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1. Загальні відомості 

Малинський фаховий  коледж – сучасний конкурентоздатний освітній 

заклад, історія якого бере свій початок з 1927 року.  

Заклад освіти був створений відповідно до наказу Держкомлісу СРСР 

від 01.10.1927 року № 5759 і на початку своєї діяльності  мав назву 

«Білокоровицька лісова професійна школа». У 1931 році школу 

реорганізовано в Білокоровицький лісний технікум, який у жовтні 1931 року 

був перевезений на хутір Гамарня, біля міста Малин (колишній маєток 

родини відомого вченого, етнографа, мандрівника Миколи Миколайовича 

Миклухо-Маклая) та перейменований у Малинський лісний технікум.  

До 2012 року коледж мав галузеве підпорядкування, із січня 2012 р. 

переданий до сфери управління Міністерства освіти і науки України.  

Відповідно до наказу Держкомлісгоспу України від 15.11.2005 р. 

№ 482  технікум був реорганізований у коледж. 

Наразі завершено процедуру перейменування Малинського 

лісотехнічного коледжу в Малинський фаховий коледж (наказ Міністерства 

освіти і науки від 16.04.2020 р. № 527). 

Коледж проводить підготовку фахівців для лісогосподарської та інших 

галузей економіки України, зокрема для підприємств Житомирської, 

Одеської, Вінницької, Чернігівської, Київської, Рівненської та інших 

областей. Налагоджена тісна співпраця з лісогосподарськими та 

лісомисливськими підприємствами, що дає можливість залучити на 

навчання до коледжу як студентів денної форми здобуття освіти, так і 

заочної.  

За роки своєї діяльності освітній заклад підготував понад 24 тисячі 

спеціалістів. 

Відповідно до Статуту, коледж надає освітні послуги пов’язані з 

одержанням освітнього ступеня «бакалавр», освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», освітньо–кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» до моменту завершення навчання особами, що 

зараховані до 31.12.2019 року та освітньо–кваліфікаційного рівня 

«Кваліфікований робітник».  

Коледж здійснює свою діяльність на підставі:  

- Статуту Малинського фахового коледжу, затвердженого наказом 

МОН України від 07.06.2021 р. № 630; 

- Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, серія АОО 

№ 130869 від 29.07.1997 року;  

- Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ), виданого 03.03.2015 року;   
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- Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців від 19.02.2015 року;  

- Довідки про внесення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України № 06-Д-85 від 29.01.2008 року; 

- Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

20.12.2011 року № 1591 «Про передачу вищих навчальних закладів із сфери 

управління Держлісагентства України до сфери управління МОН 

молодьспорту України»;  

- Свідоцтва на право власності на нерухоме майно серія САЕ 

№085845 від 13.01.2014 року;  

- Державного акту на право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ № 071823 від 28.03.2006 року;  

- Санітарного паспорта будівель Малинського лісотехнічного 

коледжу; 

- Акту прийому готовності Малинського фахового коледжу до нового 

2021-2022 навчального року, затвердженого в серпні 2021 року. 

Відповідно до Статуту в освітньому закладі акредитовані 

спеціальності та освітньо-професійні  програми за І рівнем акредитації, що 

підтверджено сертифікатами: 

- для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (ОПП  

«Землевпорядкування») - від 03.06.2020 року серії КД №06009681; 

- для спеціальності 206 Садово-паркове господарство (ОПП «Зелене 

будівництво та садово-паркове господарство») - від 18.01.2019 року серії КД 

№ 06006893; 

- для спеціальності 208 Агроінженерія (ОПП «Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового комплексу») - від 18.01.2019 року серії КД                   

№ 06006895; 

- для спеціальності 205 Лісове господарство (ОПП «Лісове 

господарство», «Мисливське господарство», «Лісозаготівля та первинна 

обробка деревини», «Обробка деревини») - від 18.01.2019 року серії 

КД № 06006894; 

- для спеціальності 071 Облік і оподаткування (ОПП «Бухгалтерський 

облік») - від 12.06.2019 року серії КД № 06010513; 

- для спеціальності 187 Деревообробні та меблеві технології, (ОПП 

«Деревообробні та меблеві технології»), яка проліцензована відповідно  

наказу МОН України №67-л від 04.06.2021 року. 

