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Періодичне видання колективу  

викладачів та студентів  
Малинського лісотехнічного 

коледжу 

ЗУСТРІЧІ ПОКОЛІНЬ 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 

      Влітку наша держава відзнача-
тиме День Конституції і День Не-
залежності. Україна – одна для 
всіх. Шануймо її, пам’ятаючи, що 
сьогоденню передувала багатові-
кова історія державотворення.     
      Разом з Днем Конституції 
України ми відзначаємо і День мо-
лоді. І це символічно, тому що в 
двох цих святах багато спільного.  
      Молодь - це наше майбутнє, це 
наша надія на краще життя, мо-
лоді продовжувати розбудову на-
шої державності, становленню  
достатку в кожній сім’ї.  
   

   Вже другий рік поспіль у першу суботу червня відбувається зустріч випускників. 
Що поробиш, часи не вибирають, а події заздалегідь не планують. Так вже вийшло, 
що зустріч випускників одного з найближчих, найрідніших серцю кожного хто тут 
навчався відзначається цього року якраз у День захисту дітей. Можливо це прозвучить 
упереджено, але цього року свято стало подвійним, адже напевно кожен десятий 
випускник Малинського лісотехнічного колледжу, за час існування закладу, привів до 
стін рідного закладу свого сина чи дочку, для здобуття тієї професії, що найближча до 
душі. Зустріч випускників—це певна дистанція, долаючи яку, надолуживши, ми може-
мо зупинитися і озирнутися на пройдений шлях, оцінити досягнуте.     
   Головна мета цього заходу – зустріч випускників зі студентами на урочистостях, у 
навчальних групах, передача досвіду, знань студентам. Сьогодення диктує такі умови, 
що студенти повинні вміти користуватись набутими знаннями, досвідом старших, 
втілювати у практику новітні технології відповідно до сучасних вимог. 
   Зустрічі з випускниками дають можливість сьогоднішнім студентам отримати таку 
фахову інформацію, яку не завжди можна знайти в підручниках. Такі зустрічі дають 
можливості для першокурсників висікати іскру зацікавленості до обраної професії, 
для студентів 2-ого, 3-ого курсів -рівне полум’я інтересу майбутнього спеціаліста, для 
сьогоднішніх випускників – формування впевненості у майбутній професії, для 
випускників – світлі та щемкі спогади! Ці зустрічі ми сміливо можемо назвати 
зустрічами поколінь, адже цього року до коледжу завітають випускники 1948, 1953, 
1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 років.  
    Пастух Анатолій Борисович поділився з редакцією газети спогадами про свою пер-
шу випускну групу. « У 1985 році мені, молодому викладачу, керівництво технікуму 
довірило бути класним керівником 25 групи  (аж 34 студенти!). З них четверо дівчат, 6 
хлопців після військової служби (деякі з них проходили службу в Афганістані), всі 

решта — після 
школи. Почат-
ком моєї робо-
ти, як класного 
керівника, було 
поселенням в 
гуртожиток сво-
їх вихованців. У  
кімнати моєї 
групи було по-
селено по одно-
му хлопцю піс-
ля армії, а реш-
та — після шко-
ли. Таке посе-
лення студентів 
давало можли-
вість краще 
проконтролюва-
ти санітарний 
стан, вихід на 
фізичну заряд-

ку, прибирання закріпленої території та інше. Група брала участь у спортивно-
масовій, культурно-масовій роботах, займали призові місця, нагороджені були грамо-
тами. В роботі мені, як класному керівникові, допомагав актив групи: староста Губа-
рець В.Я., комсорг Кудрицький Ю.М., профорг Кушим С.В.. За період навчання, гру-
пою неодноразово їздили на екскурсії до міст Брест, Мінськ, Київ із відвідуванням ви-
значних місць та заповідників. Після закінчення технікуму, студенти групи були на-
правлені на роботу на підприємства нашої лісової галузі, де в даний час працюють ліс-
ничими, інженерами, старшими майстрами лісу. Більшість випускників групи підтри-
мують тісний зв'язок зі мною.‖ Цього року перша група Пастуха А.Б. відзначає 25-
річний ювілей з дня випуску. Редакція газети разом з класними керівниками з нетер-
пінням чекає на зустрічі зі своїми колишніми випускниками, а нині поважними і ша-
нованими людьми, які працюють на теренах нашої держави та далеко за її межами. 

