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1 вересня—особливе свято!  

Це свято кожного, хто навчається і навчає,  

свято кожної родини, 

всенародне свято мудрості, доброти  й людяності. 

Бажаємо величезного бажання вчитися і пізнавати. 

Легкості в новому навчальному році.  

Дружньої атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і 

постійного прагнення бути кращими. 



Стр. 2 Вересень  (21) 2021 

 «Природа — вічний зразок мистецтва,  а найвизначніший  та  
найблагородніший  предмет  у  природі — людина» . 

 

          У   третю  неділю  першого  місяця  осені, у  чудовий  вересневий день, коли           

чарівний  пензель осені торкається зелених скронь землі, традиційно відзначається День 

працівника лісу. Без перебільшення можна сказати, що люди, які професійно    стоять на 

сторожі гармонії та порядку в лісовому господарстві, давно і справедливо заслуговують 

глибокої поваги. В Малинському фаховому коледжі відбувся урочистий захід з нагоди Дня 

працівника лісу. На свято завітали поважні гості: Грищенко Тетяна Миколаївна,     

народний депутат України; Скидан Олег Васильович, ректор Поліського національного 

університету, доктор економічних наук, професор, депутат Житомирської обласної    

ради; Алдошина Поліна Віталіївна, депутат Житомирської обласної ради; Ситайло 

Олександр Григорович, Малинський міський голова; Майстренко Василь Петрович,       

секретар Малинської міської ради та депутати Малинської міської ради. З нагоди свята 

викладачі, працівники та студенти коледжу були відмічені відзнаками Верховної Ради 

України, грамотами, подяками і цінними подарунками Житомирської обласної ради,    

Малинської міської ради та Малинського фахового коледжу. 

                                                                                                                                                         Прес-служба коледжу 



Стр. 3 Вересень  (21) 2021 

“Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати 
 в юних душах допитливість і потім задовольняти її”. 

                                                                                                                             

 

 

ЗУСТРІЧ З ВИПУСКНИКОМ 

О.БУШМОЮ 

         3 вересня 2021 до коледжу завітав Бушма О.В., 

випускник ОС Бакалавр. Олег Володимирович 

зустрівся з студентами І та ІІ курсів ОС Бакалавр 

денної форми навчання та поділився своїми 

приємними спогадами щодо навчання в коледжі. 

Також Олег Володимирович звернувся з натупніми 

словами до нинішніх студентів, щодо    необхідності 

отримати всі необхідні        теоретичні та практичні 

навички, які наразі дають виклалачі МФК, для 

застосування в подальшій своїй професійній 

Нові об’єкти—нові знання! 

Викладач кафедри Буднік І. П. ознайомлюється з технологіями облаштування 

рулонних газонів та озеленення багатоповерхівок. м. Лондон, компанія Kingston. 

Профорієнтаційна     робота 2021– 2022 навчального  року 

Група викладачів розпочала профорієнтаційну роботу в новому навчальному році в 

Коростенщині. Було відвідано ряд опорних шкіл: Мала Зубівщина, Новаківська ЗОШ І

-ІІ ступенів, Хотинівська, Васьковичі, Грозинська гімназія та школи міста Коростеня. 
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Студентські  роки — це завжди дуже яскраві події в житті кожної людини. 
І в житті відомих постатей навчання завжди займало особливе місце. 

Періодичне видання викладачів та студентів Малинського фахового коледжу 

КАЛЕЙДОСКОП    ПОДІЙ  

День читання книг 

День знань 

 

Навчання з елементами дуальної освіти 

Академічна доброчесність 

Здорова молодь— 

Психологічний тренінг 

Кращий за фахом 

Конкурс «Осінній оберіг» 

Зустрічі з роботодавцями День працівника лісу 

Зустріч компанії Husqvarna  