У 2021 році коледж здійснював підготовку за спеціальностями та 

освітньо-професійними програмами з обсягами прийому відповідно до 

наявних ліцензій за денною та заочною формами здобуття освіти (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими 

здійснюється освітня діяльність в Малинському фаховому коледжі 

№ 

з/

п 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та найменування спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове господарство 

ОПП «Лісове господарство» 

Підготовка молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів 

1 07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

ОПП «Бухгалтерський  облік» 

2 18 Виробництво та 

технології 

187 Деревообробні та меблеві технології 

ОПП «Деревообробні та меблеві технології» 

3 19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та землеустрій 

ОПП «Землевпорядкування» 

4 20 Аграрні науки та 

продовольство 

205 Лісове господарство 

ОПП «Лісове господарство» 

ОПП «Лісозаготівля та первинна обробка 

деревини» 

ОПП «Обробка деревини» 

ОПП «Мисливське господарство» 

206 Садово-паркове господарство 

ОПП «Зелене будівництво і садово-паркове 

господарство» 

208 Агроінженерія 

ОП Ек    ОПП «Експлуатація та ремонт обладнання 

лісового комплексу» 

 

Крім  здобуття  фахової освіти, студенти денної форми навчання,  

відповідно до спеціальності, здобувають робітничі професії: 6141 Лісник, 

6141 Лісоруб, 6113 Озеленювач, 7233 Слюсар-ремонтник, 4121 Офісний 

службовець (бухгалтерія), 7423 Верстатник деревообробних верстатів, 

4112 Оператор комп’ютерного набору, 8322 Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В»), 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

(Свідоцтво МОН України про атестацію: серія РД № 040767 від 

05.07.2016 р., термін дії свідоцтва до 16.06.2026 р.). 

Коледж також проводить освітню діяльність за рівнем повної 
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загальної середньої освіти (Свідоцтво про атестацію: серія ЖТ № 044985 від 

30.05.2014 р.). 

У структурі Малинського фахового коледжу функціонує 3 відділення. 

Контингент студентів на кінець 2021 року становить 1319 осіб. Із них: 

- 614 осіб - на денній формі здобуття освіти, з яких 491 - навчаються за 

державним замовленням, 123 - на контрактній основі;  

- 705 осіб навчаються на заочній формі здобуття освіти, із них за 

державним замовленням – 82, за контрактом – 623.   

Освітня діяльність у коледжі проводиться на кафедрі лісівництва та 

захисту лісу і 6-ти циклових комісіях (табл. 2).  

Таблиця 2 

Аналіз показників діяльності Малинського фахового коледжу 

за 2021 рік 

 № 

з/п 
Показник Кількість 

1 Кількість ліцензованих спеціальностей 6 

 зокрема освітніх програм 9 

2 Кількість спеціальностей, акредитованих 

за: 

 

1 рівнем 6 

3 Контингент студентів, осіб 1319 

на денній формі навчання 614 

на заочній формі навчання 705 

первинна професійна підготовка - 

4 Кількість відділень 3 

5 Кількість циклових комісій 6 

6 Кількість кафедр 1 

7 Кількість викладачів, осіб 76 

8 Серед них (зокрема з сумісниками):   

докторів наук, професорів, осіб / % 5/6,6 

кандидатів наук, доцентів, осіб / % 11/14,5 

викладачів вищої категорії, осіб / % 43/56,6 

9 Кількість читальних залів / посадкових 

місць у читальних залах 

1/50 

10 Кількість робочих місць з ПК для 

студентів 

53 
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Викладацький колектив коледжу нараховує 74 осіб, з них 64 осіб – 

штатні викладачі, 10 - викладачі-сумісники. Усі педагогічні працівники  

мають повну вищу освіту із кваліфікацією, що відповідає дисциплінам, які 

викладають. Серед штатних педагогічних працівників: 

- докторів наук – 2 особи; 

- кандидатів наук – 5 осіб; 

- викладачів-методистів – 15;  

- старших викладачів - 8;  

- спеціалістів вищої категорії – 43;  

- спеціалістів першої категорії – 5;  

- Відмінників освіти України – 8;  

- Заслужений працівник освіти України – 1; 

- Заслужений працівник лісового господарства України – 1. 

Науковою роботою займаються 13 осіб, із них пошукачі – 3 особи, 

аспіранти – 1 особа.  

Викладачі коледжу забезпечують проведення занять  із застосуванням 

сучасних форм, методів та технологій навчання. 

Підвищення кваліфікації у 2021 році пройшли – 73 педагогічних 

працівників, з них: 

- викладачів загальноосвітніх дисциплін – 19 осіб;  

- викладачів фундаментальних та спеціальних дисциплін – 49 осіб. 

Відповідно до рішення атестаційної комісії у коледжі були створені 

робочі групи, які вивчали рівень роботи викладачів, які атестувались, 

шляхом відвідування занять, проведення замірів знань студентів, вивчення 

методичних напрацювань. За результатами атестації 7 викладачам було 

підтверджено, а  11 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 4 викладачам підтверджено раніше присвоєні педагогічні звання, 

а 1 – присвоєно педагогічне звання «викладач-методист». 