 
Сахнюк Вікторія Василівна 

Радо вітаємо усіх з цими свя-
тами, бажаємо вам міцного 
здоров’я, терпіння і мужнос-
ті! Нехай доля ваша буде ща-
сливою, а зміни на краще 
стануть реаліями сьогоден-
ня!  
 

 
 
 

З повагою, редакція газети 

   Після завершення презентації циклової комісії гуманітарних та соціа-
льних дисциплін естафету перейняла циклова комісія загальноосвітньої 
підготовки. З метою залучення студентів до позакласної роботи, розвит-
ку в них вміння аналізувати та зіставляти  події, факти, робити відповід-
ні висновки, сприяти накопиченню інформаційного матеріалу виклада-
чами циклової комісії загальноосвітньої підготовки було проведено ти-
ждень циклової комісії.  
   В рамках тижня викладачами-предметниками циклової комісії органі-
зовано і проведено: предметні олімпіади з хімії (І місце — Дученко Ігор, 
11 група), фізики (І місце — Панічук Олександр, 10 група), інформатики 
(І місце — Юрченко Віктор, 14 група), всесвітньої історії (І місце — 
Гончаренко Владислав, 14 група), змагання з кульової стрільби, де І ко-
мандне місце зайняли студенти 14 групи. На завершення тижня цикло-
вої комісії відбулася конференція ―Відкриття, що змінили світ. ХХ сто-
ліття‖. На конференції виступили студенти з доповідями про значущі 
відкриття ХХ століття в різних галузях техніки.     

Шовкун Олена Петрівна 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ! 

    29 травня на виховній годині в актовій залі Малинського лісотехнічного коледжу відбулася економі-
чна вікторина, яку організували та провели викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дис-
циплін. У вікторині брали участь дві команди учасників. Це студенти 20 групи денного відділення спе-
ціальності ―Бухгалтерський облік‖. Учасники команд під назвами ―Ревізори‖ та ―Обліковці‖ змагалися 
у семи конкурсах: ―Візитна картка‖, ―Документи в обліку‖, ―Ситуація‖, ―Бухгалтерський кросворд‖, 
―Дешифратор‖, ―Бліц-турнір‖, ―Домашнє завдання‖. В нелегкій боротьбі за першість переможцями ви-
явилась команда ―Ревізорів‖. Учасники отримали нагороди за перше та друге місця. Глядачі активно 
підтримували всіх учасників гучними оплесками. 

Костюк Лариса Володимирівна 



ВСІ НА ВИБОРИ 

Все життя - це експеримент. Чим більше експериментів ти робиш - тим краще  
(Ральф Велдоу Емерсон)  

 Той, хто сміє змарнувати одну годину часу, не зрозумів цінності життя.  
(Чарльз Дарвін)                                    

ВЧАСНО СКАЗАТИ ЛІНОЩАМ: “НІ!” 

КРАЩІ З КРАЩИХ 

БЕНЕФІС ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

    Навчаючись, людина розвивається. І за свій вік не тільки здобуває певну кількість знань, а й досягає то-
го рівня розвитку, коли вона вже здатна аналізувати, зіставляти, узагальнювати, давати оцінку тому, що її 
оточує, що вона чує або читає.  
    Ви вже давно зрозуміли, що навчання — це праця, і праця нелегка, вона потребує багато часу, наполег-
ливості та сили волі. Ті студенти, які не мають сили волі, натрапивши на труднощі, не можуть мобілізува-
ти себе на їх подолання, вони втрачають віру в себе, гірше вчаться і, звичайно, мають гірші результати.     
    Але почувати себе слабшим, менше здібним — неприємно. Це вражає гордість, самолюбство. І часто 
такий студент свої переживання прикриває вдаваною байдужістю, мовляв: ―А я й не прагну бути передови-
ком!‖ Великим ворогом людини є лінощі, що вважаються одним із головних гріхів. Піддавшись їм, людина 
вже сама себе карає. Хто змарнував час через лінощі, уже обікрав себе: він уже не стане таким, яким міг би 
бути при наполегливій праці. Переглядаючи результати рубіжного контролю студентів всіх навчальних 
груп, можна побачити, що найважче дається навчання студентам ІІ курсу, де переплітається вивчення як 
навчальних предметів загальноосвітньої підготовки так і спеціальних дисциплін. Найкраща успішність 
студентів випускних груп, які розуміють, що результат їхньої підготовки буде видно вже на державних 
іспитах та захистах дипломних і курсових проектів, від чого залежать не тільки оцінки в дипломі, а й май-
бутнє. Хочеться побажати всім студентам розуміння, вчасно сказати лінощам: «Ні!» - та досягти високих 
результатів вже на завершальному етапі цього навчального року адже лишилося зовсім небагато часу для 
виправлення незадовільних оцінок. Цими порадами скористалися студенти 34, 37, 32, 33, 35 груп, які за 
результатами рубіжного контролю мають найвищу якісну успішність. Так тримати! І пам'ятайте, що ваші 
знання прямопропорційно залежать від відвідування не лише навчальних занять, але й додаткових кон-
сультацій та участі в предметних олімпіадах, позакласних заходах. 

