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На чорноземі народного життя зростають дивоквіти, що милують погляд, бентежать 
душу і серце впродовж тисячоліть. Кожна людина з дитинства і до старості перебуває у 
полоні традиційних уявлень свого народу, висловлених у піснях, казках, легендах і пе-
реказах. А ще невід’ємною частиною побуту нашого народу є народна вишивка.   
                Український рушник… З вишитими квітами, зірками, птахами… Від сивої да-
внини і до наших днів у радості й горі він був і є невід’ємною частиною нашого життя. 
Його порівнюють із піснею, вишитою нитками. Адже без рушника, як і без  пісні, не 
обходиться народження, одруження, поховання в українців. Простий, скромно оздобле-
ний, колись висів у кожній хаті. Рушник на стіні – давній наш звичай. Хата без рушни-
ків, казали в народі, як родина без дітей. З покоління в покоління передають українці 
своє мистецтво вишивання. І якби сьогодні зібрати все багатство української вишивки, 
то карта нашої України від села до 
села, від міста до міста простяглася б 
вишитими дорогами. 
                 Ось  і нещодавно свято на-
родної вишивки відбулося у читаль-
ній залі бібліотеки. Це була мистець-
ка година – виставка творчих робіт 
працівниці коледжу, талановитої ви-
шивальниці, Тетяни Олексіївни Іва-
ненко «Живопис, виспіваний гол-
кою». Вишиванням Тетяна Олексіїв-
на захопилася ще з дитячих років. 
Нині у її творчому доробку не тільки 
рушники, серветки, подушки, але ка-
ртини й поробки з бісеру, які просто 
зачаровують. Читальна зала розквітла 
українською світлицею. З особливою 
цікавістю відвідувачі милувалися по-
душечками, на яких оживають лебеді, мальви і інші традиційні народні візерунки. Сьо-
годні вироби майстрині прикрашають оселі рідних, друзів, знайомих. Їх вона дарує від 
щирого серця, як обереги родинного затишку і тепла.  
                  Українські вишиванки у всі часи були і залишаються чарівно барвистими, 
промовистими своїм  орнаментом і кольорами. 
                  Тож шануймо світлу пам'ять наших предків, шануймо їхню любов до народ-
ної вишивки, до прадавніх наших оберегів. 
                     Надія Кудріцька 

ЖИВОПИС, ВИСПІВАНИЙ ГОЛКОЮ АБО ОБЕРЕГИ НАШОГО ДОМУ 

       19 грудня на базі МЛТК відбудеться засідання круглого столу на тему: ―Форми есте-
тичного виховання молоді на сучасному етапі‖. Запрошені до участі в обговоренні даної 
теми гості з Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
Малинської районної ради, Малинського районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, Рівненського державного гуманітарного університету, Херсонського еко-
номічного коледжу, майстрині села Гамарня, а також викладачі та студенти Малинського 
лісотехнічного коледжу. 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

ЗАСЛУХАЛИ ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

    26.11.2012р. відбулися збори трудового колективу Малинського лісотехнічного коле-
джу. Серед запрошених був Марценюк В.В. – в. о. голови районної державної адміністра-
ції. 
     На зборах, Іванюк І.Д. – директор коледжу прозвітував за період роботи з листопада 
2011 по листопад 2012 р.. Також на зборах було затверджено концепцію розвитку МЛТК 
на 2013-2017 рр. 



 
  

ЙДЕМО ВПЕРЕД ВПЕВНЕНИМИ КРОКАМИ 

  Смішна штука життя: якщо ти відмовляєшся від всього, крім найкращого, то 
звичайно досягаєш того, чого прагнеш.               (Моем)     

Виховання - велика справа:  
воно вирішує долю людини. 

В. Бєлінський 
 

      Мету і зміст виховання диктує саме життя, конкретні умови життє- 
діяльності трудової людини. Щоб жити, треба виробляти й відтворюва-
ти матеріальні й духовні цінності. А для цього потрібно, щоб нові поко-
ління, які приходять на зміну, могли вміло перейняти естафету життєді-
яльності від старших поколінь. Адже людина в дитячому і юнацькому 
віці не має досвіду, знань, умінь і навичок поведінки, які потрібні їй для 
трудової і суспільної діяльності. Все це приходить тільки через вихован-
ня, яке забезпечує підготовленість молоді до діяльності в різних сферах 
суспільного життя, наступність поколінь. Засвоюючи й використовуючи 
попередній досвід, нові покоління збагачують й удосконалюють його, 
вносять свій вклад у розвиток виробничих сил, матеріальної й духовної 
культури. Такою є закономірність суспільного прогресу. Тому без вихо-
вання не може обійтися жодне суспільство. Виховання — загальна й ві-
чна категорія, властива всім суспільно-економічним формаціям. Щоден-
но в нашому коледжі ми стараємося дотримуватися девізу: ―Немає на-
стільки поганої людини, яку б добре виховання не зробило кращою‖, -ці 
слова було сказано відомою людиною В.Білінським. Постійно в навча-
льному закладі проводяться виховні заходи спрямовані як на фізичне, 

