
 
 

 

Періодичне видання  колективу викладачів та 

студентів  Малинського лісотехнічного коледжу 

     

Лише природа робить велике даром.  

 О.Герцен 

1(2) лютий 2012 

Перший випуск 

                Зі святом Вас, захисники Вітчизни! 
 
23 лютого народ України святкує День захисника Вітчизни. В 
цей урочистий день ми вшановуємо всіх, хто причетний до 
цього високого звання, звання єдиного для всіх: від вкритих си-
виною і увінчаних нагородами фронтовиків, до молоді, яка ли-
ше нещодавно одягла військову форму. І цього зв'язку не пору-
шать навіть найбільші зміни в сучасному світі. Ми були і є 
свідками радикальних змін, які відбуваються і в нас, і в усьому 
світі. В інших вимірах живе й наше суспільство. Але не мож-
на забувати, відкидати все те, що цьому передувало. Священ-
ною є пам'ять про нашу перемогу і про тих, хто її виборював і 
платив найдорожчою ціною. Тож дозвольте привітати всіх 
чоловіків з святом Захисника Вітчизни, побажати вам міцно-
го здоров'я, мирного неба, успіху. 
 

З повагою директор Малинського лісотехнічного коледжу   
Іванюк Ігор Дмитрович 

 

За бескиди й дніпровські схили, 
За наш пісенний славний рід, 
За пломінь в косах у калини, 
І за чумацький небозвід! 
 
За нашу рідну Україну, 
Що зберегли за всі віки - 
Низький уклін і тричі "СЛАВА!" 
Українські захисники  ! 
 
 
З повагою редакція  газети 

 

Джерельний тихий спів води, 
Безкрайнії степів простори, 
І смерековії ліси, 
Широкі плаї, круті гори! 
 
Духмяний хліб на рушнику, 
Гостинно розпростерті руки, 
Щасливу матері сльозу, 
І дідуся з веселим внуком! 
 
 

 ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ 

Шановні чоловіки! Щиро вітаємо Вас з святом Захисника Вітчизни! 



 
 

      Метою виховної роботи в коледжі є формування у майбутніх молодих фахівців позитивної мотива-

ції щодо оволодіння професійними знаннями, уміннями і 

навичками, сприяння вихованню гармонійно-розвиненої, 

високоосвіченої,соціально-активної і національно-свідомої 

людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, 

що наділена глибокою громадянською відповідальністю 

та високими моральними якостями, родинними патріо-

тичними почуттями; формування особистості, як носія 

кращих надбань 

національної та 

світової культу-

ри.  

     Для здійснен-

ня цієї мети  в 

навчальному за-

кладі проводить-

ся ряд виховних заходів спрямованих, як на національно-

патріотичне так і на естетичне виховання студентів. За пері-

од навчання, слід відмітити ряд відкритих виховних годин, 

зліт шкільних лісництв, День відкритих дверей, посвята в сту-

денти, КВК, козацькі забави,джентльмен-шоу,новорічний ве-

чір,  Шкідливим звичкам – ні !‖ та інші.  

 

Музика Інна Андріївна, заcтупник директора з виховної роботи 

СТУДРАДА ІНФОРМУЄ 

Неможливо виростити повноцінну людину без виховання в ній почуття 
прекрасного. 

                                                                                                                                                 Р. Тагор  

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ 

Організацію ефективної виховної роботи в коледжі забезпечує студентське самоврядування, яке сьо-

годні перетворилося в соціальну необхідність, важливий інструмент самоорганізації студентст-

ва, бере на себе функції організатора студентського життя. В нашому коледжі студентське самов-

рядування діє як на рівні первинних структур, так  і на рівні навчального закладу. В МЛТК працює 6 комі-

тетів:  

комітет профспілка—Возна Людмила Михайлівна, комітет освітній— Фоміна Марина (42 група), 

комітет спортивний та військово-патріотичний—Снігур Олександр (42 група), комітет культмасовий– 

Вербило Юля (20 група), комітет побутовий—Колесник Віталій (42 група), комітет організаційний—

Шульга Василь (47 група), на чолі з головою студентської ради—Руденко Христиною (32 група).  

Тому, основним завданням сьогодення є підтримка і розвиток студентського самоврядування, адже не 

можна підготувати студентську молодь до життя у рамках 

авторитарних форм її навчання та виховання. Активно пра-

цює студентське самоврядування і в гуртожитках. Тут ста-

ли вже традиційними конкурс «Краща кімната гуртожит-

ку», розважальні заходи, круглі столи, диспути. Таким чином, 

основною метою студентського самоврядування спільно з від-

ділом виховної роботи та студентським профкомом є ство-

рення такого духовного і морального клімату в коледжі, який 

би допоміг вільному розвитку особистості студента, його 

мислення і загальної культури шляхом залучення його до різ-

них видів творчої діяльності. Тільки так можна сприяти са-

моутвердженню, самореалізації кожного студента, як справ-

жнього патріота, громадянина України. 

