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        БІБЛІОТЕКА У ФОТООБ'ЄКТИВІ 

     Бібліотеки — одне з великих надбань цивілізації.  
Без них неможливо уявити розвиток науки, освіти, ку-
льтури, життя громадян будь-якої країни. Саме вони є 
інформаційною основою високорозвиненого демок-
ратичного суспільства.  
    На сьогоднішній день бібліотека знаходиться у 
центральному корпусі, має кафедру видачі літератури, 
читальну залу на 50 місць та книгосховище. Користу-
вачів бібліотеки обслуговує два працівника: провід-
ний бібліотекар і бібліотекар. Книжковий фонд біблі-
отеки нараховує більше 44 тис. примірників. Перева-
жну частину фонду складають підручники та навчаль-
ні посібники. Окремо у фонді виділені довідкові ви-
дання, енциклопедії, словники, художня література, 
наукові та науково-популярні видання, періодичні видання. 

 Для швидкого і повного задоволення читацьких 
потреб у бібліотеці  окрім довідкових видань є систе-
ма каталогів та картотек – це ―Алфавітний каталог‖, 
―Систематичний каталог‖, тематичні картотеки, тема-
тичні папки вирізок із періодичних видань. У бібліо-
теку придбано нові комп‘ютери на читальну залу, ксе-
рокс.  Бібліотеку підключено до мережі Інтернет. 

     Ми працюємо для вас і ласкаво просимо до нашої 
бібліотеки! 

Бібліотекар Н.В.Кудріцька 

Природа не терпить пустоти.                Латинське прислів’я  

ГУРТОЖИТОК—НАШ ДРУГИЙ ДІМ 

   Організацію ефективної виховної роботи в 
коледжі забезпечує студентське самовряду-
вання, яке сьогодні перетворилося в соціаль-
ну необхідність, важливий інструмент само-
організації студентства, бере на себе функції 
організатора студентського життя. 
    Активно працює студентське самовряду-
вання в гуртожитках. Тут стали вже тради-
ційними конкурс «Краща кімната гуртожит-
ку», розважальні заходи, круглі столи, дис-
пути. У гуртожитку працюють  кімнати 
―Здоров'я‖, ―Самопідготовки і відпочинку‖, 
де студенти мають змогу провести дозвілля 
та підготуватись до занять. Двічі на тиждень 
відбувається перевірка санітарного стану кімнат, як результат перевірки випускається 
―Санбюлетень‖.  У виховному процесі  приймають участь не лише класні керівники і ад-
міністрація коледжу, але й працівники гуртожитку, а саме  три вихователі та комендант 
гуртожитків. Робота побудована так, щоб створити такий клімат, який би допоміг віль-
ному розвитку особистості студента, сприяти самоутвердженню, самореалізації кожно-
го студента, як справжнього патріота, громадянина України. 

Музика І.А.,заступник директора з виховної роботи 

Лише природа робить велике даром.  
 О.Герцен 

 
спецвипуск 

Періодичне видання  колективу викладачів та 
студентів  Малинського лісотехнічного коледжу 

Заклад з 85-ти річною історією 

 навчання. Загальний контингент 
студентів складає більше 1100 осіб на 
денному , заочному  і  на відділенні 
профосвіти. Ми готуємо молодших 
спеціалістів за спеціальностями:  
- Мисливське господарство; 
- Землевпорядкування; 
- Лісове господарство; 
- Експлуатація і ремонт обладнання 
лісового комплексу; 
- Лісозаготівля та первинна обробка 
деревини; 
- Бухгалтерський облік;  
- Оброблювання деревини. 

 підготовка спеціалістів за спеціа-
льностями: ―Технологія деревооб-
робки‖, ‖Лісове господарство‖ на 
заочному відділенні. 

    Лісівники — це професія для тих, 
хто любить ліс, природу, небайду-
жий до краси, процвітання рідного 
краю. Наш коледж — це гарантія 
якісної освіти, високої кваліфіка-
ції спеціалістів, це навчання для 
тих, хто захоплюється лісовою 
справою та буде працювати за пок-
ликом серця. 