екологічне, правове, економі-
чне, моральне так і на розумо-
ве виховання.  
      З першого вересня 2012-
2013 навчального року до 
сьогоднішнього моменту проведено безліч заходів, спрямо-
ваних на всі види виховання. З широко відкритими дверима 
зустрів коледж на урочистій лінійці студентів нового набору 
та студентів, які навчаються в стінах закладу не перший рік. 
Естафету було передано ХХІV обласному  огляду-конкурсу 
шкільних лісництвна на  базі Малинського лісоколеджу . 
Поштовх цій надзвичайно важливій, а тепер ще й традицій-
ній справі було надано ще у 1982 році, коли був проведений 
Всеукраїнський зліт шкільних лісництв, а з 1988 року – об-
ласний огляд – 
зліт юних лісів-

ників став щорічним. На той час лише у п’яти лісгоспах об-
ласті були утворені шкільні лісництва. Сьогодні кожне під-
приємство лісового та лісомисливського господарства має 
шкільне лісництво, а у деяких лісгоспів їх аж два. Силами 
студентів та працівників коледжу було підготовлено та 
проведено чудову концертну програму з нагоди святкуван-
ня Дня працівника лісового господарства(17 вересня) та 

Дня працівника 
освіти(4 жовт-
ня). 12 жовтня 
Малинський 
лісотехнічний 
коледж відзна-
чив 85 - річни-
цю від дня за-
снування. В програмі святкування було урочисте відкриття 
пам’ятного знаку, святковий концерт та урочисте засідан-
ня. На святкування прибуло  багато гостей. 



Життю короткому, але чесному, завжди віддавай перевагу перед життям дов-
гим, але ганебним.                (Епіктет)  

Поряд з сьогоднішніми студентами в актовій залі були при-
сутні і випускники МЛТК, серед яких багато почесних лю-
дей, які обіймають керівні посади в нашій державі та далеко 
за її межами. Прекрасно підготовлена концертна програма, 
прикрашені корпуси коледжу не лишили нікого байдужим.  
    З 1 листопада стартувала профілактична акція «Ехо», в 
рамках якої в МЛТК відбулися  за допомогою Малинського 

районного 
центру соціаль-
них служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді тренін-
гове заняття 
«Ми за здоро-
вий спосіб життя», метою якого було переконати молодь 
на конкретних прикладах і фактах, що здоровий спосіб 
життя – єдиний шлях до повноцінного довголіття. Учас-
ники тренінгу брали активну участь у вправах та іграх: 
«Щоб зберег-
ти своє здоро-
в’я...», 
«Вплив шкід-
ливих звичок 

на організм людини», «Правильно – неправильно!», 
«Перевіримо легені», «Народна мудрість», «Шляхи до 
здорового способу життя».  З метою профілактики та про-
тидії виникненню і поширенню захворювання на туберку-
льоз студентів, які перебувають у складних життєвих об-
ставинах, хвороб, що передаються статевим шляхом, алко-
голізму, наркоманії, правопорушень та злочинності у ди-
тячому та молодіжному середовищі, за допомогою 
РЦСССДМ було  проведено:  
- година спілкування лікаря-дерматовенеролога з студен-
тами 33 академічної групи;  
- тренінгове заняття «Моє майбутнє» психолога з студентами 27 академічної групи;  
-  групове консультування у 23 академічній групі за участю лікаря–нарколога.   
     Акція ―Ехо‖ продовжується і до нині, щотижня запрошуються спеціалісти з лікарні та  районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для 
роботи з студентським колективом. Окрім цих заходів, в 
листопаді під гучні оплески студентського колективу від-
бувся концерт присвячений Дню студента. Зі сцени луна-
ли пісні, веселощі. Перед студентами виступив вокально-
інструментальний ансамбль коледжу, а також хор студен-
тів першого курсу. Всіх студентів Малинського лісотехні-
чного коледжу  привітав директор Ігор Дмитрович Іва-
нюк. Головне дійство свята – це посвята у студенти. Пер-
шокурсники  прочитали слова клятви студента, а також їм 
вручили умовні залікові книжки. Крім цього 1 грудня, 16 
лютого, 20 квітня в коледжі проводиться День відкритих 
дверей, де готується ціла програма для учасників заходу: 
концертна програма, екскурсія по території коледжу та в 
музей МЛТК, бесіди з викладачами-предметниками, пре-
зентації спеціальностей. 
    Таким чином функціонування системи виховання ефек-