Коледжем укладені угоди про співробітництво з Національним 

лісотехнічним університетом України (м. Львів), Поліським національним  

університетом (м. Житомир), Науково-навчальним інститутом лісового та 

садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) та Білоцерківським національним 

аграрним університетом (м. Біла Церква). У рамках угод, були розроблені 

навчальні плани, які дозволяють реалізувати ступеневу систему здобуття 

освіти  за спорідненими спеціальностями. 

У рамках Регіонального інноваційно-космічного кластеру «Полісся», 

коледж разом з іншими його засновниками,  продовжує впровадження 

сучасних методів і технологій отримання, оброблення та використання 
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інформації за результатами космічного моніторингу Землі та 

інтелектуального аналізу даних для ухвалення рішень у сфері екології та 

охорони навколишнього середовища, лісового господарства тощо.  

У 2021 році коледж, один з небагатьох в Україні, проліцензував ще 

одну спеціальність 187 Деревообробні та меблеві технології (ОПП 

«Деревообробні та меблеві технології», наказ  МОН України  № 67-л від 

04.06.2021 року). 

Площа території коледжу становить 13,5 га. На якій розміщені три 

навчальні корпуси, виробничо-навчальні майстерні загальною навчальною 

площею 6487,5 м
2
, навчально-виробниче підсобне господарство, гараж, 

навчальне тепличне господарство, розсадник плодово-декоративних та 

лісових рослин, гуртожитки на 350 місць, медпункт, їдальня на 150 місць, 

молодіжний клуб «Юність». Загальна площа всіх будівель становить  

16756,6 м
2
.  

У коледжі функціонують  43 кабінети і 11 навчальних лабораторій. 

Для забезпечення успішного проведення занять та секцій з фізичного 

виховання у коледжі діє спортивний комплекс, до складу якого входять: 

стадіон з усіма необхідними об’єктами; спортивна зала з ігровою, 

борцівською, тренажерною залами та сауною; навчальний кабінет фізичного 

Таблиця 3 

Характеристика матеріально-технічної бази коледжу 

№ 

з/п 
Показники 

Кількість, 

шт. 

Площа, 

м
2
 

1 Гуртожитки  3 4077,5 

 зокрема, медичний пункт 1 57,8 

2 Їдальні та буфети 2 1223,9 

3 Бібліотека/читальні зали 1/2 245,3 

4 Актова зала 1 260,0 

5 Історико-меморіальний музейний комплекс  1 570,0 

6 Спортивні зали 1 885,6 

7 Інші спортивні споруди, зокрема : стадіонів / 

спортивних майданчиків 

1/4 10000,

0 

8 Студентський клуб «Юність» 1 412,5 

9 Інше, зокрема навчально-тепличне 

господарство 

1 676,4 

 лазня-пральня 2 147,0 

 котельня 1 591,1 

 гаражі 3 833,4 



9 

 

 

виховання (табл. 3). 

Для забезпечення життєдіяльності коледжу діють допоміжні об’єкти і 

споруди - артезіанська свердловина, водогінна та каналізаційна мережі, 

каналізаційно-насосна станція та інші.  

У коледжі обладнані 4 комп’ютерні кабінети і лабораторії, у яких 

поступово проводиться оновлення комп’ютерного парку, встановлені 

мультимедійні проекти. 

Для забезпечення медичного обслуговування студентів у гуртожитку 

функціонує медичний пункт. 

Коледж проводить пошукову роботу, зберігає та досліджує історію 

краю, де він розташований.  Основою цієї роботи є Історико-меморіальний 

музейний комплекс Малинського фахового коледжу, до складу якого 

входять такі експозиції: 

- Родина Миклух і Малинщина; 

- Історико-краєзнавча;  

- Історія Малинського лісотехнічного коледжу; 

- Історія лісового господарства Малинщини;  

- 100 років боротьби за незалежність; 

- музей М. М. Миклухи-Маклая.  

Значну роль в освітньому процесі та національно-культурному  

вихованні здобувачів освіти відіграє Шевченківська світлиця, яка постійно 

поповнюється новими експонатами. На її базі проводяться навчально-

просвітницькі та культурно-масові заходи. 

Для досягнення освітніх та виховних цілей головними напрямками 

діяльності педагогічного колективу коледжу були і залишаються: 

оновлення змісту навчання з урахуванням стану і перспектив розвитку 

лісогосподарського, лісозаготівельного та деревообробного виробництв, 

потреб ринку праці;  

впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, 

спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців;  

розробка та вдосконалення методичних рекомендацій щодо організації 

освітнього процесу в умовах карантинних обмежень. 

