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Періодичне видання колективу  

викладачів та студентів  
Малинського лісотехнічного 

коледжу 

З нагоди проведення 
місячника оборонно-
масової роботи до 
нашого закладу 
завітав інспектор із 
надзвичайних ситу-
ацій Волошин Сергій 
Миколайович 
Скажіть, будь ласка, 

Сергію Миколайовичу, чому  обрали таку про-
фесію? 

Я почну з того, що ще з дитинства мріяв рятувати 
людей. І ось моя мрія збулася.  

На вашій практиці були надзвичайн екстрималь-
ні ситуації? 

Всі ситуації екстримальні по-своєму. Не можна 
визначити найнебезпечнішу. Коли людині загро-
жує небезпека, то про екстрим не думаю. Звичай-
но, страшно, але коли на кону людське життя, то 
все відходить на інший план. Ворог порятунку – 
паніка та незнання дій у випадку пожежі. 

У нашому коледжі розпочато місячник оборонно
-масової роботи. На вашу думку, чи потрібно про-
водити такі заходи? 

Так, звичайно, потрібно. На Житомирщині зрос-
тає кількість людських жертв внаслідок пожеж. 
Через безпечність у поводженні з вогнем та 
обігрівальними приладами обірвалося життя двох 
мешканців міста та двох мешканців району. 74% 
пожеж виникає в житловому секторі, щорічно 5-10 
пожеж спалахує в гуртожитках. На жаль, в остан-
ніх випадках не завжди вдається врятувати людей. 
Отож, потрібно мати елементарні уявлення про 
надзвичайні ситуації, щоб вберегти своє життя, 
надати допомогу іншим. Коли, наприклад, трапи-
лася пожежа, людину охоплює паніка, то мені й 
колегам приходиться не тілики гасити полум'я, а 
ще й надавати моральну підтримку. 

Які побажання залишите для нашого закладу? 
Дотримуватися правил безпеки, і тоді, я сподіва-

юся, наша допомога не знадобиться. Бережіть се-
бе, та оточуючих від лиха! 

 
Розпитував Євген Захарчук  

Бережіть себе та оточуючих від лиха! 

Сесія без депресії: готуємось із розумом 

Сесія – це особливо де-
пресивний період у житті 
будь-якого студента. Як пра-
вило, без стресу не обійтись. 
Однак, не завжди може бути 
так: якщо підійти до важли-
вого етапу в навчанні з розу-
мом, то все буде гаразд. 

По-перше, не слід до 
сесії відноситись, як до кінця життя. Навіть якщо є 
проблеми з певними дисциплінами, усе можна по-
долати. 

По-друге, перед екзаменами та заліками слід 
гарно висипатись. Провести усю ніч із підручни-
кам, а на ранок мати кашу в голові – це не вихід. 
Сон має бути повноцінним. До речі, година сну з 
18.00 до 0.00 ночі замінює 2 години сну з 0.00 до 
6.00. 

По-третє, не слід забувати про повноцінне харчу-

вання. У раціоні студента, 
який посилено готується 
до екзаменів, мають бути 
складні вуглеводи (каші), 
м’ясо та солодощі натура-
льного походження. Якщо 
є можливість, слід додати 
до раціону солодкі яблука, 
мандарини та апельсини. 
Сприяють якісній роботі мозку та гарному на-
строю чорний шоколад та банани. 

Дуже корисними є заняття на свіжому повітрі. 
Спробуйте той самий конспект після занять удома 
прочитати у парку – ефект буде помітно одразу! 

Нарешті, напередодні сесії (хоча б за тиждень) 
необхідно розробити свій режим дня і слідувати 
йому. Організм до нього звикне і не буде підводи-
ти. 

  

Вік живи-вік учися 

Чомусь гуляють такі стереотипи, що існує певне небажання, 

несприйняття армії. Але це не так. Все змінюється і люди хочуть 

служити, вони намагаються потрапити до війська у складний та 

непростий час для всіх нас українців. Спогади про службу в армії – 

на все життя. Через десятки років люди згадуватимуть своїх то-

варишів по службі, наряди, бойові завдання. Випускник нашого ко-

леджу служить у 8 армійському корпусі, ділиться своїми роздума-

ми. 

