
Люби природу не як символ  душі своєї,  
Люби природу не для себе, люби для неї.    ( М. Рильський) 

Визначна подія для коледжу 

   З осінніми щедрими днями приходить до Малинського лісо-
технічного коледжу чудовий ювілей – 85 років від дня засну-
вання! Не одне покоління фахівців лісового господарства під-
готував наш заклад. 
     До ювілею наш навчальний заклад підійшов із певними  
здобутками: відкрито відділення професійно-технічної освіти, 
нові спеціальності – “Мисливське господарство” та 
“Землевпорядкування”. Педагогічний колектив активно пра-
цює над підвищенням свого професійного рівня. Студентам 
коледжу створені умови для здобуття знань, участі в громадсь-
кому житті, занять фізичною культурою і спортом,  діють 
спортивні секції, гуртки технічної творчості, художньої самоді-
яльності. 
 У коледжі створено сучасну  матеріально-технічну  базу, 
яка постійно оновлюється. Мудрий педагогічний  колектив, 
розумні студенти, доброзичливі стосунки з колегами - лісівни-
ками – складові нашого успіху. 
 Кожен день нашої історії – це напружена, невтомна, само-
віддана праця, енергія, втілення задумів і найголовніше – лю-
бов до людей. Постійна турбота про всебічний розвиток моло-
ді на засадах моралі та глибокої національної свідомості ство-
рює умови для життєдіяльності і збереження духу цілісності 
складного механізму навчального закладу, постійного руху до 
удосконалення. Глобальні трансформації, що відбуваються в 
нашому суспільстві, зумовлюють суттєві зміни і в житті нашо-
го навчального закладу. 
       Сьогодні коледж впевнено пише свою історію, зберігаючи кращі традиції  і самобут-
ність колективу. З молодим завзяттям і вірою в майбутнє ми здатні подолати будь-які 
висоти, що чекають попереду. 
 Я горджуся нашими студентами – нинішніми і тими, які вже стали професіонала-
ми. Вони гідно несуть ім’я випускників Малинського лісотехнічного коледжу. І це вкот-
ре підтверджує: щедрість сердець моїх колег посіяла плідні зерна справжньої професій-
ності, доброзичливості, милосердя і любові. 
  

Ігор Дмитрович Іванюк, директор Малинського лісотехнічного коледжу                    
 

РАДО ПРИЙМАЛИ ГОСТЕЙ 
    12 жовтня Малинський лісотехнічний коледж відзначив 85 річницю від дня заснуван-
ня. В програмі святкування було урочисте відкриття пам’ятного знаку, святковий кон-
церт та урочисте засідання. На святкування прибуло дуже багато гостей, поряд з сьогод-
нішніми студентами в актовій залі були присутні і випускники МЛТК, серед яких багато 
почесних людей,які обіймають керівні посади в нашій державі та далеко за її межами. 
На свято приїхало близько 100 осіб,серед яких, заступник начальника управління-
начальник відділу кадрів Держлісагентства  України, Перший заступник голови облдер-
жадміністрації,зав. лабораторією лісорозведення інституту лісу національної  академії 
наук республіки Білорусь, Генеральний директор "Укрдерж-ліспроект", Перший заступ-
ник і заступник начальника облуправління Житомрського ОУЛМГ, заступник Київсько-
го ОУЛМГ, голова Житомирського обкому профспілки працівників л/г.,голова Малинсь-
кої райдержадміністрації,заступник голови Малинської райради,Малинський міський 
голова, директор і технолог, голова батьківського комітету ПП Малинської меблевої фа-
брики, заступник директора і викладач Березнівського лісового коледжу, директор і  за-
ступник директора ВАЛК з навчальної роботи і методист ВАЛК Великоанадольського  
лісового коледжу Донецької області , голова циклової комісії Лубенського лісового коле-
джу, заступник директора і методист  Сторожинецького лісового коледжу, директор Чу-
гуєво-Бабчанського  лісового коледжу,  заступник директора з навчальної роботи і засту-
пник з виробничого навчання, головний бухгалтер та бухгалтер Шацького лісового  ко-
леджу, заступник директора ННІ Лісового і садово-паркового господарства НУБІП, заві-
дуючий кафедри Житомирського  технологічного університету, директор Житомирсько-
го технологічного коледжу, головний інженер , інженер і старший майстер Бердичівсь-
кого лісового господарства, інженер з реалізації, голова профкому ДП Ємільчинського , 
Житомирського лісового господарства, Коростенського лісомисливського господарства, 
головний лісничий ДП Коростишівського л/ г., голова профкому і головний економіст, 
економіст ДП Лугинського л\г , директор ДП Малинського л/ г., директор , інженер з ор-
ганізації, лісничий Новоград-Волинського Держлісгоспу, голова профкому і лісничий 
ДП Овруцького л/ г., головний інженер і голова профкому ДП Олевского л/г., директор і 
голова профкому ДП Радомишльського л/г.,директор , бухгалтер ДП Лугинського л/
г.,директор, головний механік ДП Малинського лісгоспу АПК, директор ДП Червоноар-
мійського лісгоспу АПК,директор ДП Коростенського лісгоспу АПК, лісничий ДП Ди-
мерського л/г. Київської області, директор ДП Роменського л/г. Сумської області, дирек-
тор і лісничий ДП Сумського л/г.,головний лісничий ДП Народицького спеціалізовано-
го л\г, а також ветерани МЛТК і випускники МЛТК . 