тивно здійснюється тоді, коли вона діє не ізольовано, а включається у комплекс усієї навчально-
виховної роботи і здійснюється з допомогою цілеспрямованого педагогічного керівництва. 
 

Вікторія Сахнюк, Інна Музика, Надія Кудріцька 



 
  

ЗУСТРІЧ З ПРИЗЕРОМ ХХХ ЛІТНІХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 

      Краса без грації може тільки подобатися, але не зачаровувати. Вона схожа              
плаваючу без гачка приманку.    (Капітон) 

 
     29 листопада у коледжі відбулася зустріч із заслуженим майстром 
спорту України, призером ХХХ літніх Олімпійських ігор з вільної бо-
ротьби Валерієм Олександровичем Андрійцевим. Під час зустрічі Ва-
лерій розповів про свій шлях спортивної кар'єри.  
     Почав займатися боротьбою в Малинській ДЮСШ у старому залі 
на фабриці у тренера Задорожнього Анатолія Олександровича. Після 
дев’ятого класу разом із тренером переїхав до Криму, де навчався в 
Красноліссі під Сімферополем у спортивному училищі. Тренером у 
спортивному училищі був Чалбаш Сеіф Усейнович. Перші перемоги 
прийшли до Валерія саме в цей період. Це перемога на шкільній спар-
такіаді Житомирської області в м. Новоград-Волинському. А потім на 
чемпіонаті України серед школярів в Білій Церкві, він посів ІІ місце у 
ваговій категорії 76кг.  
      Потім був період переходів. По-перше, Валерій перейшов у Бро-
варське Вище училище фізичної культури в 11 клас. По-друге, Вале-
рій перейшов в іншу категорію – 84кг. По-третє, на цей період трене-
ром Валерія став заслужений тренер України – Кутаков Олександр 
Сергійович. 
       Період переходів продовжився і на наступний рік – це Ірпінська 
податкова академія та тренери Ігор 
Йосипович Малинський та Григо-
рій Володимирович Данько. В цей 
період розпочинається друга хвиля 

перемог: Кубок України серед юніорів – ІІІ місце, Чемпіонат 
України серед юніорів – ІІІ місце, Всеукраїнська універсіада – ІІ 
місце, знову чемпіонат України серед юніорів – ІІІ місце. І, наре-
шті, перехідний Чемпіонат України серед молоді - І місце. Цей 
Чемпіонат став визначним у спортивному житті Валерія тому, що 
в першій сутичці він переміг першого тоді номера серед дорослих 
у ваговій категорії до 96кг - Елендара Саїдова з Криму. Тоді Вале-
рій зрозумів, що перед ним відчинилися двері великого спорту.  

Далі справа техніки – Чемпіонат України серед юніорів – І 
місце, Чемпіонат Європи серед юніорів – І місце, Чемпіонат світу 
серед юніорів – І місце. Далі – майстер спорту міжнарожного кла-
су, почесний громадянин м.Малина, а ще – друге місце серед до-
рослих на Чемпіонаті України – це тріумфальний 2007 рік. 

Потім Валерій навчається уже в двох ВНЗ – Податкова ака-
демія та Національний Університет фізичного виховання та спор-
ту. 2008 рік розпочався з травм, які завадили Валерію попасти до 
Пекіну. Згодом І місце на Чемпіонаті України та участь на Чемпі-
онаті світу, і так два рази, поки Валерій не наважився на операцію 
на коліні, за півтора року до Лондона. 

Вирішальний рік. Все було чітко сплановано. Це академвід-
пустка – склад основних стартів та підготовка до них. А далі - блискуче виконання плану – Кубок 

України – І місце, Київський міжнародний турнір – І міс-
це. Чемпіонат Європи – І місце. Ліцензійний турнір – 3 
місце з першої спроби. Це приклад для наслідування. На 
завершення своєї зустріч Валерій  Андрійцев відповів на 
поставлені запитання студентами коледжу, дав автографи 
всім бажаючим та сфотографувався напам'ять із виклада-
чами та студентами.  