Армія - хороша школа життя. І хоч від 
багатьох можна почути, що цю школу бажа-
но пройти заочно, я переконаний: це дуже 
потрібний урок для подальшого саморозвит-
ку. І хоч я не пішов далі по спеціальності 
(вчився у нашому коледжі  

на механіка), зате більшість досвіду набув 
саме у Збройних Силах. 
Армія змінює людину. Тут можна набути 
дуже корисних якостей, які допомагають у 
житті. Це і дисципліна, і відповідальність, 
точність і пунктуальність, навики управлін-
ня особовим складом, а також основам ви-
живання як на місцевості, так і у колективі. 

Під час проходження служби в армії, мо-
жна пізнати себе, перевірити свої можливос-
ті, а також навчитися розбиратися в людях, а 
простіше кажучи - хто є хто. 

Також це і нові знайомства з тими, хто у 
більшості випадків, у майбутньому, стають 
вірними товаришами, які у скрутний момент 
прикриють тобі спину, допоможуть словом і 
ділом. На моїй пам'яті багато випадків, коли 
товариші після служби, її проходження, ор-
ганізовували спільну справу, допомагали 
один одному у працевлаштуванні, сімейній і 
матеріальній скруті, навіть ставали хрещени-
ми батьками. Тому, що дружба перевірена 
службою - одна з найкращих і найміцніших. 

Дружба і згуртованість особливо цінуєть-
ся у підрозділах військової розвідки. У на-
шій роті дуже рідко виникають навіть супе-
речки, тому що кожен знає - від товариша 
залежить твоє життя. Сувора дисципліна і 
вишкіл не впливають на дружні взаємовідно-
сини між начальниками і підлеглими. Звісно, 
молодому поповненню доводиться трохи 
звикати до складних задач, польових умов 
проживання, вимогливості командирів і т.д. 
Але згодом на польових виходах, особливо 
на змаганнях, все стає на свої місця і так зва-
ні "молоді", вже набравшись досвіду, стають 
своїми перевіреними бійцями. 

Таким чином, набуті навики допомагають 
нам на сьогоднішній день виконувати бойо-

ву задачу на ймовірних ділянках прориву 
противника. Хтось скаже: "Та! Поки хлопці 
воюють у східних регіонах, так звана "еліта" 
відсиджується в теплих краях..." На ці слова 
хочеться сказати, що наші бійці дуже хочуть 
допомогти у наведенні порядку та справед-
ливості. Проте наша задача зовсім інша. 
"Банальне" спостереження — є основним 
видом розвідки. Як говорить давнє прислів'я: 
«Попереджений, значить – озброєний». 

Умови життя розвідника при виконанні 
завдання - дійсно спартанські. Побут не ви-
магає чіткого обладнання, зате скритність - 
понад усе. Болото, комарі, земноводні і пла-
зуни - все це завжди поряд, адже для замас-
кованого табору вибирається місце, до якого 
нормальна людина навіть підійти не захоче. 
Згодом звикаєш до надокучливих комах, а 
змії та жаби входять у звичний раціон харчу-
вання, як делікатес. Також звикаєш і до важ-
кого спорядження, яке доводиться завжди 
носити з собою під час багатокілометрових 
маршів. 

В інших випадках у нас є ще і бронетехні-
ка. І хоча в бою, як кажуть старші досвідчені 
воїни, броня не дуже допомагає, в дальніх 
походах краще погано їхати, ніж добре йти... 
Ось тут і доводиться, хоч і нечасто, застосо-
вувати свої знання, які здобув, навчаючись у 
нашому коледжі. Згадуються і пари з ви-
вчення автомобілів і тракторів (я ніяк не ро-
зумів, чому ми вчимо допотопні гусеничні 
страховиська). Правильно кажуть: ―Вік живи 
- вік учися‖. 