удосконалення змісту і структури навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу з урахуванням нових реалій сьогодення;  

оновлення навчально-матеріальної бази, забезпечення кабінетів, 

лабораторій, майстерень сучасним обладнанням;  

впровадження автоматизованої системи управління освітнім процесом 

на основі хмарних технологій;  

вдосконалення технологій дистанційної освіти  та змішаного навчання; 
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впровадження елементів дуальної освіти в освітній процес. 

У коледжі розроблені та здійснюються заходи щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу, а також заходи щодо  

попередження травматизму.  

 

2. Навчально-методична робота 

Педагогічний колектив Малинського фахового коледжу постійно 

прагне досягти якнайкращих результатів у навчально-методичній роботі, 

вивчає та впроваджує досвід роботи передових вітчизняних та зарубіжних 

закладів освіти, зміцнює та модернізує навчально-матеріальну базу, 

застосовує новітні технології в освітньому процесі. 

Організація освітнього процесу зорієнтована на забезпечення належної 

якості навчання, привабливості закладу,  мобільності студентів  і викладачів 

у європейському просторі вищої освіти. Колектив, як і в минулі роки, 

працював над оновленням змісту навчання з урахуванням стану і перспектив 

розвитку лісогосподарського, лісозаготівельного та деревообробного 

виробництв; над удосконаленням форм організації освітнього процесу, 

впровадженням сучасних педагогічних технологій. 

З метою координації діяльності учасників освітнього процесу і 

зацікавлених сторін, спрямованої на удосконалення якості підготовки 

фахівців, в коледжі функціонує Рада стейкхолдерів, діяльність якої 

регламентована «Положенням про стейкхолдерів освітніх програм». 

Здійснюється періодичний перегляд  освітньо-професійних програм з 

метою їх удосконалення в рамках програмних рад, до складу яких  залучені 

роботодавці, науковці, представники  органів студентського 

самоврядування. Зокрема, в період з 23 до 27 квітня, відбулося в 

дистанційному режимі на платформі Zoom засідання програмних рад, де 

було обговорено і схвалено проєкти освітньо-професійних програм, за 

якими здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Наразі 

освітній процес здійснюється за оновленими освітньо-професійними 

програмами. 

Протягом року, відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів 

України, МОН України з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні, 

поряд з очною формою навчання, використовувалася змішана форма, яка 

регламентується діючими в коледжі «Положенням про впровадження 

технологій  дистанційного навчання» та Тимчасовими регламентами 

організації освітнього процесу.  
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З метою підтримки групової форми навчання утворені навчальні 

Viber-групи, до складу яких входять студенти відповідних навчальних груп 

та викладачі, які здійснюють освітню  діяльність у цих групах. 

Продовжувалася робота із впровадження в освітню діяльність 

інформаційно-компютерних технологій. Налаштовано WI-FI покриття усіх 

освітніх корпусів, аудиторій та гуртожитків, автоматизовано складання 

розкладу, індивідуальних планів роботи викладачів та її облік; здійснюється 

наповнення  сервісів освітніх платформ відповідним контентом для 

навчання та контролю знань. Для усіх навчальних груп, з метою 

дистанційного обліку навчальної роботи, створені електронні журнали. 

Під час навчальних занять, викладачі використовують ресурси, що 

розміщені в електронній бібліотеці коледжу, на навчальній платформі 

коледжу lCloud,  інших доступних платформах (Coursera, Microsoft Teams, 

EdEra, 3P Learning), на різноманітних сайтах мережі Інтернет. Активно 

використовуються сервіси системи Google (Google-диск, Slides, Forms, 

Classroom), інші доступні ресурси мережі Інтернет (Inspiration – програма, 

що допомагає візуалізувати навчальний процес; Plickers – мобільний 

додаток, що «зчитує» спеціальні картки з відповідями студентів за лічені 

секунди та виводить статистику на екран телефону викладача; TurnItIn – 

інструмент для перевірки роботи студентів  на наявність неправильного 

цитування та плагіату і інші).  

 Для комунікації зі студентами та проведення відео занять та 

відеоконсультацій  використовуються системи Viber, Skype, Zoom, Meet, 

Webex Meetings, електронна пошта, соціальні мережі та телефонний зв'язок. 

Під час занять з метою поглиблення знань, реалізації принципу 

наочності викладачі активно використовують мультимедійні ресурси, що 

розміщені на каналах Youtube. Також практикується викладачами створення 

власних відео фрагментів, аудіозаписів  для занять з використанням 

програмних засобів, розміщених у вільному доступі (Фучило Я. Д., 

Левченко В. Б., Радченко Є. М., Сахнюк В. В., Мойсієнко Л. І., Реус С. В.). 

Контроль знань студентів під час дистанційного навчання 

здійснюється здебільшого з використанням письмових завдань, що 

передаються засобами комунікації, та тестових завдань, розміщених в 

Classroom і на платформі lСloud.  