 
Лазука С.В., викладач фізичного виховання та  

культури МЛТК 
 



 
  

НАШ ДЕНЬ ЗАВТРІШНІЙ ФОРМУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ 

   Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди!    

 

     У коледжі відкрито нову спеціальність—‖Землевпорядкування‖, зроблений перший набір—10 
осіб; сформовано академічну групу—229. Контингент групи малочисленний, але різновіковий, від 
16 до 20 років. Це і зумовлює особливості виховної роботи в групі.  
     Сумнівів у тому, що виховання молоді посідає чільне місце в коледжі, немає ні в кого. 
Виховний і навчальний процес нерозривний, як по життю людини, так і у діяльності навчального 
закладу. Діючи, здобуваємо досвід і, діючи, формуємось як особистість. 
     Виховує дитину мати ще до того, як народила немовля. Батьки виховують дітей здебільшого 
своїм  прикладом.  
     Коригувати вихованість настав час колективу коледжу, в тому числі класному керівнику. Це 
досить складно робити. Так як сучасна молодь особливо прагматична, раціональна. В роботі з ак-
тивом групи зосереджуємо увагу на тому, що всі аспекти виховання повинні носити національний 
характер.  
     Цілком реальним завданням вважаємо пробувати творчу активність студентів, стимулювати її 
до самовдосконалення.  
     Головна умова — не нав'язувати студентам заходи, форми і методи їх проведення, а запропону-
вати участь у справі, яка викликає в них зацікавленість,сприяє формуванню внутрішніх мотивів до 
підвищення інтелектуального рівня.  
     Так, взяли участь у конкурсі поробок з природного матеріалу до Дня вчителя, підготувавши 
композицію ―Несміливо зазирнемо і пізнаємо тайну наук‖, і зайняли третє місце (Дмитрук Юля, 
Абдурачімова Валерія). Цікаво підготовлена виховна година до Дня української мови та писемнос-
ті (Недашківська Тетяна), з презентацією власних добірок віршів студентів групи. Відверті, щирі 
слова нашої ―Romashka‖: 

Врятуй її! 
Правда карає катів, 
Нині немає панів. 
Але ж незамінно вона 
Карає й досі. Зима! 
Панує й досі вона 
Земля від горя кричить: 
―Люди, зупиніться хоч на мить. 
Не можу я більше – кричала вона, 
Я більше не можу‖ 
Люди вмирає земля! 
Поглянь на що перетворилася вона 
Де її луки. Гарні поля? 
Замість лісів — одні патики! 
Замість озер — болота одні! 
Замість річки – в'ється змія, 
Що ядом труїть зелені поля. 
Замість неба бетонна стіна 
Замість сонця... Здається його більше 
нема. 
На що перетворили її? 
За що? За що убиваєш її? 
Можливо за те, що плекала як мати? 
Можливо за те, що вмивала росою? 
Люди, досить панувати! 
Не поїдайте усе як поїдає вогонь! 
Люди, Бога моліть, 
Щоб земля не зупинилась й на мить 
Бо гине вона і люд разом з нею. 
Спаси її і вона буда твоєю Землею! 
 
    Включились в художню самодіяль-
ність коледжу і гідно презентували 
групу у концерті до Дня студента. 

Фещенко В.П., кл. керівник 229 групи 



Злетіла в небо біла птиця на землю глянуть з висоти. 
Не цілься, опусти рушницю лебідку не осироти. 

    17 жовтня 2012 року на базі Малинського лісотехнічного коледжу 
відбувся міжрайонний форум молоді «Молодь, сім’я – майбутнє», 
який об’єднав робітничу, сільську молодь, студентів та учнів, пред-
ставників молодіжних громадських організацій, вчителів, спортсменів 
Малинського, Радомишльського, Народицького районів та міста Ма-
лина.  У відкритті форуму взяли участь заступник голови райдержад-
міністрації Марценюк В. В., заступник міського голови  
Тимошенко В. І., директор коледжу Іванюк І. Д., начальники відділів 
у справах сім’ї, молоді та спорту Малинської, Радомишльської та На-