Віталій Михайлович  
(випускник 2010 року) 

http://studua.org/zhitie/


Кожна епоха породжує свого героя 
(Корейське прислів’я ) 

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

Захищати Батьківщину - обов’язок кожного  Відкриття місячника оборонно-
масової роботи  

 «Війні – ні! Миру - так!» 

«Зоряне сяйво країн Європи.  
Євроквест»  

    З нагоди відкриття місячника оборонно-масової 
роботи 9 квітня в нашому навчальному закладі від-
булася лінійка, що засвідчила про початок прове-
дення місячника. На ній виступили: директор коле-
джу, начальник цивільного захисту (ЦЗ) Іванюк 
І.Д., який наголосив про важливість проведення 
оборонно-масової роботи в закладі; начальник шта-
бу ЦЗ Лось. П.В. ознайомив із заходами, які будуть 
відбуватися протягом всього місячника; Волошин 
М.С., інспектор МЧС, довів до відома присутніх 
важливість ЦЗ для населення. 
    Продовженням заходів було показове заняття по 
ЦЗ зі студентами, класними керівниками та викла-
дачами коледжу. На якому були розглянуті актуаль-
ні питання цивільного захисту і в мирний час.

 

    16 квітня 2014 
року були відпра-
цьовані дії 
«Пожежа в коле-
джі». Проводила-
ся евакуація сту-
дентів та виклада-
чів з трьох навча-
льних корпусів. 
Дії всіх учасників 
даного заходу бу-

ли злагодженими. 
     Після закінчення евакуації відбулося проведен-
ня комбінованих естафет з елементами виконання 
нормативів, контрольних завдань за програмою 
«Цивільна оборона», в яких взяли участь студенти 
всіх груп 1 курсу. Вітаємо переможців!  
І місце – група ЛЗ 1-1 
ІІ місце – група ЕР 1-1 
ІІІ місце – група ЛГ 1-2 

Виконання нормативів  

     У Малинському лі-
сотехнічному коледжі 
з нагоди 69-тої річниці 
Великої Перемоги 
пройшли заходи: віде-
оперегляд та обгово-
рення документально-
го фільму «Невідома 
Україна. Між сталеви-

ми жорнами» (реж. Л.Осовський); була презентова-
на дослідницько-пошукова робота студентів групи 
ЕР 2-1 «Доля родини в роки війни», та аудіо і відео 
– запис з інтерв’ю спогадів очевидців подій Другої 
світової війни; в радіо ефірі лунала передача 
«Хвилина пам’яті»; студентами ІІІ курсу була упо-
рядкована братська могила на Щербатівському  кла-
довищі; акція «Шануємо, сумуємо, пам’ятаємо». У 
даних заходах взяли участь студенти всіх академіч-
них груп, класні керівники, викладачі та працівни-
ки. 
      Наш земний уклін усім, хто виніс роки окупації 
та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відро-
джував рідний край. 

     В акто-
вій залі , 
для студен-
тів І - ІІ 
курсів, був 
проведе-
ний відк-
ритий захід 
«Зоряне 
сяйво країн 
Європи. 
Єврок-
вест». Іні-

ціатива та проведення заходу належала викладачам 
іноземної мови: Конотовській Н.В., Недашківській 
М.В. та Сахнюк В.В. Було запропоновано пригод-
ницьку подорож столицями країн Європи. Декілька 
з них були представленні учасниками квесту на їх 
державних мовах, а саме: Париж – на французькій, 
Берлін та Відень – німецькій, Лондон – англійській. 
Свою рідну столицю, Київ, наші вихованці предста-
вили на рідній українській та іноземних мовах. Сту-
денти мали змогу брати участь у цікавій вікторині 
про європейські країни та міста, насолоджуватись 
відеопереглядом співу італійця Робертіно Лоретті, 
британської групи «Бітлз», побачити грецький та-
нець «Сіртакі» та багато - багато іншого. 

Студентське життя – найцікавіша і найзахопливіша 
пора в житті людини. 
З одного боку, це дуже складний час, адже доводиться 
постійно щось вчити, бігати по бібліотеках, до ночі готу-
ватись до семінарів. А сесії - це взагалі жах, іноді нерви 
просто не витримують, не можна ні їсти, ні спати. Інший 
бік студентського життя – самостійність, саме тоді по-
справжньому відчуваєш себе дорослим. 