Для забезпечення ефективного використання інформаційно-

комп’ютерних технологій виконується великий обсяг роботи викладачами з 

підготовки власних навчально-методичних матеріалів для дистанційної 

роботи (конспекти лекцій, практикуми, індивідуальні завдання, тести, підбір 

та створення аудіо і відеоматеріалів тощо). 

https://mltk.co.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://www.inspiration.com/
https://get.plickers.com/
https://www.turnitin.com/
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З метою активізації освітньої діяльності, поглиблення знань здобувачів 

освіти здійснено широкий комплекс навчально-методичних заходів 

кафедрою лісівництва та захисту лісу і цикловими комісіями: олімпіади з 

предметів та дисциплін (33), відкриті заняття та позаурочні освітніх заходи 

(23), різноманітні конкурси, вікторини, конференції, творчі звіти, що 

сприяють поглибленню знань студентів, підвищенню інтересу до навчання. 

Серед них - написання Всеукраїнського диктанту національної єдності;  

Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика; Міжнародний 

мовно-літературний конкурс студентської та учнівської молоді ім. Т. Г. 

Шевченка; Всеукраїнська олімпіада з української мови; конкурс композицій 

з природнього матеріалу «Осінній оберіг»; участь у Всеукраїнському дні 

заощаджень та Всеукраїнському тижні фінансової грамотності» (тренінг з 

планування власного бюджету, науково-просвітницький захід «Фінансова 

грамотність – успішне майбутнє», олімпіада з фінансової грамотності); цикл 

лекцій для студентів спеціальності 205 Лісове господарство ОС «бакалавр» 

генерального директора ВО «Укрдержліспроект» Мельниченка В. А., щодо 

інвентаризації лісів, а також головного лісничого ДП «Овруцьке лісове 

господарство» Захарчука В. А. на теми: «Сучасні технології в лісовому 

господарстві», «Основи агролісівництва»; літературні читання «А слово 

долине через віки» (відеофільм на каналі YouTube), арт-виставка в фойє 

коледжу «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!» з нагоди 150 річниці від дня 

народження Лесі Українки,  мистецький конкурс «Заповіт нащадкам», 

присвячений вшануванню пам’яті великого Кобзаря (серед студентів 

коледжу та учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл),  літературний онлайн 

марафон «Єднаймо душі словом Кобзаря» (відеофільм, на каналі YouTube); 

олімпіада «Шляхами Маклая», присвячена 175-річчю від дня народження 

видатного етнографа та мандрівника М. М. Миклухо-Маклая (серед 

студентів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл); тиждень безпеки праці, 

приурочений до Всесвітнього дня охорони праці (виховна година, 

присвячена дотриманню безпечних умов в освітньому процесі та побуті, 

онлайн-лекція на тему: «Охорона праці та професійні хвороби», конкурс 

«Безпечне та здорове майбутнє праці очима студентів» та інші заходи. 

Значна увага приділялась методичній роботі - підготовці навчально-

методичної літератури, взаємовідвідуванню навчальних занять, вивченню та 

поширенню передового педагогічного досвіду. Зокрема, за навчальний рік 

викладачами підготовлені 4 монографії, 1 підручник, 9 навчальних 

посібників, 80 методичних розробок (конспекти лекцій, практикуми, 

збірники тестових завдань, робочі зошити для виконання лабораторних і 

https://youtu.be/Ud4keuVyrqs
https://www.youtube.com/watch?v=NtgL7ZYgawE&t=11s
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практичних робіт, завдань практик тощо),  укладені та оновлені 142 

навчальні програми.  

Методичним кабінетом коледжу організовано роботу семінару 

підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності викладачів 

(проведено 5 засідань) та Школи педагогічного зростання викладачів-

початківців (5 занять). На засіданнях семінару розглядалися питання 

вдосконалення організації освітнього процесу, використання технологій 

дистанційного  навчання, обміну педагогічним досвідом, психологічні 

аспекти взаємовідносин учасників освітнього процесу.  На заняттях школи 

викладачі-початківці знайомилися з дидактичними вимогами до сучасного 

заняття; набували практичних навиків з планування та проведення занять, з 

розробки комплексів методичного забезпечення дисциплін та практик, 

обговорювали разом з досвідченими колегами шляхи вдосконалення 

педагогічної майстерності.  

 Найважливіші питання навчально-методичної роботи виносилися на 

засідання методичної  та педагогічної  рад коледжу (проведено, відповідно,  

9 і 8 засідань). На засіданнях розглядалися питання вдосконалення змісту 

освіти, активізації пізнавальної діяльності та покращення рівня успішності 

студентів, удосконалення роботи психологічної служби коледжу, 

покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в студентському середовищі 

тощо. 