Іванюк Віталій Юрійович 
     

    LIGNA (LIGNA +, LIGNA Plus, LIGNA Hannover) - найбільша європей-
ська лісопромислова виставка, що проходить один раз на два роки в місті 
Ганновер (Німеччина). Організатором виставки виступає компанія  Deut-
che Messe. На виставці представлений весь спектр техніки, обладнання та 
інструментів, що використовуються в лісопромисловому комплексі. Ши-
роко представлено обладнання для лісопиляння та деревообробки, а також 
техніка для виробництва плит і меблів, котлів на деревному паливі та об-
ладнання для переробки деревних відходів. 
    Найбільша в світі міжнародна виставка лісової і деревообробної проми-
словості LIGNA 2013 продемонструвала нове покоління гнучких, багато-
функціональних деревообробних верстатів, в центрі уваги були останні 
покоління гнучких, багатофункціональних машин і комплексних техніч-
них рішень. Зростання ринкового попиту на індивідуальні вироби являє 
безпрецедентні можливості для деревообробників і кваліфікованих реміс-
ників. Сучасні рішення в деревообробці повинні справлятися з усіма вида-
ми замовлень: від масового до одиничного виробництва.  
   Цього року мали змогу відвідати виставку, яка відбувалася з 6 по 10 тра-
вня, і студенти МЛТК Войт Олег Сергійович (47 група  ―Оброблювання 
деревини‖) і Науменко  Олексій  Володимирович (34 група ―Експлуатація 
та ремонт лісового комплексу‖) за підтримки керівника ПП «Малинська 
меблева фабрика» Науменка Володимира Олександровича, який подару-
вав цю можливість переможцям конкурсу ―Кращий студент‖, проведений 
між студентами ІІІ-ІV курсів спеціальностей: ―Оброблювання деревини‖, 
―Експлуатація та ремонт лісового комплексу‖, ―Лісозаготівля та первинна 
обробка деревини‖.                                                                          

Босенко Ігор Володимирович 

24 травня відбулася конференція в актовій залі коледжу. Основне питання, яке було винесено на поря-
док денний— це обрання кандидатури претендента на посаду директора Малинського лісотехнічного 
коледжу. Учасниками конференції стали 115 делегатів, серед яких були, як працівники коледжу так і 
студенти. Було витримано всю процедуру голосування відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 
України та діючого законодавства. На конференції були присутні Теребіж Сталіна Олександрівна—
завідувач сектором вищої освіти та професійно-технічної освіти Житомирського обласного управління 
освіти та Марценюк Валерій Віталійович – заступник голови Малинської районної адміністрації. Кан-
дидатура на посаду директора коледжу, Іванюка Ігоря Дмитровича, була підтримана більшістю голосів 
учасників конференції.  