  Випускники ко-
леджу здобува-
ють робітничі 
професії: лісів-
ник, лісоруб, вер-
статник деревоо-
бробних верста-
тів, оператор 
комп'ютерного  
набору,   водій 
автотранспорт-
них засобів кате-
горії В,С.  
     

  На базі коледжу 
здійснюється під-
вищення   квалі-
фікації майстрів 
лісу.       
     З 2008 року при 
коледжі відкрито 
консультативний 
пункт (філіал) На-
ціонального уні-
верситету біоресу-
рсів і  природоко-
ристування Украї-
ни,   де ведеться  

   Малинський лісотехнічний коледж було створено 1 жовтня 1927 року, як 
лісова професійна школа. З 1937 року технікум став самостійним навчаль-
ним закладом і називався—Малинський лісотехнічний технікум. В 2005 році 
Малинський лісотехнічний технікум було реорганізований шляхом перетво-
рення його в Малинський лісотехнічний коледж. За 85 років своєї діяльності 
навчальний заклад підготував понад 20 тисяч спеціалістів.   Наш коледж 
здійснює підготовку молодших спеціалістів на денній та заочній формах  



 
 

РОЗШИРЮЄМО КОРДОНИ 
Творчий пошук студента завжди в пошані. Завданням пе-
дагогічного колективу є розвиток всебічно-розвиненої 
особистості, виявлення обдарованих студентів. Так, 8 гру-
дня 2011 року на базі Білоцерківського національного аг-
рарного університету відбувся науково-практичний семі-
нар студентів та молодих вчених – «Наукові пошуки моло-
ді XXI століття», в якому приймали участь студенти нашо-
го коледжу.  
15 грудня 2011 року на базі МЛТК відбувся науковий 
семінар на тему: «Екологія здоров‘я людини на території 
забрудненій радіонуклідами, внаслідок аварії на ЧАЕС.» В 
роботі семінару взяв участь доктор технічних наук 
України, доктор, професор Міносвіти і науки  Польщі—
Грабар І.Г..Він виступив перед студентами та викладачами 
коледжу з темою: «Мікрорезонансні технології: екологіч-

но безпечні технології регуляторів росту рослин і діагностики людей». Заслуговує на ува-
гу і доповідь кандидата с/г наук – Романчук Л. Д. на тему: «Дозове навантаження на лю-
дей в зоні радіоактивного забруднення».  На семінарі виступили викладачі коледжу та 
студенти з доповідями на тему «Екологічна оцінка впливу ВАТ «Малинська паперова 
фабрика» на атмосферне повітря селітебної зони», «Аналіз гідрохімічної характеристи-
ки та вміст радіонуклідів у воді річок Ірша та Візня».  

   28 вересня 2011 року 
пройшла Міжнародна наукова конференція, присвя-
чена 165-річчю М.М.Миклухо-Маклая—‖М.М. Миклу-
хо-Маклай – вчений, мандрівник, гуманіст “. В конфе-
ренції прийняла участь і делегація Малинського лісо-
технічного коледжу в складі викладачів та студентів . 
В рамках роботи конференції відбулося відкриття 
пам‗ятної дошки на приміщені, збудованому родиною 
Миклухо-Маклая в селищі Гамарня, де сьогодні функ-
ціонує коледж. 

    12.01.2012 року до Малинського лісотехнічного коле-
джу з дружнім візитом завітала делегація з Республіки 
Польща .На зустрічі було підписано Угоду про наміри 
співробітництва між Професійною Школою №1 в м. Де-
мблін Республіки Польща в особі директора Пані Йола-
нти Кібзак та Малинським лісотехнічним коледжем в 
особі директора Ігоря Дмитровича Іванюка.  

