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Періодичне видання колективу  

викладачів та студентів  
Малинського лісотехнічного 

коледжу 

Майбутнє планети ми віддаємо в надійні руки… 

     Лісівники — це професія для тих, хто 
любить ліс, природу, небайдужий до кра-
си, процвітання рідного краю.  
   З року в рік поповнюються  лави випуск-
ників України нашими студентами, випу-
скниками Малинського лісотехнічного 
коледжу. Багаторічна праця, знання, лю-
бов до природи, бережливе ставлення до 
довкілля - все це ще неповний перелік на-
прямків виховання та навчання, які ста-
раються прищепити наші викладачі май-
бутнім лісникам, бухгалтерам, механі-
кам,технологам,деревообробникам та 
просто молодо-
му поколінню. 
     В травні  20-
12 навчального 
року з лав нашо-
го закладу на 
широку життє-
ву дорогу вий-
дуть 205 випуск-
ників, 165 з ден-
ної та 40 з заоч-
ної форми на-
вчання. Наша 
держава попов-
ниться новими 
молодшими спе-
ціалістами за 
спеціальностями: ―Бухгалтерський об-
лік‖-22,―Лісове господарство‖-63, 
―Експлуатація та ремонт обладнання 
лісового комплексу―- 28 , ―Оброблювання 
деревини‖ - 24, ―Лісозаготівля та первин-
на обробка деревини‖ - 28. Багаторічний 
досвід освітньої діяльності нашого коле-
джу, життєві уроки, зміни в суспільстві, 
економіці, дають право стверджувати, 
що справжній професіонал той, хто 
отримав повний курс професійної освіти. 
Це значить, що формування майбутнього 
фахівця має пройти всі ступені фахової 
підготовки. Метою виховної роботи в 
коледжі є формування у майбутніх моло-
дих фахівців позитивної мотивації щодо 
оволодіння професійними знаннями, умін-
нями і навичками, сприяння вихованню  

 гармонійно-розвиненої, високоосвіченої, 
соціально-активної і національно-
свідомої людини, здатної до саморозвит-
ку і самовдосконалення, що наділена гли-
бокою громадянською відповідальністю 
та високими моральними якостями, ро-
динними патріотичними почуттями; 
формування особистості, як носія кра-
щих надбань національної та світової 
культури. В залежності від вподобань 
та творчих здібностей наші студенти 
обирають напрямки своєї діяльності під 
час навчання, так, наприклад, в нашому 

коледжі діє сту-
дентське самовряду-
вання,головою сту-
дентської ради є Ци-
буля Віталій, засту-
пник – Беляк Олек-
сандр, секретар – 
Кокот Марина,  ко-
мітети студентсь-
кої ради очолюють 
наші випускники: 
комітет освітній— 
Фоміна Марина, ко-
мітет спортивний 
та військово-
патріотичний—
Снігур Олександр, 
комітет побуто-

вий—Колесник Віталій,комітет органі-
заційний—Шульга Василь, культмасовий 
комітет – Яценко Любов. 

Основною метою студентського са-
моврядування спільно з відділом виховної 
роботи та студентським профкомом є 
створення такого духовного і морального 
клімату в коледжі, який би допоміг віль-
ному розвитку особистості студента, 
його мислення і загальної культури шля-
хом залучення його до різних видів твор-
чої діяльності. Тільки так можна сприя-
ти самоутвердженню, самореалізації 
кожного студента, як справжнього пат-
ріота, громадянина України.  
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Редакція газети щиро вітає всіх іменників серед студентів та пра-
цівників Малинського лісотехнічного коледжу, які на-

родилися влітку! 
 

Хай доля намітить ще років багато, 
Відпустить здоров’я міцного й добра. 

Хай повниться ласкою рідная хата 
Й багато в ній буде любові й тепла. 

Хай радість заповнює кожну годину. 
Від горя хоронить молитва свята. 

Хай легкою буде життєва стежина, 
На многі й благії літа.  

 
В червні святкують дні народження:   

Бабатенко О.В., Барчук Н.В., Гловацький 
Р.М., Готовський В.Я., Дремлюх Л.П., Іваненко Т.О.,Ковальчук Валентина Павлі-
вна, Ковальчук Володимир Петрович, Купневич П.В., Лафренко Г.Л., Легка Н.І., 
Лісовська М.А., Лось О.В., Мельниченко С.А., Нагорний О.М., Павловський Л.І., 
Фесюк М.М., Харчук Н.В., Хоменко С.В., Часник О.Я., Яценко І.Ю.. 

 
В липні святкуватимуть дні народження:  

Андрієнко С.П., Біньовський В.О., Босенко І.В., Гиря О.В., Двораківський В.В., Єв-
сієнко В.П., Єщенко В.Г., Купневич Ж.А., Лазука С.В., Левченко О.О., Лисенко Л.С., 
Мельниченко Н.В., Мурга В.Л., Неживок В.Г., Рокотьол О.Т., Сайчук Л.А., Сивко 
В.В., Татур В.М.. 