У рамках нашого навчального закладу функціонує сту-
дентська рада, яка пра-
цює, також, у напрямку 
створення позитивного 
відпочинку студентів. 
Функціонує студентське 
самоврядування з метою 
забезпечення виконання 
студентами своїх обов’я-
зків і захисту їх прав й 
сприяє гармонійному 
розвитку особистості 

студента. 
Студентське самоврядування впроваджується у вищих 

навчальних закладах всього світу. Воно є ознакою розви-
неного громадянського суспільства, підтвердженням ви-
сокого рівня самосвідомості студентства, демократичнос-
ті адміністрації закладу. 

У коледжі серед студентів проводиться широка інфор-
маційна кампанія з роз’яснення змісту студентського са-
моврядування. В першу чергу зусилля зосереджуються 
не тільки на захисті прав студентів, а на ознайомленні з 
цими правами та можливостями. Не рідко права порушу-
ються тільки тому, що студенти про них не знають. 

Студрада коледжу на чолі з Абдурагімовою В. О. вико-
нує свої повноваження на основі єдності цілей колектив-
ності, демократії, гласності, дотримання принципів соціа-
льної справедливості та законності, захисту прав та інте-

ресів студентів нашого закладу. 
За період цього навчального року нами були здійснені 

ряд заходів, що направлені на поліпшення житлових та 
санітарно-побутових умов, перепускного та санітарного 
режимів, проведення виховної, культурно-масової, спор-
тивної роботи, організації відпочинку, пропаганду здоро-
вого способу життя, надання допомоги адміністрації що-
до поселення та проживання студентів у гуртожитку.  

Ми проводили систематичні перевірки з метою контро-
лю за виконанням студентами правил внутрішнього роз-
порядку та за збереженням майна гуртожитку. Згідно 
останньої перевірки було визначено «Найкращу кімнату 
гуртожитку» 

Розроблено та запущено 
проект студентського радіо 
―МК - радіо‖.  

Студентське життя завжди 
веселе і цікаве!!! Кожен день 
ти стаєш свідком винахідли-
вості своїх друзів - студентів. 
Не даремно кажуть, що ці 
роки є найкращими в житті, 
золотими роками юності на-
шої... 

От і виходить, що студентське життя не мед, а щоденна 
клопітка праця. Але ми – оптимісти.  Навіть якщо до екза-
мену  залишається одна ніч – усі білети будуть вивчені. 
Як? Нехай про це здогадується викладач, а втомлений 
студент не має часу на роздуми, бо вже готується до на-
ступного іспиту. 

Абдурагімова Валерія  
(голова студентської ради) 

Життя нашого коледжу 

У всі часи захищати рідну землю було спра-

вою честі та гідності мужніх людей, дійсних патрі-

отів своєї країни, святим обов’язком кожного гро-

мадянина.  

Мужність і героїзм, доблесть і слава, відвага і 

честь – саме ті чесноти, на яких базується вся бага-

товікова історія нашої України. На долю воїнів-

захисників усіх поколінь випало багато випробу-

вань, однак вони завжди долали їх з гідністю. Захи-

щати Батьківщину, свою землю, свою домівку – це 

святий обов’язок кожної людини. 

Славні традиції батьків і дідів сьогодні гідно про-

довжує нове поколін-

ня військовослужбов-

ців, які стоять на захи-

сті миру, незалежності 

України. 

Вже декілька місяців у 

складі 95-ї аеромобі-

льної бригади з честю виконує свій військовий обо-

в’язок на горі Карачун між Слав’янськом та Крама-

торськом наш викладач і колега – Яценко Віталій 

Юрійович. 

На його повернення вдома чекають рідні, бли-

зькі, друзі. 

Віддаючи данину 

героїчним подвигам 

українського воїнства, 

вклоняємося їх мужнос-

ті та безмежній вірності 

своєму обов’язку. 