Музика І.А.,заступник директора з виховної роботи 

 CЬОГОДЕННЯ КОЛЕДЖУ 

   85 –річчя – визначна дата для нашого навчального закла-
ду.  
 Завдяки ландшафтному дизайну – ідеальному способу зро-
бити ділянку привабливою, виразити себе, стан своєї душі 
через ті рослини і дерева, які вибрали саме ми. Ми пам'ята-
ли, що простота, зручність і практичність - ось основні скла-
дові ландшафтного дизайну.  
   Спільними зусиллями студентсь-
кого колективу та зусиллями всіх 
працівників навчального закладу 
було приведено територію до свята. 
За період підготовки до святкуван-
ня відремонтовано більшу частину 
навчальних приміщень, введено в 
експлуатацію новозбудовану лаз-
ню, перенесено до нового примі-
щення ―Зразковий історико-
краєзнавчий музей природи і побу-
ту Полісся‖, відреставровано фон-
тан та закладено ―Екологічну стеж-
ку‖, почато будівництво ―Музею 
під відкритим небом‖ на території 
МЛТК.  Було прикрашено та озеле-
нено навчальні корпуси, їдальню, 
актову залу.  
 

Сахнюк 
В.В., ви-

кладач 
МЛТК 

ПРАКТИКА—НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Більше 50% навчального часу відведено на формування у 
студентів практичних вмінь і навиків. Навчальні практи-
ки проводяться   в навчальних майстернях, лабораторіях, 
тепличному господарстві та виробничих об'єктах базово-
го підприємства ДП ― Малинський лісгосп‖. Виробничи-
ми об'єктами проведення навчальних  практик є лісові 
масиви, лісовий розсадник, автоколона та цехи нижнього 
складу лісгоспу. Студенти набувають практичних навиків 
з майбутньої спеціальності в реальних виробничих умо-
вах.  

     Під час навчальних прак-
тик студенти набувають на-
ступні робітничі професії: 
 лісоруб; 
 верстатник деревообро-
бних верстатів; 
  оператор комп'ютерного набору. 
Виробничі практики проводяться  на підприємствах лісової 
галузі, деревообробних підприємствах державної та приват-
ної власності, організаціях та установах  в залежності від 
спеціалізації. 
Також, як результат взаємозв'язку теоретичних знань  та 
практичних навиків, в коледжі щорічно в  травні прово-
дяться командні змагання серед студентів 3-х курсів спеціа-
льностей: Лісове господарство,  Лісозаготівля та первинна 

обробка деревини, Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу. Метою зма-
гань є активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи студентської 
молоді та виявлення кращих студентів по знаннях, уміннях і навичках зі спеціальностей, 
а також визначити рівень як практичної так і теоретичної підготовки студентів до робо-
ти на виробництві. 

М.Ф.Кудін, заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Все на землі, все треба берегти –  і птаха й звіра, і оту рослину,  
Не чванься тим, що цар природи ти –  бо врешті, ти його частинка...  

Б.Лепкий  

   16 травня наш коледж приймав гостей методоб'єднан-
ня викладачів філологічних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівня 
акредитації Житомирської області. Протягом дня гості 
та викладачі коледжу заслухали доповідь та відвідали 
відкритий захід,  оглянули матеріальну базу коледжу, 
зразковий історико-краєзнавчий музей МЛТК, прослу-
хали виховну годину, поринули в атмосферу змагань 
―Кращий за фахом‖. Перед гостями виступили директор 
коледжу Іванюк І.Д. та голова методоб'єднання Матвій-
чук Г.С.. Побаченим у стінах нашого закладу лишилися 
задоволеними всі учасники заходу. 

 

    А вже у червні місяці 2012 року в рамках співробітни-
цтва наша делегація  
відвідала професійну 
школу №1 м. Демблі-
на Республіки Поль-
ща . Делегацію нашо-
го коледжу було за-
прошено на День від-
критих дверей, де було підписано Угоду про співпра-
цю між навчальними закладами, а також налагодже-
но зв'язок між Спілкою Шанса в м.Люблін Республіки 
Польща. Головні напрямки співпраці це—обмін досві-
дом у сфері організації вищої освіти в Польщі та 
Україні ,а також проведення обміну групами студент-
ської молоді. 

Природа — вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та найблагородні-
ший предмет у природі — людина.                                                                  В. Бєлінський  