 
В серпні святкуватимуть дні народження:  

Артеменко Л.М., Весненко С.О., Возна Л.М., Двораківська М.П., Єнько І.В., Заєць 
Є.Д., Іванюк І.Д., Козленко Р.Ф., Лафренко М.І., Левченко Наталія Олексіївна, 
Матерян О.І., Папук А.Л., Пастух А.Б., Рибак В.В., Сивко О.А., Сивко О.В., Сіро-
тіна О.І., Хоменко О.В., Шовкун С.Б.. 

 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 

Від усього серця бажаємо вам міцно-
го здоров'я та творчого натхнення, 
добробуту і затишку у ваших роди-
нах, мудрості і далекоглядності, ви-
соких досягнень, успіхів у праці та 
нових звершень заради реалізації 
принципів Основного Закону нашої 
Вітчизни – народовладдя, гуманізму 
та законності.  

 

 

                                 З повагою редакція газети 

       В червні та серпні наша держа-
ва відзначатиме День Конститу-
ції і День Незалежності. Щиро ві-
таю Вас із визначними державним 
святами. Прийняття Основного 
Закону стало точкою відліку нової 
епохи в історії нашої держави.     
      Українська нація зробила незво-
ротній вибір на користь націона-
льного самовизначення та верхо-
венства права, утвердження в 
Україні європейських політичних, 
соціальних, економічних і гумані-
тарних стандартів, забезпечення 
прав і свобод людини, здобуття 
незалежності.  



Мамо, мамочка, матуся, до тебе люба пригорнуся... 

У кожного мама своя, у кожного ненька єдина,  
для неї ми завжди дитя,  

для неї ми справжня людина.  
Вона приголубить, зігріє, порадить,  

і вихід знайде,  
ніхто так напевне не вміє, 

 як мама любить над усе.  
Та часто ми діти жорстокі,  

так рідко приходим до мам  
усе в нас турботи, роботи,  

не лишається часу  для мам, 
та ненька нас завжди чекає вона розуміє всіх нас  

на слухавку все поглядає  
і Господа молить весь час  

нема ні хвилини спокою, вона все чекає на нас,  
проходять хвилини чи роки, а інколи і віки  

єдині люди у світі,  найрідніші ,  
це -  наші батьки.  

 
Вікторія Сахнюк 

     Мамо, матуся, ненька – скільки ніжності і  
тепла в цьому слові. Всім в цьому світі відоме зна-
чення цього чарівного слова. Кожен з нас в думках 
згадує образ своєї неньки. Як ми не можемо обира-
ти самостійно при народженні Батьківщину, так 
ніхто з нас не взмозі обирати маму. Мама – інколи 
вона сувора, інколи ніжна та лагідна, але завжди 
справедлива, вимоглива, адже кожна ненька хоче 
щоб її дитина зросла і стала гідною людиною з ве-
ликої літери. Напевно, якщо задати питання, хто 
для Вас мама, що Ви розумієте під цим словом, то 
не знайдеться  жодного хто б промовчав, у кож-
ного знайдуться слова,адже значення даного слова 
нам відоме з пелюшок. Спочатку ми знайомимося 
з мамою дотиком, потім поглядом, далі впізнаємо 
її голос серед тисячі інших, а далі просто не уявля-
ємо свого життя без мами,її поради,підтримки, 
схвальної відповіді чи навпаки вказівки на певні  

Пригорне до серця теплими руками.  Дітям і дорослим добре біля мами. 
О. Роговенко 