Серед тих, хто за-

хищає цілісність та су-

веренітет нашої держави, — Яценко Віталій, Оме-

льчак Богдан, Лебеда Василь, Сорока Микола та 

Ткач Роман ( на фото ). 



Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування 
(А. де Сент-Екзюпері)  

Держава створюється задля того, щоб жити щасливо 
Арістотель   

"Здобудеш Українську державу або загинеш у боротьбі за неї"  

Про початок вступної кампанії—2014 ведемо розмову з відповідальним секрета-

рем  приймальної комісії Яценком Юрієм Степановичем 

Наприкінці минулого року Міністерство освіти і 

науки  України затвердило нові умови прийому до 

вищих навчальних закладів у 2014 році. Що змінило-

ся у порівнянні з попередніми роками? 

Дійсно, в листопаді 2013 року Міністерство освіти 

і науки України затвердило нові умови прийому до 

вищих навчальних закладів. Особливих відміннос-

тей від тих умов, що діяли раніше, новий документ 

не містить. Власне кажучи, самі по собі нові умови 

для вступників особливого інтересу не становлять, 

адже це документ, що містить загальні положення 

декларативного характеру, на основі яких кожен на-

вчальний заклад  розробляє свої правила прийому. 

Ось тут і містяться певні особливості щодо вступу 

до того чи іншого закладу. А тому я рекомендував 

би тим, хто має намір продовжити в цьому році на-

вчання у коледжі, університеті чи інших закладах 

освіти, на сайтах обраних навчальних закладів за-

здалегідь ознайомитися з конкретними правилами 

прийому того чи іншого навчального закладу.  

Це означає, що правила прийому і до нашого на-

вчального закладу містять якісь свої особливості? 

Звичайно, у наших Правилах прийому є свої особ-

ливості, які відображають специфіку діяльності са-

ме нашого навчального закладу. Насамперед, на від-

міну від багатьох навчальних закладів ми розпочи-

наємо вступну кампанію не влітку, а взимку (у січ-

ні). Вже зараховано на навчання за заочною формою 

43 вступники, і ці люди мають можливість до почат-

ку літньої вступної кампанії завершити перший се-

местр навчання. Варто відзначити і те, що з цих лю-

дей  троє вже мають вищу освіту і здобувають лісів-

ничі спеціальності не просто задля освіти, а за вимо-

гою життєвих обставин. Також на всі без винятку 

спеціальності буде вестись прийом на базі 9 та 11 

класів на вільні місця (на поповнення) у групи попе-

реднього року набору.  

Як і в минулому році, ми організовуємо прийом і 

для здобуття робітничих професій «ЛІСНИК», 

«ЛІСОРУБ» та «ВЕРСТАТНИК ДЕРЕВООБРОБ-

НИХ ВЕРСТАТІВ» для випускників 11 класів, які з 

певних причин не здобули сертифікатів ЗНО, або 

отримали при ЗНО менше 124 балів. Прийом без 

сертифікатів ЗНО дасть змогу за рік отримати дип-

лом кваліфікованого робітника, наявність якого від-

криває шлях до здобуття освіти за рівнем молодшо-

го спеціаліста знову-таки, без сертифікату ЗНО. 

Як на денну так і на заочну форму навчання прий-

маються особи, які закінчили профтехучилища ( а 

також і курси при нашому коледжі) та мають дип-

лом кваліфікованого робітника. Конкретний перелік 

робітничих професій, при наявності яких прийом 

здійснюється на підставі кваліфікаційних випробу-

вань без іспитів із математики та української мови, 

розміщений на нашому сайті. 

Коледж має місця державного замовлення, чи при-

йом відбуватиметься лише за контрактом? 

На жаль, обсяги державного замовлення на 2014 

рік Міністерством освіти ще не сформовані. У зв’яз-

ку з цим я не можу назвати і точних цифр щодо дер-

жавного замовлення. Можу лише констатувати 

факт, що у минулі роки  завдяки наполегливим діям 

керівництва коледжу обсяги державного замовлення 

за денною формою навчання зросли на 41 % і стано-

влять 46 % від загальних обсягів прийому, а на спе-

ціальності лісівничого спрямування – понад 55 %. 