Завідувачами відділення, методистами здійснюється систематичний 

контроль за навчально-методичними комплексами викладачів, рівнем 

організації проведення лабораторних, практичних, розрахункових, курсових 

робіт, проєктів;  надається необхідна допомога в питаннях дистанційного 

проведення занять, підготовки навчально-методичної та звітно-облікової 

документації. 

Усі педагогічні працівники коледжу відповідно до Постанови КМ 

України від 21.08.2019 р. № 800   пройшли  дистанційне підвищення 

кваліфікації за 30-годинною програмою, організоване ННІ неперервної 

освіти і туризму НУБіП України на тему: «Використання ІКТ у освітньому 

процесі: інструменти дистанційного навчання». 

Згідно плану внутрішнього контролю, протягом року проведено, 

дистанційно, у формі тестів, 262 директорські контрольні роботи (відділення 

лісового господарства – 161, відділення експлуатації лісових ресурсів – 101). 

Адміністративними особами з метою контролю здійснено 56 відвідувань 

навчальних занять, з них 26 – з використанням дистанційних засобів 

комунікації (приєднання до навчальних Viber-груп, відеоконференцій)   та 

43 - позааудиторних навчальних і виховних заходів.  
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До основних проблем, що мають місце в організації занять за 

дистанційною формою, можна віднести те, що значна частина наших 

студентів проживають у сільській місцевості, де не завжди є якісний та 

надійний доступ до мережі Інтернет, що ускладнює дистанційне навчання. 

З метою реалізації політики академічної доброчесності розроблено і 

втілюється в діяльність коледжу «Положення про академічну доброчесність 

у Малинському фаховому коледжі», «Декларація про академічну 

доброчесність педагогічного працівника Малинського фаховому коледжі», 

«Положення про систему запобігання та виявлення плагіату в Малинському 

фаховому коледжі». Зокрема налагоджено перевірку індивідуальних робіт 

студентів на  наявність плагіату. Для розгляду питань, що стосуються 

дотримання учасниками освітнього процесу етичних норм та академічної 

доброчесності, наказом директора створена і здійснює свою діяльність 

Комісія з питань етики та академічної доброчесності.  

Про стан дотримання принципів академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу розглядається на засіданні педагогічної ради 

коледжу. 

Значна увага викладачів, як і в минулому році, приділялася науковій 

роботі. Протягом року викладачами коледжу підготовлено і розміщено в 

наукових виданнях, збірниках конференцій 82 наукові статті за тематикою 

відповідних досліджень, з них 8 статей - у фахових журналах, віднесених до 

міжнародних наукометричних баз.  

25 березня 2021 р. коледжем організовано дистанційне проведення 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Лісівнича освіта 

і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку» за участю науковців, 

представників лісогосподарських підприємств, викладачів аспірантів та 

студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти України, а також 

Казахстану, США, Литви, Німеччини. У конференції взяли участь 44 

викладачі та 10 студентів  Малинського фахового коледжу.  

Крім того, викладачі коледжу брали участь у конференціях та 

семінарах, які проводилися на базі інших навчальних закладів та установ: 

Міжрегіональна науково-практична онлайн-конференція на тему: 

«Інформаційно-інтерактивні технології як засіб удосконалення освітнього 

процесу»  (Новоград-Волинський промислово-економічний технікум, 21-

22.04.2021 р.,  Мойсієнко Л. І., Плашенко О. М., Павлюк О. П.);  

IX Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «PRIORITY 

DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT» (м. 

Київ, 16-18.05.2021 р., Гиря О. В.); 

http://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf
https://mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdfhttp:/mltk.co.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
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ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція на тему: 

«Актуальні питання забезпечення якості освіти» (Житомирський 

торгівельно-економічний коледж, 02.06.2021 р., Ковальчук Л. О.); 

Міжнародний науково-педагогічний онлайн-семінар «Інтеграція 

закладів фахової передвищої та вищої освіти в європейський освітній 

простір. Розвиток міжнародного співробітництва» (Вища Школа 

Агробізнесу, м. Ломжа, Польща, 23.02.2021 р., Сахнюк В. В., Бондарук І. В.; 

27.04.2021, Костюк Л. О., Максименко В. В., Фещенко В. П., Гиря О. В., 

Мельниченко Н. В.); 

Міжнародний науково-педагогічний онлайн-семінар «Інтеграція 

закладів фахової передвищої та вищої освіти в європейський освітній 

простір. Висококваліфікований випускник - основа перспективного 

розвитку агропромислового виробництва» (Вища Школа Агробізнесу, м. 