Майбутнє планети ми віддаємо в надійні руки… 

Не лише духовно та фізично стараємося зба-
гатити майбутнє покоління нашої держави, але й 
велике значення приділяється навчанню. Середній 
бал на сьогодні є 4,3 ; якісна успішність 58 %, абсо-
лютна – 98%.  Відмінні результати в навчанні по-
казали 24 чоловіки з різних спеціальностей: Козле-
нко В.І., Дмитренко О.В., Фещенко О.М., Левченко 
Б.О., Фоміна М.І., Снігур О.І., Андросович М.І., Ан-
дросович В.В., Цибуля В.С., Гринчук П.В., Свири-
дюк М.С., Воробей Є.С., Ахрамчук І.М., Мартинюк 
А.І., Полійчук О.Л., Ємчик Р.М., Грищенко А.М., 
Севрук І.О., Шульга В.І., Дурицький П.В., Воробйо-
ва І.О., Кокот М.В., Беляк О.В.. Також 4 чоловіки 
отримали диплом з відзнакою на заочній формі на-
вчання , а саме,  Дмитренко О.В., Козленко В.І., 
Левченко Б.О., Фещенко О.М..  В залежності від 
спеціальності на протязі навчання студенти опа-
новують різні дисципліни. Зацікавленість студе-
нтства викликають насамперед спецдисципліни. 
Так, наприклад, за спеціальностями ―Лісове госпо-
дарство‖, ―Оброблювання деревини‖, ―Технологія 
лісозаготівлі та первинної обробки деревини‖ ви-
пускники з радістю опановують такі дисципліни, 
як деревинознавство, лісозахист, дендрологія, лісо-
ві культури,  геодезія, ботаніка,  лісова таксація, 
лісівництво, технологія деревообробки, ґрунтоз-
навство, лісомисливське господарство, основи тех-
нології столярно-будівельних виробів, обладнання 
лісопильно-деревообробного виробництва та ряд 
інших , які дають професійні знання для здобуття 
майбутньої професії лісівникам, технологам, дере-
вообробникам. Випускники приймають участь в 
науково-практичних конференціях (Цибуля В.), 
студентських науково-практичних семінарах 
(Свиридюк М.), є учасниками акцій ―Майбутнє лісу 
в твоїх руках‖, фотоконкурсу ―Мій рідний край‖, 
―Людина і світ‖ та інші. За високі досягнення в на-
вчанні Фоміна Ірина мала стипендію Президента 
в 2011 році.  Здобуті теоретичні знання випускни-
ки закріплюють на практиках. Виробничими об'є-
ктами проведення навчальних  практик є лісові 
масиви, лісовий розсадник, автоколона та цехи ни-
жнього складу лісгоспу. Студенти набувають 
практичних навиків з майбутньої спеціальності в 
реальних виробничих умовах. Меблі, поробки різно-
го виду, створюють випускники власноруч під кері-
вництвом досвідчених викладачів та майстрів на-
вчального закладу. Здобуті теоретичні знання з 
навчальних дисциплін експлуатація та ремонт 
машин і обладнання, машини та механізми лісово-
го господарства, автомобілі і трактори, ремонт 
машин та ряд інших дисциплін дають ґрунтовні 
теоретичні знання для випускників за спеціальніс-
тю ―Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексу‖, які практично застосовуються студе-
нтами під час роботи в навчальних лабораторіях, 
на практиці на мехбазі, де руками випускників під 
керівництвом майстрів та викладачів студенти 
вміло ремонтують машини і механізми лісового 
комплексу, трактори та інші прилади. 
  Так,наприклад,за спеціальністю ―Бухгалтерський 
облік‖, такі навчальні дисципліни як: інформаційні 
системи і технології обліку, фінансовий облік, еко-
номічний аналіз, аудит, контроль і ревізія та інші, 
це ще неповний перелік навчальних дисциплін , які 
дають путівку в життя майбутнім бухгалтерам. 
Під час навчання випускники працюють на ком-
п’ютерах з новітніми програмами, однією з  

 основних є , наприклад,  1С ―Підприємство‖.  
Протягом навчання показали високі результати 
у навчанні Яценко Л.В., Костюченко Н.В., Мака-
ренко Л.С., Сліпченко Б.В.,  Макаренко Л.С.. Та-
кож Яценко Любов  та Костюченко Надія явля-
ються не лише відмінниками в навчанні, але й 
активними учасниками КВК ―Малинські круче-
ники‖.    
    Вже доброю традицією стало в нашому за-
кладі навчати цілі династії студентів. Так цьо-
го року наш заклад покидає Левицький А.Ю., ви-
пускник 2012 року, батько якого є випускником 
нашого навчального закладу, працює на посаді 
лісничого Сирнецького лісництва Словечансько-
го лісгоспу; Снігур О.І., випускник нинішнього 
року та син лісничого Поліського заповідника, 
теж випускника МЛТК; Якубович К.Л.- ниніш-
ній випускник , батько та брат, якого були на-
шими студентами, нині працюють лісничими 
Попільнянського лісництва; Свиридюк М., дядь-
ко обіймає посаду директора Коростенського 
ДЛГ, теж в минулому випускник коледжу, цей 
список ще можна продовжувати, але основне, 
що заклад завжди радий прийняти на навчання 
кожного небайдужого до природи та бажаючо-
го досягти успіху у житті, адже ми першими 
даємо путівку в життя нашим випускникам, 
які звичайно далі або ж ідуть навчатися у вищі 
заклади, або безпосередньо працювати на вироб-
ництво. 
Працевлаштування випускників коледжу здійс-