Таким чином практично половина місць – безкош-

товні, і є всі підстави вважати, що і в цьому році кі-

лькість бюджетних місць, принаймні, не зменшить-

ся.  

Де можна більш детально проконсультуватися з 

питань вступу, отримати інформацію про вар-

тість навчання, терміни подачі документів? 

Правила прийому до нашого навчального закладу 

розміщені на нашому офіційному сайті за адресою   

mltk.org.ua. Довідку щодо вступу на заочне навчан-

ня можна отримати за телефоном 97-3-94,  телефон 

денного відділення  97-2-37.  

Розмову записав  Євген Захарчук студент групи ЕР 
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Особливості вступної кампанії — 2014 

23 травняУкраїна відзначає Свято Героїв. Свято 

Героїв - це свято величі духу українських вояків – 

борців за волю України і є символом незборимості 

Української Нації. 

Ми провели опитування серед студентської мо-

лоді про те, коли відзначають День героїв України 

та кого можна вважати героями. І виявили, що для 

нас же, теперішніх молодих українців, що в своїй 

більшості мало, що знають про це свято, або 

байдужі до нього, перш за все важливо знати, що 

історія і сучасність України - це діло геройської 

української нації, яка боронила інтереси України 

навіть ціною власного життя. 

Історія і сучасність України, українського 

народу - це твір героїв України, це діло людей, які 

віддали всі свої сили, і своє життя для добра  

народу: його свободи і державності, могутності і 

процвітання. Україна - це діло героїв, які 

поставили добро рідного народу понад свої 

особисті та будь-які інші інтереси і були вірними 

своїй ідеї до останнього подиху. 

Свято Героїв – це день пам'яті усіх українців, 

що присвятили своє життя нашій з вами свободі, 

тих, хто боровся і захищав Україну. 

Борці за волю України, які загинули в боротьбі 

з ворогом залишилися нескореними. Їх гаслом бу-

ло "Здобудеш Українську державу або загинеш у 

боротьбі за неї". 

Наша виховна година, присвячена Дню героїв 

України і була проведена у формі усного журналу. 

На його сторінках оживали лицарі Київської Русі 

(Аскольд і Дір, Святослав Ігорович «Хоробрий»), 

Гетьманська доба (Д.Вишневецький, І.Мазепа та 

наш земляк І.Виговський); подивилися відео сю-

жет про один із найкривавіших періодів в історії 

України — гайдамацький рух, період УНР, Вели-

кої Вітчизняної війни, шістдесятництво, Небесної 

сотні, Житомирської 95 - ї аеромобільної бригади 

Відкрили для себе великі заповіти героїв 

України, заповіти написані для нас, нащадків, 

кров'ю і потом впродовж тисячоліть.  

Сьогодні від нашого покоління в цілому і кожного 

з нас зокрема залежить, чи звучатиме гордо і 

могутньо ім'я Україна і Український народ в 

третьому тисячолітті на вершинах людської 

цивілізації, чи кане воно у забуття, зазнавши 

духовної і фізичної смерті. 

Будьмо ж гідними великої слави героїв 

України, які твердо вірили, діяли, знали: 

Українська нація зродилася тоді, коли в її обороні 

впала перша крапля червоної української крови на 

чорну українську землю. 
Т.А.Пернарівська 

Незважаючи на те, що життя в кожного із нас іде своєю дорогою, існує багато людей, яким потрібна 

наша з Вами допомога. Це люди, життя в яких змінилося в одну мить, яким поставили страшний діаг-

ноз. Ми живемо поруч з ними, ми бачимо їх, не задумуючись про їхню долю. Але не всі. Студенти гру-

пи ЕР 3-1 дізналися, що в однокурсника Ходикіна Олексія тяжко хвора мама. І зібрали кошти на ліку-

вання хворої жінки.  

Якщо Вас цікавить доля цієї жінки, не залишіться байдужими! 

Толстов О.  

