти подякували ветерану за 
книгу-спогади і головне – за Перемогу! Олек-
сандр Віталійович Лось вручив квіти і серде-
чно привітав з Днем захисника Вітчизни. 

 
Лось Олександр Віталійович,  

викладач історії 