нюється відповідно до Постанови КМ України 
від 22 серпня 1996 року №992 ―Про Порядок пра-
цевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів, підготовка яких здійснювалась за дер-
жавним замовленням‖. База даних місць працев-
лаштування коледжу формується, у першу чер-
гу, відповідно до місць, що визначаються вико-
навцями державного замовлення згідно з вимога-
ми Постанови КМ України від 22 серпня 1996 
року №992. У разі відсутності місць державного 
замовлення випускові, навчальна частина фор-
мує базу даних місць працевлаштування випуск-
ників на основі укладених договорів з підприємс-
твами, установами організаціями тощо. Дого-
вори з роботодавцями обумовлюють порядок 
проведення навчальних практик студентів, спі-
льну участь в цільовій підготовці кадрів з пода-
льшим працевлаштуванням випускників. Замов-
лення роботодавців без укладених договорів з ко-
леджу вважаються не чинними.  
    Випускові організовують роботу з працевлаш-
тування випускників у відповідності до даного 
Положення та укладених з роботодавцями до-
говорів. В коледжі створюється підрозділ по під-
вищенню рівня за працевлаштування випускни-
ків за спеціальностями, який несе відповідаль-
ність за працевлаштування. Працевлаштування 
випускників, які навчаються на держзамовленні 
є 100 %. 
   Наш коледж — це гарантія якісної освіти, ви-
сокої кваліфікації спеціалістів, це навчання для 
тих, хто захоплюється лісовою справою та буде 
працювати за покликом серця.  

 
Ковальчук Л.О. – заступник директора з навчальної робо-

ти, Музика І. А.,  заступник директора з виховної  робо-
ти, Сахнюк В. В., викладач коледжу   

  
   
 

недоліки, адже лише материнське серце нас зав-
жди зрозуміє і підкаже вихід, здається з безвихід-
них ситуацій. 12 травня 2012 року в Україні 
офіційно відзначають День Матері.  
    Звернимося трохи до історії : Де́нь матері — 
міжнародне свято. Вперше встановлене офіційно 
Конгресом США 8 травня 1914. Після першої сві-
тової війни це свято почали відзначати у Швеції, 
Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. В 
Україні офіційно відзначається щорічно, почина-
ючи з 2000 року, у другу неділю травня. Серед 
української громади День Матері вперше влашту-
вав Союз українок Канади в 1928 році. Наступно-
го року це свято відзначалося вже й у Львові. Іні-
ціатором урочистостей була редактор тижне-
вика «Жіноча доля» Олена Кисилевська. Також, 
1929 року «Союз українок» зініціював впрова-
дження цього свята на Тернопільщині. Організа-
ції «Просвіта», «Рідна школа», «Пласт», «Сокіл» 
та ін. організовували концерти, конференції, фес-
тивалі по всій Східній Галичині. Відтоді, День 
Матері відзначали дуже широко. У 1939 свято 
заборонила радянська влада. З 1990 року завдяки 
зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу 
українок, Свято матері повернулось в Україну. За 
часів незалежної України свято встановлено «…
на підтримку ініціативи Державного комітету 
України у справах сім'ї та молоді, міжнародної 
організації «Жіноча громада», Спілки жінок 
України, громадської організації „Союз украї-
нок―…» згідно з Указом Президента України 
«Про День матері» від 10 травня 1999 року  
№ 489/99.   
   Тож давайте шанобливо ставитись з повагою 
та любов'ю до рідних нам людей батьків, до бере-
гині сімейного вогнища до жінки, до матері. 

 
Сахнюк Вікторія Василівна, викладач МЛТК 

Поетична колонка 

Я іноді пригадую роки 
І радості, і безпечалля. 
Тоді, здавалося мені, 
Що так триватиме й надалі. 
Тож у снах з'являйся, юносте моя, 
Нагадай про щастя, 
Верни до життя. 
Переповни серце радістю сповна 
Хай воно зрадіє й душа зажива. 
                       *** 
В твоїх долонях цілий світ, 
В твоїх очах любов безгасна, 
Не зраджуй їй і не покинеш 
Ти даруватимеш лиш щастя. 
Я жінка, я мати  
Життя і щастя буду дарувати, 
В моїх долонях цілий світ, 
 

В моїх очах любов незгасна, 
Я не залишу і не зраджу,  
Я даруватиму лиш щастя. 

 
До ветеранів війни 

Нехай ця зустріч буде не прощальна, 
А сповнена надії на життя, 
Нехай продовжиться Ваш рід прекрасний 
В онуках,  правнуках, ділах. 
Було усе у Вашому житті 
І голод, і війна, і радість 
Надіємось, 
Ви витримали все, 
Тож нагородою  
Нехай Вам буде, 
Іще багато літ щасливого життя. 

 
Мамчур О.С.  (поезія викладача) 
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ЧОРНОБИЛЬ НЕ МАЄ МИНУЛОГО ЧАСУ 

Чи чуєш ти, сві-
те,  

Як гірко ридає  
полин, 

Як тяжко і ту-
жно  

Моєму народу  
болить? 