родицької райдержадміністрацій, 
виконкому Малинської міської 
ради. На форумі за участі дирек-
тора Малинського міського 
центру зайнятості Ободзинської 
Т. В., керівника центру сімейного дозвілля «Маняша» Лисюк О. Ю., 
психотерапевта Чигарьової Л. В., спеціалістів центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, заступника директора Малинського 
лісотехнічного коледжу Музики І. А. та заступника голови студентсь-
кої ради МЛТК Вербило Ю. розглянуто ряд проблемних питань: 
– Розвиток підприємницької діяльності та зайнятість молоді. Дане пи-
тання висвітлили: директор Малинського міського центру зайнятості 
Ободзинська Тетяна Володимирівна та керівник центру сімейного до-
звілля «Маняша» Лисюк Оксана Юріївна. 
– Торгівля людьми, насильство в 

сім’ї. Виступили : начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 
Малинської райдержадміністрації Барановська Світлана Вікентіївна; 
головний спеціаліст Малинського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Кириченко Любов; керівник громадської ор-
ганізації «Сім’я і здоровий спосіб життя» Олексієнко Ірина Василівна; 
психолог кризового центру, психотерапевт Чигарьова Людмила Воло-
димирівна. 
– Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. Обгово-
рювали питання з головним спеціалістом ВССМС Радомишлянської 
РДА Можаровською Іриною Леонідівною. 
– Підтримка молодіжних ініціатив. Доповідали: заступник голови сту-
дентської ради МЛТК Вербило Юлія та заступник директора по вихов-
ній роботі Музика Інна Андріївна. З учасниками форуму проведені 
тренінги. Під час секційних занять були опрацьовані пропозиції, які 
узагальнені у спільному зверненні учасників форуму. Активних молодих людей відзначено подяками, зок-
рема, голову студентської ради МЛТК Руденко Христину. В рамках проведення форуму молодь мала мож-
ливість відвідали природничий музей природи лісоколеджу та переглянути концертну програму.  

Юлія Закусіло, викладач МЛТК 
 

 

МІЖРАЙОННИЙ ФОРУМ МОЛОДІ  

ГАЗ ПОМИЛОК ТА НЕДБАЛЬСТВА НЕ ПРОБАЧАЄ 

    На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України та 
МНС від 25 липня 2012р номер наказу 508 ―Про підготовку підп-
риємств паливно- енергетичного комплексу, житлово комунально-
го господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи  
в осінньо-зимовий період ‖ проведено в Малинському лісотехніч-
ному коледжі з 1 по 31 жовтня 2012 місячник безпеки використан-
ня газу в побуті.  
    Підсумком роботи стала виховна година на тему: ― Газ помилок 
та недбальства не пробачає‖. Проаналізувавши матеріали розсліду-
вання аварій, нещасних випадків, отруєння чадним газом, встанов-
лено причини та динаміку травматизму. Вивчено правила безпеч-
ного використання побутових газових приладів: колонок, газових 
котлів, конвектовір та вентиляційних систем. А також вивчено  дії 
при виявленні запаху газу на вулиці, в під’їзді, підвалі чи інших 
місцях. Для закріплення матеріалу переглянуто відеофільм.  

    Підготувала та провела виховний захід В.В.Мойсієнко. Активну участь брали: студенти 22 групи 
( Кучерявий В., Кирдан О., Гриценко М., Шевчук В., Бирковський А., Ковальчук В.). 

Віта Мойсієнко , класний керівник 22 групи 



Ще вчора листячко кружляло у золотавому танку.  
На ранок враз зима настала і свіжість принесла п'янку.  

(С. Гордієнко ) 

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ В БЕРДИЧЕВІ 

       28 листопада 2012 року на базі Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права відбуло-
ся обласне методичне об'єднання викладачів хімії та біології.  
Викладачі та студенти нашого навчального закладу також взяли участь в роботі методичного об'єднання. 
Цікаво проходило обговорення поточних питань, ознайомлення з матеріалами виставки методичних над-
бань викладачів біології та хімії, матеріалами фотовиставки ―Світ навколо тебе. .‖. 

       Також нашій увазі була представлена вікторина ―Чи знаєте Ви що …?‖.  
Особливо цікаво проходила студентська науково-теоретична конференція на 
тему: ―Роль хімії та біології у вирішенні глобальних проблем людства‖. 
       Наш навчальний заклад представляли двоє студентів: 
- студент 22 групи, Білінський Володимир із темою : ―Роль хімії у розв'язанні 
сировинних проблем‖; 
- студентка 20 групи, Кудравська Ярослава з темою : ―Біологічні аспекти у дос-
лідженні аналізу гідрохімічної характеристики та вмісту радіонуклідів у водах 
річок Ірша та Візня‖. 
     Допомагали студентам підготувати доповіді та презентації викладачі: Рад-

ченко Є.М., Венгель С.М. та Сивко О.В.. 
      Робота методичного об'єднання завершилася екскурсією у верхній храм костелу Божих Кармелітів. 
 