Голова студентської ради Руденко Христина 



 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
Шановні читачі! 

     Рано чи пізно кожен з нас постає перед вибором про-

фесії. Дуже важливо не помилитися, зробити правиль-

ний вибір не лише прфесії, а й  навчального закладу. Ми 

радо запрошуємо Вас до нашого коледжу, де Вас на-

вчать любити та поважати обрану Вами професію, 

дадуть ґрунтовні знання.  

    Малинський лісотехнічний коледж (МЛТК) – держав-

ний вищий навчальний заклад і є включений до Єдиного 

державного реєстру підприємств і організацій України 

та Державного реєстру вищих навчальних закладів 

України. Навчальний заклад був заснований в 1927 році. 

За роки своєї діяльності підготував понад 22,5 тисячі 

фахівців для лісового господарства. 

Малинський лісотехнічний коледж здійснює підготовку 

молодших спеціалістів за п’ятьма спеціальностями: 

“Лісове господарство”, “Лісозаготівля та первинна об-

робка деревини‖, “Експлуатація та ремонт обладнання 

лісового комплексу”, “Бухгалтерський облік”, “Оброб- 

лювання деревини”. Всі спеціальності ліцензовані.   
 

      Територія МЛТК входить до складу Державного 

ландшафтного заповідника місцевого значення 

―Гамарня”.   

     Історична цінність заповідної території підвищу-

ється тим, що тут в ХІХ ст., проживала сім’я відо-

мого дослідника, етнолога М.М. Миклухо-Маклая. На 

території коледжу розташованні три навчальні кор-

пуси, виробничо-навчальні майстерні, два гуртожит-

ки, спортивний комплекс, їдаль-

ня, молодіжний клуб «Юність», 

дендропарк, лісорозсадник, теп-

лиця. Для студентів коледжу 

створені всі необхідні соціально-

побутові умови.   

Крім здобуття фахової освіти 

студенти денної форми навчан-

ня, в залежності від спеціально-

сті, здобувають робітничі про-

фесії: «Лісоруб», «Лісник», 

«Озеленювач», «Рамник», 

«Оператор комп’ютерного набо-

ру», «Водій автотранспортних засобів (категорія 

«В»), «Водій автотранспортних засобів (категорія 

«С»)». Коледж проводить також освітню діяльність 

за рівнем повної загальної середньої освіти.  

В коледжі діє історико-краєзнавчий музей, якому за 

успіхи у формуванні та збереженні музейного фонду 

України присвоєно звання «Зразковий музей». 

На базі коледжу з 2007 року діє відокремлений підроз-

діл  Національного університету біоресурсів і природо-

користування України «Малинський навчально-

інформаційно-консультаційний пункт».  В Малинсь-

кому НІКП готують спеціалістів підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціаль-

ностями: «Лісове і садово – паркове  господарство» і  

Деревооброблювальні технолгії» (“Лісозаготівля та 

первинна переробка деревини‖).   

Ласкаво запрошуємо до нашого коледжу на день відкритих дверей 15 березня  та  25 квітня 
2012 року! 

Освіта - скарб; праця - ключ до нього. 
                                                                                                            П. Буаст  

http://mltk.org.ua/malynskyj-nikp.html
http://mltk.org.ua/malynskyj-nikp.html
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В лютому святкують дні народження: 

Баранівський А.П., Баранівський М.О., Ветров В.С., Ганжалюк Т.С., Гиря В.А., Закусіло Ю.О., 

Кондратов Д.Л., Лось П.В., Матющенко М.В., Музика І.А., Пастух С.М., П'ятницька Н.В., Фе-

дьович І.В., Харчук Л.М., Шевчук О.В., Шемет О.О., Шпакович В.І.. 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Шановні читачі! 
   Редакція газети щиро сподівається на співпрацю з вашої сторони та чекає на пропозиції і побажання 
щодо інформації, яка висвітлюється на сторінках газети. 
   В наступному номері  читайте: як здійснюється гурткова робота в Малинському лісотехнічному ко-
леджі;  
досягнення в житті та спорт в  навчальному закладі; 
дозвілля наших студентів, позакласна робота; 
гуртожиток—наш другий дім, життя студентів в позаурочний час; 
обмін досвідом із закордонними колегами ; 
робота студентської ради, плани на майбутнє та інші. 

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

Стала зима вже на ноги, там, де шуміли луги, 
Там, де курились дороги, - знов забіліли сніги.  

ВІТАЄМО ІМЕННИНИКІВ 

 

Хай з подихом холодної зими, 
Приходить щастя, стукає в 

віконце, 
І Ви його у душу пропустіть 

щоб зігрівало наче сонце, 
Хай день дарує усмішки всім 

Вам, 
а вечір затишок й палке ко-

хання, 
І щоб завжди у Вашім крузі, 

була любов і вірні друзі! 