  
 
  Весна 1986-го в Україні буяла розкішним перво-
цвітом садів. Напевне, вона б і не запам'яталася 
нам нічим особливим, якби… не страшна біда, 
невидима і підступна.  З того дня для України 
життя поділилося на дві частини: до 26 квітня 
1986 року і після нього. Два кольори часу. 25 кві-
тня у читальному залі бібліотеки пройшла ви-
ховна година-спогад «Чорнобиль – наш сум і 
біль…» і книжкова виставка: «Нехай полин, 
трава – чорнобиль, не стане більше іменем бі-
ди…». Сахнюк Вікторія Василівна, бібліотекарі 
і студенти 17 групи – Костюченко Максим, Ма-
зур Максим, Гриб Сергій, Туровський Олександр, 
повернули нас  у далекий 1986 рік. Слова ведучих 
супроводжувалися музикою та фото тих часів, 
були згадані імена героїв-ліквідаторів. Сьогодні 
важко уявити, якими б були наслідки катаст-
рофи, якби не чіткі дії воєнізованої пожежної 
частини. Їх було 28. Вони діяли на грані людсь-
ких можливостей. Це були перші жертви чор-
нобиля, а скільки людей уже поповнили й ще по-
повнять цей список. В екологічному і медичному 
відношенні Україна нагадує пораненого птаха, 
чия рана ніяк не може загоїтися.  
  Чорнобиль схопив у смертельні обійми 786 на-
селених пунктів Київської, Житомирської, Чер-
нігівської,Брянської, Могильовської, Гомельської 
областей. Національною трагедією став для нас 
вибух на Чорнобильській АЕС.     
 

Духовний Чорнобиль давно вже почався, а ми іще тільки його боїмось.  
     Л. Костенко  

Природа є життя. А бачити життя– чи не найкраща в світі насолода.       Н. Забіла 

Присутні схиляють голо-
ви перед мучениками та 
героями Чорнобиля. 
  Чорнобиль пред'явив су-
ворий рахунок. Але чи 
стане квітнева трагедія 
для нас уроком лиха.  
Адже Чорнобиль почи-
нався задовго до аварії—
Чорнобиль наших душ. 
  Пройшло 26 років. Але не 
глухне біль, тривога не 
залишає людей. А еко-
логічна ситуація в нашій державі ще багато 
років буде залишатися складною. 

300 літ поволеньки пролине- 
Стронцій розпадеться і помре. 

На новому полі неодмінно 
Час його, мов попіл, прибере. 

Час очистить Прип'ять незглибинну, 
Оживить і луки і сади, 

Та Чорнобиль віч-
но берегтиме 

Хрест своєї вічної 
біди. 

 

   Із сльозами на 
очах, із запаленими 
свічками студенти 
17 групи, всі учас-
ники виховного за-
ходу поклонилися 
усім тим, хто ри-
зикуючи здоров'ям 
і життям, брав 
участь у ліквідації 
наслідків аварії, 
відроджував і про-

довжує відроджувати до нового життя обпа-
лену радіацією землю. Це—священа пам'ять 
про всенародний подвиг, котрий ніколи не зіт-

реться з історії людської, не згасне 
у віках.  
  Чорнобиль... Тепер це слово знає 
увесь світ. Чорнобиль - це мука і 
трагедія, це подвиг і безсилля, це 
наш нестерпний біль… 
 
 
 

Надія Володимирівна  
Кудріцька , бібліотекар МЛТК 
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    ―Я пристрасно полюбив ліс тієї пори, як пізнав 
його ближче, і чим більше пізнаю його, тим біль-
ше люблю. І це завжди так буває: щоб полюби-
ти, необхідно пізнати, - не знаючи, не можна 
любити.‖ 

Кайгородов Д.Н. 
 
   
     
         В коледжі 16 травня 2012 р. були проведені 
командні змагання серед студентів 3-х курсів спе
-ціальностей: Лісове господарство,  Лісозаготів-
ля та первинна обробка деревини, Експлуатація 
та ремонт обладнання лісо-
вого комплексу. 
      Всього в змаганнях при-
йняли участь 34 учасники із 
7 академічних груп коледжу. 
Метою змагань було активі-
зації фізкультурно-
оздоровчої та спортивно ма-
сової роботи студентської 
молоді та виявлення кращих 
студентів по знаннях, умін-
нях і навичках зі спеціальнос-
тей, а також визначити рі-
вень як практичної так і те-
оретичної підготовки студе-
нтів до роботи на виробниц-
тві. 
      Загальна довжина траси становила 3 км, по 
якій відбувався рух і проводилися конкурси по : 
визначення об’єму круглих лісоматеріалів; визна-
чення деревних порід за листям та хвоєю; розк-
ряжування колоди комбінованим різом ; визна-
чення хвороб та шкідників лісу; підготовка мо-
топили до роботи; визначення елементів лі-
су;встановлення запалювання в 
багатоциліндровому карбюра-
торному двигуні; визначення 
азимуту напрямків за допомо-
гою бусолі; технічні вимірюван-
ня деталей машин;визначення 
висоти і об’єму ростучого дере-
ва; визначення непрацюючої 
форсунки на дизельному двигу-
ні; визначення деревних порід 
по зразках деревини;підготовка 
до пуску та пуск тракторного 
двигуна; визначення деревних 
та чагарникових порід по пло-
дах та насінню, виконання 
вправ з правил дорожнього ру-
ху; визначення трав'янистих 
рослин; визначення вад  дереви-
ни;підготовка плуга загального призначення до 
роботи. 
      Кожен учасник  був одягнений в спортивний 
одяг та взуття, а кожна команда мала емблему 
спеціальності. 
      Якщо окремий вид конкурсу виконаний з по-
милками, то прибавлявся штрафний час.  
     При одержанні однакових результатів учас-
никами змагань, перемагав той, у кого найменше 
штрафних балів.  
      Переможцями стали учасники, які на протя-
зі змагань по всіх вказаних видах показали най-
менший час. 
       За результатами проведених змагань коман-
ди  лісогосподарського відділення зайняли такі 
місця: І місце    –   33 група , ІІ місце   –   35 група,                
ІІІ місце  –  32-а група, ІV місце  –  32 група  
 