Благодійність  



Людина відбивається в своїх вчинках                   
(Ф. Шиллер ) 

Все життя - це експеримент. Чим більше експериментів ти робиш - тим краще  

Зустріч випускників минулих літ 2014 Майбутні фахівці лісового господарства  
  

7 червня у Малинському лісотехнічному коле-

джі відбулася зустріч випускників минулих літ. 

Святково прибрана актова зала заледве змогла вмі-

стити всіх запрошених на свято. Адже в цей день 

зустрічалися випускники 1954 – 1959, 1964 – 1969, 

1974 – 1979, 1984 – 1989,1994 – 1999,2004 – 2009 

років. На свято приїхало більше 200 випускників 

різних років. 

У залі також були присутні викладачі минулих 

літ та інші поважні гості. Змістовною була урочис-

та частина, яку відповідно до сценарію провели 

студенти І, ІІ та ІІІ курсів. У ході заходу випускник 

1979 року, .Атаманчук В.І. - заступник Голови Де-

ржлісагенства України. та Вольвах Л.Д.(випускник 

1947 р.) – викладач коледжу згадали роки проведе-

ні у рідному закладі. 

Випускники подяку-

вали педагогам та 

вручили подарунки 

коледжу. 

Адміністрація коле-

джу дякує випуск-

никам, викладачам, 

студентам за підтри-

мку в організації і 

проведенні зустрічі 

випускників минулих літ 2014 року. І ми надіємось 

що наша співпраця на цьому не завершиться. 

Дивіться фото звіт про дійство в фотоальбомі 

сайту. 

Точка зору директора коледжу про 
досягнення та успіхи навчального за-
кладу, про нашу гордість - випускників 
Студентська молодь за своєю сутністю є 
найменш консервативним і найбільш 
прогресивним прошарком населення, 
тобто студентство стає своєрідним баро-

метром суспільних відносин у державі, що дає змогу йому 
бути потенційним лідером у внесенні до життєдіяльність 
суспільства нових демократичних ідей.  

Малинський лісотехнічний коледж - це сучасний на-
вчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації.  

У коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціаль-
ностями: "Лісове господарство‖, ―Експлуатація і ремонт 
обладнання лісового комплексу‖, ―Лісозаготівля та пер-
винна обробка деревини‖, ―Бухгалтерський облік‖, 
―Оброблювання деревини‖, ―Землевпорядкування‖, 
―Зелене будівництво і садово-паркове господарство‖, 
―Мисливське господарство‖ 

Викладацький склад коледжу створює необхідні умови 
студентам для навчання, самостійного пошуку шляхів 
розв'язання проблем, використання набутих знань у сфері 
професійної діяльності. 

Випускники коледжу розуміють, що освіта стає сього-
дні тим інструментом, за допомогою якого кож-
на людина може домогтися успіху в житті, а суспільство в 
цілому рухатися по шляху прогресу.  

Для формування компетенції майбутньому фахівцю 
лісового господарства важливо надати не тільки теоретич-
ні знання, а й забезпечити набуття практичних навичок, 
мобільності, вміння знаходити та накопичувати нові знан-
ня.  

З метою розширення пізнавальних можливостей, за-
безпечення рівноправного партнерства між викладачем та 
студентом, створення ситуації успіху наші випускники 
(Гаєвський М.С., Кибукевич В.Г., Кибукевич Г.В., Крав-
чук Д.Р. (спеціальність ―Лісове господарство‖)) брали ак-
тивну участь у дослідницький роботі . Свої роботи вони 
представляли на семінарах, науково-практичних конфере-
нціях.  

Власним прикладом майбутні випускники доводили 
любов до природи  беручи участь у  різноманітних еколо-
гічних заходах, а також і в рамках щорічних акцій: ― Май-
бутнє лісу в твоїх руках‖, ― За чисте довкілля‖, Всеукраїн-
ський молодіжній екологічній програмі ―Заради майбут-
нього!‖, МалинЕкоФест. 