Яценко Ю.С., викладач МЛТК 

 
 
 



     О скільки у природи немудро-мудрих літер!  
     О скільки у людини невміння прочитать... 
                                                                                           П. Тичина 

    Час минає невпинно, і ось нашому коле-
джу вже цілих 85 років! Це надзвичайно 
визначна дата. За всі ці роки багато що змі-
нилося: назва навчального закладу, корпу-
си та аудиторії для лекційних і практичних 
занять, педагогічний колектив… Та, зви-
чайно,    змінилися вже безліч поколінь 
студентів. 
  Ми студенти завжди зберігали та множи-
ли славні традиції коледжу. Щорічно з на-
шого закладу виходять випускники різних 
спеціальностей і серед них наша гордість, 
відмінники, які отримають червоні дипло-
ми. 
   Метою виховної роботи в коледжі є фор-

мування у майбутніх молодих фахівців по-
зитивної мотивації щодо оволодіння про-
фесійними знаннями, уміннями і навичка-
ми, сприяння вихованню гармонійно-
розвиненої, високоосвіченої,соціально-
активної і національно-свідомої людини, 
здатної до саморозвитку і самовдоскона-
лення, що наділена глибокою громадянсь-
кою відповідальністю та високими мораль-
ними якостями, родинними патріотични-
ми почуттями; формування особистості, як 
носія кращих надбань національної та сві-
тової культури. 
   Основною метою студентського самовря-
дування спільно з відділом виховної робо-
ти та студентським профкомом є створення 
такого духовного і морального клімату в 
коледжі, який би допоміг вільному розвит-
ку особистості студента, його мислення і 
загальної культури шляхом залучення  
його до різних видів творчої діяльності. 
Тільки так можна сприяти самоутверджен-
ню, самореалізації кожного студента, як 
справжнього патріота, громадянина Украї-
ни. 
       В коледжі діє Студентська Рада-це вико-
навчий орган студентського самоврядуван-
ня, який здійснює самостійну громадську 
діяльність студентів щодо реалізації функ-
цій управління коледжу директором  та ад-
міністрацією. 
   Основна мета Студентської Ради - сприян-
ня сумлінному виконанню студентами сво-
їх обов'язків; захист інших законних прав 
та інтересів; надання можливості гармо-
нійного,творчого та інтелектуального роз-
витку. 

        Нам є на кого рівнятись 
    В нашому колежді є такі комітети як: 
-освітній; 
-культмасовий; 
-побутовий; 
-організаційний; 
-спортивно-патріотичний; 
-профспілковий. 
 
Правила та обов'язки Студентської Ра-

ди:  
 -допомагає адміністрації коледжу у вико-
нанні завдань навчально-виховної робо-
ти; 
-постійно інформує студентів з усіх питань 
життєдіяльності коледжу, звітує перед сту-
дентами про виконану роботу; 
-виносить пропозиції щодо контролю за 
якістю навчального процесу,бере участь у 
вирішенні конфліктних ситуацій,що ви-
никають між студентами коледжу; 
-приймає участь у вирішенні суперечли-
вих питань пов'язаних з накладанням дис-
циплінарних стягнень на студентів ,які 
порушили правила внутрішнього розпо-
рядку коледжу; 
-приймає рішення в межах своїх повнова-
жень; 
-обирає керівників відділів Виконавчого 
комітету Студентської Ради коледжу; 
- проводить роботу, спрямовану на підтри-
мання високого рівня іміджу коледжу. 
                     Голова Студентської Ради:  
-дотримується чинного законодавства; 
-виконує рішення конференцій студентів 
коледжу; 
- щорічно звітує про результати діяльності 
Студентської Ради коледжу; 
-здійснює організаційне керівництво Сту-

дентської ради; 
-розподіляє 
обов'язки між 
заступниками 
голови Студент-
ської Ради; 
-здійснює пред-
ставницькі фу-
нкції; 
-головує на за-
сіданнях. 
 
   На базі Ма-
линського лісо-
технічного ко-
леджу діє сек-
ція вільної бо-
ротьби. Неод-
норазово наша 

команда посідала призові місця не лише 
на місцевому рівні, але й на державному 
рівні. Студенти МЛТК займають не лише 
призові місця, але й входять до складу збі-
рної області. Випускники та студенти ко-
леджу  є кандидатами у майстри спорту . 
Всі охочі можуть займатися в спортивних 
секціях, відвідувати тренажерну залу. Го-
ловною умовою є бажання  
займатися спортом не лише під час занять 
фізичного виховання. Також під керівни-
цтвом досвідчених викладачів працюють 
спортивні секції з настільного тенісу, во-
лейболу, міні-футболу. 
 

Христина Руденко,голова студради 