 

    За окремими програмами змагалися студенти  31, 
36 та 34 груп. 
     В особистому заліку кращі результати показали 
студенти спеціальність «Лісове господарство»: 
І місце – Павлюк Олександр Петрович , ІІ місце  –   
Єроменко Андрій Юрійович , ІІІ місце – Зарицький 
Іван Романович ;спеціальність «Лісозаготівля та 
первинна обробка деревини»: І місце – Грищенко Во-
лодимир Володимирович, ІІ місце – Животенюк  
Максим Михайлович , ІІІ місце –  Ляшук Роман Оле-
ксандрович ; спеціальність «Експлуатація та ре-

монт обладнання лісового ком-
плексу»: І місце – Захарчук Богдан 
Вікторович , ІІ місце – Возний 
Віталій Олександрович . 
     За поданням голови циклової 
комісії лісогоспо-дарських дисци-
плін та з метою заохочення сту-
дентів, які показали відмінні 
знання в ході змагань «Кращий за 
фахом» зі спеціальності Лісове 
господарство, були звільнені  від 
проходження навчальної практи-
ки «Лісове багатоборство»: Пав-
люк О.П., Єроменко 
А.Ю.,Зарицький І.Р.,Валінкевич А. 
В., Осадчук  І.  Я., Романчук  В. В., 

Макарчук  С. В., Ясковець  І.О., Яценко  Т. А. з заліко-
вою оцінкою «відмінно». 
    Учасники змагань показали такі результати: 
32група: Галабурда М.М-49хв.42с., Яценко Т.А.-
35хв.11с.,.Федорко В.В.-39хв.06с.,Усенко Д.С.-
41хв.23с., Руденко І.В.-45хв.00с. 

32-Агрупа:Осадчук І.Я.-
30хв.49с., Черняшук Д.А.-
35хв40с.,Дацюк О.А.-
35хв.26с.,Соляніков Д.А.-
50хв.16с.,Квась С.О.-35хв.15с. 
33група:Зарицький І.Р.-
29хв.16с.,Романчук В.В.-
32хв.10с.,Павлюк О.П.-
27хв.16с.,Валінкевич А.В.-
30хв.24с., Романчук І.Р.-
35хв.34с. 
35група: Єрьоменко А.Ю.-
28хв.25с.,Чорноморець Д.В.-
35хв.54с., Ясковець І.О.-
35хв.01с., МакарчукС.В.-
32хв08с., Богдашенко В.В.-

36хв.05с. 
31група: Маєвський О.В.-45хв.41с.,Кудринський М.А.-
41хв.08., Гарманчук А.Г.-54хв.31., Мартюшенко А.М.
-45хв.40с., Кадюк О.С.-55хв.34с. 
36група: Козловець О.О.-40хв.58с., Грищенко В.В.-
31хв.29с.,Туренко І.В.-46хв.49с., Ляшук Р.О.-40хв.41с., 
Животенюк М.М-36хв.05с. 
34група:Возний В.О.-30хв.37с.,Добровольський Я.А.-
33хв.37с., Захарчук Б.В.-28хв.41с., Сидоренко В.В.-
45хв.23с. 
 
 
 

Ганжалюк Т.С.—голова циклової комісії лісогоспо-
дарських дисциплін 

КРАЩИЙ ЗА ФАХОМ 



ПІЗНАЄМО СВІТ НЕ ЛИШЕ З КНИГ... 

  У духовному житті 
українського народу 
важливе значення  
мають традиції, зви-
чаї та обряди, які при-
множувалися роками. 
Це генетична пам'ять 
народу. І серед цих 
звичаїв—культ мате-
рі, бабусі, роду і роди-
ни. Саме в них ми чер-
паємо скарби народної 
мудрості, наснаги в 
сьогоднішніх справах. 
   Людині, чия любов 
не знає меж, чиїми 
грудьми вигодувано 
цілий світ, хто найбі-

льше нас любить—мамі—і було присвячено ви-
ставку в читальному залі бібліотеки коледжу 
під девізом: ―Цілуєм руки наших матерів‖ .  
   Цього року її вирішили зробити не звичайною. 
З портретів до нас усміхалися мами викладачів 
коледжу, співробітників, студентів. Нікого не  