Наші студенти мають можливість постійно набувати 
практичні навички з майбутньої спеціальності в реальних 
виробничих умовах на підприємствах лісової галузі, що 
забезпечує високий рівень теоретичних і практичних 
знань. До речі, саме на цих підприємствах, наші випускни-
ки і продовжать свою професійну діяльність в Житомир-
ській, Київській, Рівненській, Вінницькій, Одеській та ін-
ших областях нашої України. 

Цього року стіни нашого закладу залишають 180 моло-
дих фахівців, які понесуть  свої знання  та вміння профе-
сійним шляхом. Серед  них 13 випускників, що  отриму-
ють диплом з відзнакою.  Наша гордість: Аннєнков О.Ю., 
Гаєвський М.С., Кибукевич В.Г., Кибукевич Г.В., Кравчук 
Д.Р., Кузьменко О.М., Михайлов В.В., Нагорна В.І., Нау-
менко О.В., Омельченко М.О.,Островська Я.М., Помінчук 
В.О., Сахнюк О.І.. 

Ми випускаємо знаючих, творчих, здібних молодих 

спеціалістів, які мають будувати нову демократичну віль-
ну Україну. Саме в стінах Малинського лісотехнічного 
коледжу наш випускник формується  як соціально актив-
на особистість  з громадянською позицією. У 2014 році 
студенти 4-го курсу, майбутні випускники, підтримали 
всеукраїнську акцію ―Україна єдина‖, і були активними її 
організаторами. 

Відтак особливо актуально постає проблема формуван-
ня соціальної активності студентської молоді. У нашому 
коледжі активно працює студентське самоврядування , 
членами якого були наші випускники. Слід відмітити , що 
вони не тільки активно працювали на благо коледжу, але 
й зуміли передати свій досвід студентам молодших курсів. 

У коледжі  створені всі можливі умови для розвитку  
особистості. Зокрема  розроблені заходи  для реалізації 
здібностей обдарованої молоді. Створено творче середо-
вище, психологічно сприятливий клімат для інтелектуаль-
ного розвитку студентів (видається газета ―ПроЛісок‖, 
працює ―МЛК-радіо‖, студентський клуб культури та до-
звілля, вокально-інструментальні групи, танцювальний 
колектив, КВК ―Малинські крученики‖). Діє соціальна 
підтримка, премії, нагороди за успіхи у навчанні і творчі 
досягнення. 

Наші випускники активно проявили себе не тільки в 
навчанні, а й в студентських  гуртках, турпоходах , зльо-
тах, конкурсах, олімпіадах та науково-практичних, теоре-
тичних конференціях ( науково-теоретична конференція 
"Родини Миклухо-Маклаїв -крізь призму віків‖, присвяче-
на 140-й річниці проживання родини Миклухо-Маклаїв 
на Малинщині, інтелект-кемп на тему: «Соціокультурні 
світи. Прекрасне як чинник виховання молоді: українсь-
кий акцент» , науково-практичний семінар студентів та 
молодих вчених – «Наукові пошуки молоді XXI століття», 
«Малинщина – заповідний Поліський край»  ). 

 Студентський вік - «спортивний» вік. Студенти-
спортсмени беруть участь у змаганнях не тільки в межах 
навчального закладу, а також на рівні міста, району, облас-
ті. Серед наших випускників — прекрасні футболісти, 
волейболісти, борці, легкоатлети, нагороджені грамотами, 
дипломами, медалями. Це і Малафеєв А.В., Михайлов 
В.В., Омельченко М.О., Скороходова В.О., Сідлецька 
В.Ю.. 

Наші випускники уже зарекомендували себе професій-
ними, кваліфікованими, креативними фахівцями.  

Ми пишається своїми випускниками, чимало з яких 
досягнули значних вершин у професійному та громадсь-
кому житті. 

Висококваліфікований колектив однодумців, закоха-
них у свою справу, продовжує та розвиває традиції закла-
ду, докладає зусиль, щоб підготувати конкурентоспромо-
жних та грамотних фахівців для лісової галузі. 

Іванюк І.Д. 

Випускник 1979 року Атаманчук В.І. 
заступник Голови Держлісагенства 

Випускники 1984року 

Випускники 1974 року 

Загальна світлина 
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