   Відкриття місячнику циклової комісії лісогосподарських дисциплін розпочалося у квітні—святом зу-
стрічі птахів ‖Не лишим без хатини, жодної пташини‖. На відкритому заході лунали пісні про природу 
та птахів. Після святкового концерту студенти дружно пішли розвішувати шпаківні на території коле-
джу. 
   Ринок праці на сучасному етапі вимагає висококваліфіковано-
го працівника, професіонала з твердою теоретичною підготов-
кою і практичними вміннями роботи на сучасному обладнанні. 
З метою пропаганди передових методів виконання робіт, вияв-
лення кращих студентів - практиків проводився конкурс профе-
сійної майстерності «Кращий за фахом», який  вже став візит-
кою циклової комісії лісогосподарських дисциплін. 27 травня 
студенти ІІІ курсу ознайомилися з трасою, на якій будуть відбу-
ватися змагання, а вже 30 травня стартували самі змагання. В 
програмі змагань: крос 3 км. Учасникам запропонували показа-
ти теоретичні знання, зокрема у визначенні: хвороб та шкідни-
ків лісу, деревних порід за листям та хвоєю, трав'янистих рос-
лин, азимуту напрямків за допомогою бусолі, висоти і об'єму 
ростучого дерева, елементів лісу, деревних порід по зразках деревини, об'ємів круглих лісоматеріалів, 
деревних і чагарникових порід по плодах та насінню, а також розкряжування стовбурів хвойних та лис-
тяних порід. Склад кожної команди— 5 чоловік з групи за спеціальностями: ―Лісове господарство”, 
“Лісозаготівля та первинна обробка деревини‖, ―Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплек-
су‖.  
   Крім цього в рамках презентації комісії 28 травня відбулася предметна олімпіада з грунтознавства, в 
командних змаганнях перемогли студенти 23 групи, в індивідуальних змаганнях переможцем став сту-
дент 22 групи Берковський Андрій. 22 травня—предметна олімпіада з ботаніки, де студенти змагалися 
командами. Заслужене І місце здобула команда 23 групи, ІІ—25 група, ІІІ—22 група.  

Вечірко Леся Петрівна 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У ВИХОВАННІ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
   Оскільки виховання - це взаємодія вихователя й вихованця, то все більшої поваги та признання набуває 
педагогіка співробітництва і співтворчості. Тобто, актуальною стає методика гуманістичного виховання. 
Протягом віків перевірено, що виховання підневільною працею і жорс-
тким режимом, фізичними методами покарання не дає високих резуль-
татів. Таким чином можна визначити, що форми педагогічної дії в про-
цесі виховання це не лише навчальний процес, але й позакласна робо-
та, сімейне виховання. 
    Виховні заходи зорієнтовані як на окремого студента в рамках систе-
ми "вихователь - вихованець", так і на групу  в системі "вихователь - 
вихованці". Всі форми педагогічної дії на вихованців складають систе-
ми паралельного безперервного виховання, які надають їм характеру 
цілеспрямованих і свідомо реалізуючих процесів.   
   Так в коледжі з березня по травень відбулися виховні заходи спрямо-
вані на різні види виховання. 6 березня відбувся святковий концерт, 
присвячений Міжнародному жіночому дню. На святі лунали пісні та 
жарти. Всіх жінок зі святом привітали директор коледжу Іванюк І.Д. та 
голова профкому Венгель С.М.. 3 квітня запам'яталося проведенням 
гумористичного вечора до Дня сміху. До уваги глядачів були представ-
лені гумористичні сценки з життя студентів, веселі пісні та частівки. 17 
квітня було проведено конкурсно-розважальну програму ―Ось такі ми 
дівчата‖. Змагалося 5 учасниць в п'яти номінаціях. Оцінювало виступи 
дівчат компетентне журі. Перемогла дружба. Всі учасниці отримали 
цінні подарунки. День Перемоги— це напевно одне із свят яке ми від-
значаємо дійсно зі сльозами на очах. Вже традиційно з року в рік деле-
гація з викладачів та студентів вітають учасників Великої Вітчизняної 
війни. Цей рік не став винятком. Зі словами подяки до учасників ВВв звернулися цьогоріч Венгель С.М., 
Музика І.А., Вербицька Т.Є., Кусік В.М. та студенти 41 групи, крім привітання також вручили цінні пода-
рунки. Щосереди відбувалися тренінгові заняття з студентами різних груп щодо попередження ВІЛ/СНІДу 
проведені координатором Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ» та спеціалістом Малинського 
районного центру соціальних служб сім`ї, дітей та молоді.  

Швець Інна Іванівна 