Берегти природу – означає берегти життя  (прислів'я)                                    Кожна епоха породжує свого героя.       (Корейське прислів’я ) 

    Виховна робота в студентському гуртожитку в 
2011-2012 н.р. спрямована на покращення побуто-
вих умов проживання, всебічний розвиток студен-
тів та організація їхнього дозвілля. А також, конт-
роль за дотриманням правил проживання в гурто-
житку, правил техніки безпеки, пожежної безпе-
ки, збереження електроенергії та майна гурто-
житку. 
    Значна увага приділяється розвитку студентсь-
кого самоврядування. Двічі на місяць проводиться 
засідання студентської ради гуртожитку, на яко-
му вирішуються всі поточні проблеми та питання. 
Таким чином в гуртожитках було встановлено 11 
зручних електроплит, 4 бойлери для підігріву води 
та 2 пральні машини. Також в гуртожитку № 2 
придбали новий плазмовий телевізор. Отже, спіль-
ними зусиллями працівників та студентською ра-
дою гуртожитку, були створені більш комфортні 
умови для проживання. 
    Реалізація основних завдань і принципів вихован-
ня у гуртожитках здійснюється у таких напрям-
ках: 
   1) Патріотичне виховання. 
   Воно передбачає виховання студентів на історич-
них, бойових і трудових традиціях українського на-
роду; виконання студентами громадських дору-
чень; стимулювання політичної активності, учас-
ті студентів у різних заходах. До Дня української 
армії вихователі разом з працівниками клубу та му-
зичними керівниками підготували конкурсно-
розважальну програму «Джентльмен-шоу», де юна-
ки мали змогу проявити свої найкращі якості. Захід 
проводився в актовій залі коледжу, де всі студенти 
мали можливість відвідати його. 
     2) Художньо-естетичне виховання. 
    Воно передбачає виховання у молоді естетичних 
поглядів, смаків, які ґрунтуються на кращих над-
баннях людської цивілізації. В гуртожитку члени 
редколегії постійно оформляють та поновлюють 
стенди порад, газети-вітання, куточки чистоти. 
До Дня святого Валентина вихователі та студен-
ти підготували цікавий тематичний вечір «На 
крилах любові», який закінчився розважальною дис-
котекою. 
  3) Морально-естетичне виховання. 
  Його метою є поглиблення знання студентів про 
моральні категорії, формування знання на зміст 
людського життя, високий рівень свідомості; вихо-
вувати прагнення пізнати себе, як основу успішнос-
ті в сучасному житті; сприяти формуванню куль-
тури спілкування.  
  

Щоб сформувати в студентів уміння і навички  
конструктивної взаємодії з іншими в ситуації 
спілкування в малих групах в гуртожитках були 
проведені виховні заняття з елементами тре-
нінгу «Я і конфлікт». Для підвищення рівня спіл-
кування студентів, адекватного типу поведінки 
та зниження агресивності був проведений тре-
нінг «Я бажаю змінитися». 
     Спільно з медичним працівником колежу ви-
хователі проводили роботу щодо збереження 
життя та здоров’я студентів. Бесіди: «Як збе-
регти здоров’я», «Алкоголь – руйнівник зростаю-
чого покоління», «Шкідливий вплив тютюнопа-
ління», «Наркотики і я». До Всесвітнього Дня 
боротьби зі СНІДом були проведені тренінгові 
заняття «Знати, щоб жити». 
    Велика увага приділяється індивідуальній ро-
боті зі студентами, підтримуються постійні 
зв’язки з класними керівниками, батьками. 
    Основними завданнями, що стоять перед ви-
хователями, студентською радою гуртожитку 
на 2012-2013 н.р. є: 
 - формування та розвиток у студентів вмінь 
та навичок правильної організації самостійної 
роботи; 
 - сприяти розвитку студентського самовряду-
вання, посилити індивідуальну роботу із студен-
тами, сприяти гармонійному розвитку особис-
тості; 
 - продовжити роботу з формування національ-
ної самосвідомості, активної громадської пози-
ції, виховання почуття патріотизму, культури 
спілкування серед мешканців гуртожитку; 
 - пропагувати здоровий спосіб життя, запобіга-
ти тютюнопалінню, вживанню студентами 
алкоголю, наркотичних речовин; 
 - тримати на постійному контролі виконання 
мешканцями правил внутрішнього розпорядку 
гуртожитку, виконання громадських доручень; 
 - постійно здійснювати контроль за дотриман-
ням правил техніки безпеки, пожежної безпеки, 
виховання бережливого ставлення до державно-
го майна. 
 -тісний зв'язок з класними керівниками навча-
льних груп, адміністрацією коледжу, батьками 
студентів. 