Венгель С.М.,викладач МЛТК 

КОНКУРС  ІМЕНІ П. ЯЦИКА 

ЄКСКУРСІЯ В ПИРОГОВО 

     22 листопада студенти Малинського лісотехніч-
ного коледжу у складі 22 та 23 груп відвідали 
найбільший музей під відкритим небом у Європі - 
Пирогово, головну етнографічну ―скарбницю‖ нашої 
країни. Тут, на150 га розкинувся музей народної ар-
хітектури та побуту – архітектурно –ландшафтний 
комплекс під відкритим небом, який розповідає про 
всі історико - етнографічні райони України. 
     Музей Пирогово починається з млинів, а вітряки 
та храми формують образ сільського життя, створю-
ють відчуття справжнього занурення в колорит 
українського села. Тут можна  відчути 
―душу‖нашого народу адже хати наповнені зразками 
предметів побуту, одягу та іконами. І все це сучасні 
умільці відроджують за старими традиціями народні 
промисли, вкладаючи в ці історичні декорації живий 
дух працьовитого і великого українського народу. 
     У музеї представлені головні етнографічні зони 

України (їх шість): Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Карпати, Поділля і Таврія.  
     Пирогово – це місце де змішалися українські хати, широкі поля, тінисті стежки, млини, язичницькі 
кам’яні ідоли та чорні від часу православні церкви. Пирогово -це можливість відвідати усі найкращі 
куточки України за один екскурсійний день, побачити життя українського народу XVII-XIX століття.  
А також для духовного збагачення та розвитку ми відвідали Свято- Покровський Голосіївський мона-
стир та капличку Матушки Аліпії.  

Віта Мойсієнко , класний керівник 22 групи 

    29 листопада 2012 року у м. Житомир на базі Житомирського  будівельного коледжу  
відбувся конкурс знавців української мови імені П.Яцика. 
    До коледжу з'їхалося   30   представників з усієї Житомирської області. 
    Наш навчальний заклад представляла Філоненко Олександра Олександрівна 
(студентка 12 групи), викладач – Возна Людмила Михайлівна. 
    Очікуємо на високі досягнення нашої учасниці! 

Возна Л.М.,викладач МЛТК 



На порозі Рік Новий— добрий, світлий, чарівний.  
Щастя, злагоду - усе,  хай до хат він нам несе!  

2013 РІК—РІК ЧОРНОЇ ВОДЯНОЇ ЗМІЇ 

     Наступаючий 2013 за Східним календарем - рік Чорної Змії. 
Змія - символ удачі й щастя, високого положення і міцного здо-
ров'я. І багато хто з китайців хотіли б народитися в цей рік. 
      У китайському гороскопі Чорний Змій дуже впертий і напо-
легливий, тому завжди домагається свого, досягає поставлених 
цілей. 
      У рік Змії народилися такі відомі особистості, як: Жанна 
Д'Арк, Аль Пачіно, Жан-Жак Руссо, Бернард Шоу, Фрідріх Ен-
гельс.  
    Загальний гороскоп на 2013 рік змії обіцяє всім знакам зодіа-
ку удачу в інтелектуальній діяльності, найкраще справи будуть 
йти у вчених, аналітиків, вчителів, політиків. Змія вважається 
символом мудрості, розуму, волі за китайським календарем і 
любить, коли люди міркують, тому потрібно в цьому році 
приймати розумні і продумані рішення.  