Ломжа, Польща, 27.05.2021, Максименко В. В., Гиря О. В.); 

ІІ Всеукраїнської науково-практична конференція, присвячена пам’яті 

професора А. І. Гузія. (Житомир, 25.09. 2020 р., Буднік І. П., Левченко В. Б., 

Ганжалюк Т. С., Печенюк Є. П.); 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан 

та перспективи розвитку меліорації земель» до дня пам’яті доктора 

географічних наук, професора Литовченка О.Ф. (м. Дніпро, ДДАЕУ, 30.11. 

2020 р., Левченко В. Б.); 

Всеукраїнська науково-практична конференції (м. Житомир, ЖАТК, 

08.04.2021 р., Левченко В. Б.); 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та 

сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Науково-

методичний центр ВФПО, м. Київ, 21.04.2021 р., Левченко В. Б.);  

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і 

актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва, присвячена 

100-річчю від часу заснування агробіотехнологічного (агрономічного) 

факультету Білоцерківського НАУ (м. Біла Церква, БНАУ, 15.04.2021, 

Ковальчук Л. О.).  

У зв’язку з карантинними обмеженнями цього року, як і минулого, 

проводилася менша кількість змагань і турнірів різного рівня, але й в цих 

умовах маємо здобутки: 

Національний проєкт «Педагогічний Олімп України»  -  відзнака 

«Лідер освіти України»; 

Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2021», 

Золота медаль у номінації  «Розвиток студентської науково-дослідної 

роботи» (викладач Олександр Лось,  робота на тему: «Культурно-освітня і 

https://mltk.co.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%94%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be/
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виховна діяльність історико-краєзнавчого меморіального музейного 

комплексу Малинського лісотехнічного коледжу»); 

ХІІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», Золота 

медаль у номінації «Упровадження в освітню діяльність інноваційних 

проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані на 

підвищення якості освіти» (викладач Олександра Карпенко, робота на тему: 

«Інновації в упровадженні сучасних прийомів при формуванні методичного 

забезпечення з дисципліни «Комп’ютерні технології проектування садово-

паркових об’єктів в умовах викликів сьогодення»»); 

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Педагогічний 

Оскар – 2021» - І місце за підсумками фінального туру в номінації 

«Позааудиторна (гурткова) робота» (викладач Валентина Фещенко, 

сучасний електронний навчально-методичний комплекс «Позааудиторна 

робота з англійської мови за професійним спрямуванням»); 

Конкурс на кращий вебсайт  серед закладів фахової передвищої 

освіти  «EDUCATIONAL WEBSITE 2020» - перемога в номінації «Кращий 

контент для студента» (адміністратор сайту – Віталіна Сахнюк, редактор – 

Вікторія Сахнюк); 

Всеукраїнський інтернет-турнір з менеджменту «Управлінські 

перегони» (кафедра  виробничого та інвестиційного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

22-26.03.2021 р., 194 учасники з 27 коледжів різних областей) – Гиря 

Олександр, диплом І ступеня;  

ІІ етап Всеукраїнської студентської інтернет-олімпіади зі 

спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» (Національний 

лісотехнічний університет України, 21.05.2021 р.) - Наконечний Олег, І 

місце, Горбунов Дмитро і Сингаївський Максим, ІІІ місце; 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада серед студентів випускних курсів 

коледжів спеціальності «Лісове господарство» (Національний лісотехнічний 

університет України , 25-26.03.2021 р., 60 учасників з 12 коледжів України) -  

Карплюк Владислав, Самородов Ярослав, дипломи ІІ ступеня, Ширченко 

Валентин, диплом ІІІ ступеня. 

           У липні 2021 року, до 175-річчя від дня народження М. Миклухо-

Маклая та з метою зацікавлення молоді до вивчення історії рідного краю і 

впровадження новітніх технологій і освоєння нових сфер діяльності 

викладачами і студентами коледжу був розроблений і відкритий 

туристичний маршрут «Подорожуй в минуле по-сучасному. Шляхами 

Маклая» (сайт маршруту). 

Бібліографічно-інформаційне обслуговування студентів та викладачів 

https://sites.google.com/view/turmapamltk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?authuser=4
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коледжу здійснює бібліотека коледжу. Станом на сьогоднішній день 

книжковий фонд бібліотеки становить 45960 примірник книг. На поточний 

рік  передплачено 25 періодичних педагогічних, фахових та інших видань. З 

метою інформування студентів та з виховними цілями протягом року 

бібліотекою організовані понад 30 книжкових виставок, інформаційні 

експозиції, інформаційні стенди, виставки-персоналії, ювілейні виставки, 

виставки-презентації (до дня народження Тараса Шевченка – «Шевченко 

відомий і невідомий», до дня народження Лесі Українки - «Одержима 

любов`ю», до 35-річчя аварії на ЧАЕС - «Весни обірване суцвіття», до 8-го 

Березня – «Жінко! Ти завжди велична!», до Дня пам`яті та примирення - 

«Допоки пам`ятаємо - живемо...», до Дня Європи – «Багатолика Європа», до 

Всесвітнього дня вишиванки – «Дух народу, заплетений в колір»). 