 
Лось Аліна Олександрівна,  

вихователь гуртожитку  

 залишила байдужим ця галерея. Кожна із мам 
достойна пензля художника, пера поета. Бо 
вони—берегині роду людського.  
Наші Мами—завжди з нами! Вони—наша си-
ла, підтримка і прилисток; вони—наше серце, 
що б'ється в унісон із серцем Землі. І ми низько 
кланяємось Вам, Мами роду людського! 
  Ще протягом весни в коледжі пройшли книж-
кові виставки до дня народження С.А.Ковпака 
(1887-1967),державного й громадського діяча, 
двічі Героя Радянського Союзу, генерал-майора, 
автора книги ―Від Путивля до Карпат‖. До 
Дня Європи, успішно стартувала виставка під 
назвою ―Європа—наш дім‖, крім цього в травні 
місяці відбувся тиждень Охорони праці, в рам-
ках цього заходу в бібліотеці було розгорнуто 
книжкову виставку: ―Безпечна праця– щасливе 
майбутнє‖. Виставка зацікавила своїм змістом 
як співробітників, так і студентів коледжу.  
    Загалом працівниками бібліотеки постійно 
організовуються книжкові виставки, зміст  
кожної  з них цікавий та повчальний. 
 

Н.В.Кудріцька, бібліотекар МЛТК 

ОХОРОНА ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

     Організація роботи з охорони праці  в навчаль-
ному закладі  - це система заходів, спрямованих 
на підготовку, прийняття та реалізацію заходів 
які направлені на створення безпечних умов пра-
ці, навчання, збереження здоров'я та працездат-
ності викладачів та студентів у ході трудової 
та освітньої діяльності.  Особливо актуальним 
це питання постає в період масового проведення 
навчальних практик та виробничого навчання. 
     Кожен студент та викладач повинен чітко 
знати і розуміти, що від безумовного дотриман-
ня правил техніки безпеки залежить життя та 
здоров'я всіх учасників навчально-виховного про-
цесу. 
    Перед початком будь-якої практики, незалеж-
но від форми її проведення, має бути   проведе-
ний інструктаж  з техніки безпеки на робочо,му 
місці, в ході якого викладач (керівник практики) 
повинен чітко і доступно пояснити студентам 
основні правила та прийоми безпечного виконан- 
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ВИХОВНА РОБОТА В ГУРТОЖИТКУ 

ЩАСЛИВА МИТЬ ВИПУСКНИКІВ 

Травень місяць запам'ятався нам цього року особливо, і 
не тому, що це закінчення занять, а ще й жаркою по-
рою випусків. Так 23 , 25 та 28 травня відбувся перший 
цьогорічний випуск студентів-випускників. Приємно 
відмітити, що всі випускники вдало здали державні 
іспити та отримали дипломи, з них  24   з відзнакою. 
Активних студентів було відзначено грамотами та 
подяками від студентської ради. Надовго запам’я-
тається святковий вечір кожному випускнику. З віта-
льним словом виступив директор коледжу Іванюк І.Д., 
який по-батьківськи  благословив студентів  у доросле 
життя. Також із словами вітання до них звернулися 
класні керівники, які були поряд всі ці роки. В свою чер-
гу цьогорічні випускники в знак подяки коледжу лиши-
ли після себе вагомий слід: силами студентів була за-
кладена «Екологічна стежка».  

 
Возна Л.М., голова студентської профспілки 

 ня робіт, користування інструментами, меха-
нізмами та іншими засобами для робіт.      
Зміст та дата проведення  інструктажу обо-
в'язково фіксується в спеціальному журналі, 
причому такий інструктаж проводиться при 
кожній зміні характеру та виду роботи, робо-
чого місця та умов роботи. Керівники практи-
ки (викладач, що веде навчальну практику та 
майстер виробничого навчання) несуть персо-
нальну відповідальність за виконання вимог  
техніки безпеки студентами. 
    Не допускається навіть тимчасове залучен-
ня студентів до виконання робіт, що вима-
гають спеціальних знань та наявність відпо-
відного посвідчення, якщо це не передбачено 
програмою практики.  
    Аналогічні вимоги розповсюджуються і в пе-
ріод виконання господарських робіт. 

 
І.Ю.Яценко, інженер з охорони праці 

ПРИЙМАЄМО ГОСТЕЙ 

16 травня наш коледж приймав гостей метод-
об'єднання викладачів філологічних дисциплін 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Житомирської облас-
ті. Протягом дня гості та викладачі коледжу 
заслухали доповідь та відвідали відкритий захід, 
підготовлені Левченко Н.О., оглянули матеріаль-
ну базу коледжу, зразковий історико-краєзнавчий 
музей МЛТК, прослухали виховну годину, розроб-
лену Іванюк Т.А. та Возною Л.М., поринули в ат-
мосферу змагань ―Кращий за фахом‖. Перед гос-
тями виступили директор коледжу Іванюк І.Д. 
та голова методоб'єднання Матвійчук Г.С.. По-
баченим у стінах нашого закладу лишилися задо-
воленими всі учасники заходу. 
 

Іванюк Т.А.,  викладач МЛТК 