     Головне - вибрати потрібну тактику, бути акуратним і не витрачати багато грошей даремно, сте-
жити за тим, щоб гроші не йшли на непотрібні речі, якими ви ніколи користуватися не будете. Що 
стосується особистого життя, то в ньому буде присутня серйозність, цей рік змії дає нам шанс зу-
стріти свою половинку раз і назавжди, на все життя. 
     Гороскоп на 2013 рік змії буде вдало складатися в плані здоров'я, але лише у тих, хто буде за 
ним пильно стежити. Цей рік дасть можливість проявитися творчим людям, стануть відомими бага-
то імен вчених, художників, музикантів, письменників і поетів, які до цього були в тіні. Ті люди, які 
тільки мріють зайнятися творчою діяльністю, зможуть нарешті здійснити свою мрію. Але важливо 
зберігати дисципліну, організованість, точність і вірність. Деяким доведеться докласти зусилля і 
працювати на знос, щоб зберегти за собою своє робоче місце. 
     Що стосується самої зустрічі Нового року, то кожен готується до неї по-своєму. Всі ми з дитинс-
тва вірили в чарівництво, чекали півночі, щоб зустріти Новий рік і отримати свої подарунки. Деякі з 
нас виховують вже своїх дітей, але все одно момент вручення подарунків є найулюбленішим, не-
зважаючи на вік і час. Що ж особливого ми повинні зробити, зустрічаючи новий 2013 рік?  
      Зустрічати цей рік потрібно галасливою, веселою компанією і великою кількістю страв на столі. 
Враховуючи те, що Змій – хижак, на столі має бути багато різної смакоти: багато м'яса, приготова-
ного різними способами, страви з рису, овочі, свіжа риба, гарбуз. Змія обожнює зайців і кроликів, 
тому без кролятини на столі не обійтися, можна приготувати грецьке блюдо «стіфадо». Вдало підіб-
раними будуть салати з морепродуктів, свіжих овочів. У страви потрібно додати багато зелені, ви-
користовувати багато гострих приправ. Всі страви потрібно подавати гарячими.        
     Сервіровку столу слід здійснювати, використовуючи зелений, жовтий і чорний кольори. Буде 
дуже красиво, якщо ви прикрасите святковий стіл живими квітами і поставите красиві глечики з 
напоями, по центру має бути блюдо з гарбузом, на середину столу потрібно покласти гілочку сос-
ни, на сході вона символізує довголіття. І, звичайно ж, повісити на ялинку маленьку Змію: така ува-
га їй полестить.  
       В одязі слід віддати перевагу чорним і темно-синім тонам. Прикраси повинні включати дорого-
цінні й напівкоштовні камені. Не завадить внести зміни в зачіску, спробуйте підібрати для себе 
щось новеньке, поміняти імідж.  
       Не забудьте загадати про себе своє найзаповітніше бажання під бій курантів - і воно обов'язко-
во в цьому році виповниться! 

 
За матеріалами: mama-tato.com.ua  



Бувають настільки досконалі види краси й настільки блискучого достоїнства, що 
люди, торкнуті нею, обмежуються тим, що дивляться на неї й говорять про неї.   

(Ж. Лабрюйер) 

  Наближається довгоочікуване новорічне свято, коли ми зберемось в 
колі друзів та близьких людей, щоб згадати прожитий рік та поділитися 
планами й мріями на новий. Йде життя, минають роки, скоро ми віллє-
мося у вир самостійного життя, адже я вже студент 41 випускної групи. 
Саме тут, у рідному коледжі, отримав незабутні враження від студентсь-
кого життя, знайшов добрих друзів, отримав глибокі і ґрунтовні знання. 
    Користуючись нагодою, висловлюю глибоку повагу всім викладачам, 
які безперечно заслуговують на найщирішу та найвищу подяку суспільс-
тва (і обов’язково нас!) за подвижницьку працю і щедрий талант переда-
вати майстерність молодому поколінню. Кожному з Вас – здобутків і 

перемог. 
Веселих новорічних свят, щедрого різдвяного столу, дзвінких колядок у домі. Здоров’я, достатку та про-
цвітання в новому 2013 році! 

З повагою та найкращими побажаннями, студент 41 групи Олег Козловець  
 
     Моя мрія здійснилася – 1 вересня 2012 року я стала студенткою 10 групи МЛТК. 
     Тут я знайшла багато нових друзів, та й взагалі, мені подобається тут навчатися. 
     У навчальному закладі працюють досвідчені викладачі. Оскільки я тут навчаюсь лише перший рік, а 
вже здобула чимало нових знань. Викладачі не тільки навчають,  а ще й виховують. Під їх керівництвом 
у закладі проходять різні свята, зустрічі, екскурсії. 
      Студентське життя цікаве і насичене, немає коли сумувати, адже студентський колектив дружній, 
емоційний, комунікативний. 
      Наближаються новорічні свята – це час коли всі отримують подарунки та вітання. Отож, користую-
чись нагодою, хочу привітати студентів і викладачів, а особливо класного керівника – Мельниченко Н.В. 
з Новим роком! Бажаю всім міцного здоров'я, великої енергії  та наснаги в усіх справах. 
      Мрії здійснюються! Ласкаво просимо до нас всіх бажаючих. 

Шкидченко Катерина, студентка 10 групи 
 

 
 Осінь 

О, осене, поета-генія улюблена пора 
В твоїй красі знаходить спокій стомлена душа 
Барвистою ходою впевнено крокуєш 
Осінню неба синь ти нам даруєш. 
Про твій прихід шепочуть стиглі ниви 
У ключ птахів, що відлітають в вирій 
Зажурена мелодія дощу 
Яка проймає серце до плачу. 

*** 
Прислухайся,це я до тебе лину 
Прислухайся,це я тобі пишу 
Неначе вітер з все на долину 
Так я до тебе в снах лечу. 
З казками ніжними і осяйними  
І з оберемком квітів польових 
В життя йдемо, в радості й надії 
В світанок завтрашній, в квітучий сад. 

(Мамчур О.С.,  поезія викладача) 
 

 

Сніги запорошили поля і долини, 
Ялини у вбранні стоять і донині, 
Могутні дуби гілками звисають 
І липи чарівно в шапках споглядають, 
Вдивляючись в небо, у синю блакить 
Біліють поля, як безкрайній наш світ. 

*** 
Я бачила, що прилетіли снігурі 
Червоні грудки і сіренькі крила, 
Немов калини  грона на дворі 
Виблискують на дереві щасливо.  
Мете метіль, звиваючись угору, 
Маленьку птаху підніма у вись,  
Як ті птахи ми в метушні довкола 
Не помічаємо ось цю щасливу мить. 
Щасливу мить прекрасної пори  
Зимової краси напередодні свята 
Ялинки новорічно-вбраної і сміху дітвори.  

(Тимошенко В.В., поезія викладача) 
 

ПОЕТИЧНА КОЛОНКА 
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Сніг з морозом поморозив всі на полі квіти... 

— Десь зима та не скінчиться! — нарікають діти.  

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 

Редакція газети щиро вітає всіх  
з наступаючими зимовими  

святами! 
Нехай кожна мить буде повна надії  

і нехай пощастить здійснити  
усі свої мрії!  

Удачі, натхнення й духовного росту,  
Хай буде в житті усе легко та  

просто!  

Редакція газети щиро вітає всіх іменників серед студентів та працівників  
Малинського лісотехнічного коледжу,  

які народилися взимку! 
Хай з подихом холодної зими,  

Приходить щастя, стукає в віконце,  
І Ви його у душу пропустіть  

щоб зігрівало наче сонце,  
Хай день дарує усмішку всім Вам,  
а вечір затишок й палке кохання,  

І щоб завжди у Вашім крузі,  
була любов і вірні друзі.  

  
            В грудні святкують дні народження: 

Бичак М.Р., Двораківський В.В., Дзюбенко М.М., Зайчен-
ко М.М., Костюк Л.В., Кусік В.М.,  

Лахно С.В., Левченко Н.О., Мойсієнко В.В., Морар І.Н.,Недашківська М.В., Слободенюк В.А., 
Татур Н.Л., Філоненко С.А., Халепа Н.В., Хоменко В.І., Швець І.І.. 

 
            В січні святкують дні народження: 

Бондарук І.В., Галюзова Ю.П., Капустіна В.А., Ковальчук П.М., Кудін М.Ф., Кураченко Т.І.,  
Лафренко О.М., Левченко В.М., Мирутенко О.В., Орнацький В.І., Осипенко В.Г., Пиршіна Н.П., 

Прохоренко В.М., Шовкун О.П., Шуляк І.В., Яворська Н.В.. 
 

                                                       В лютому святкують дні народження: 
Баранівський А.П., Баранівський М.О., Ганжалюк Т.С., Гиря В.А., Закусіло Ю.О.,  

Кондратов Д.Л., Лось П.В., Матющенко М.В., Музика І.А., Оніщук С.В., Пастух С.М.,  
П'ятницька Н.В., Федьович І.В., Шевчук О.В., Шемет О.О., Шпакович В.І.. 

Шановні колеги та студенти! 
    Прийміть мої найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христо-
вим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть 
Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році Ви 
зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що у новому році Ви 
відчує турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам,  
міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань. 

З Новим Роком! 
 

Іванюк І.Д., директор Малинського лісотехнічного коледжу 