Педагогічна діяльність 10 працівників коледжу у поточному році 

відзначена Міністерством освіти і науки України: 1- Грамота Верховної 

Ради України, 2 працівники нагороджені нагрудним знаком «Відмінник 

освіти України», 3 - Почесною грамотою, 1 – Грамотою, 3 – Подяками. 

Також відмічено 7 працівників Подяками Верховної Ради України і 4 – 

Подяками Коростенської РДА. І один студент є степендіатом премії  

М. М. Миклухо-Маклая. 

 

3. Вступ та профорієнтаційна робота 

Приймальна комісія Малинського фахового коледжу була створена 

наказом директора від 31.12.2020 р. № 241 і діяла відповідно до Положення 

про приймальну комісію та проводила свою роботу згідно до законодавства 

України, відкрито і прозоро з дотриманням Законодавства України. 

Вступна кампанія у 2021 році проведена на принципах  відкритості, 

прозорості та доброзичливості. Фактів оскарження результатів вступних 

екзаменів та подання апеляції не зареєстровано. 

Кількість зарахованих на навчання осіб у звітному році становить 589  з 

урахуванням 75 осіб, які  вступили для здобуття ОС «бакалавр» 

(ліцензійний обсяг у 2021 році виконано в повному обсязі), що на 129 осіб 

більше в порівнянні з минулим роком (табл. 4). 

Запорукою успішної  професійної орієнтації учнівської молоді є плідна 

співпраця з відділами  освіти і науки міст, районів та територіальних громад. 

Співпраця з органами управління освітою дає змогу проаналізувати  

кількісний склад учнів 9-11 класів кожної школи. Ми маємо певний банк 

кількісних даних учнівської молоді, який  постійно  оновлюється. 
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Таблиця 4 

Прийом студентів денної та заочної форм навчання 

за 2021 рік 

Назва рівнів освіти 

 

Зараховано 

осіб у 2021 

році 

Зокрема 

бюджет контракт 

Бакалавр 75 - 75 

Фаховий молодший бакалавр 514 165 349 

РАЗОМ 589 165 424 

 

Однією з дієвих форм профорієнтації є організація агітаційно-

роз’яснювальної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах нашої та 

сусідніх областей. 

 Традиційно ми формуємо профорієнтаційні  бригади, які відвідують 

освітні заклади. Під час  таких зустрічей,  учні шкіл одержують детальну 

інформацію про наш освітній заклад, рівні освіти та спеціальності, які 

можна здобути, про правила  вступу до коледжу, а також визначаються у 

виборі майбутньої професійної діяльності. Під час профорієнтаційної 

роботи  використовуємо відеофільм про коледж, буклети та іншу  друковану 

продукцію. 

У звітному 2021 році,  було сформовано 16 профорієнтаційних групи,  

які здійснили 37 виїздів, в ході яких було відвідано  147  загальноосвітніх 

шкіл області.  

З 1 вересня поточного навчального року склад груп було 

переформатовано, і зараз у нас працює 8 укрупнених агітаційних груп,  7 з 

яких охоплюють своєю роботою школи Житомирщини і  одна  працює в 

закладах освіти Київської області. Коледж брав участь у ярмарках професій, 

які проводились у регіонах як дистанційно так і очно.  

Робота та організація вступної кампанії 2021 року розглядалися на 

засіданнях педагогічної, адміністративної, методичної радах коледжу, 

засіданнях циклових комісій у відповідності до комплексного плану. 

 

4. Практичне навчання 

Важливою особливістю нашого коледжу є організація навчальної 

практики в закладі та виробничої практики на провідних підприємствах, 

організаціях та установах галузей за профілем підготовки. 

Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй 

належить найважливіша роль у зближенні теоретичної підготовки з 



19 

 

 

практичною діяльністю, в становленні фахівців, що мають не тільки знання, 

але й професійне уміння, початковий досвід. 

Практична підготовка, що спрямована на набуття студентом 

професійних і загальних компетентностей передбачає: 

оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами 

організації і знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії; 

формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних 

ринкових і виробничих умовах; 

виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх 

застосовувати у практичній діяльності; 

розвиток навичок науково-дослідної роботи та вирішення прикладних 

завдань; 

формування навичок командної роботи; 

отримання здобувачем освіти досвіду роботи, що необхідний для 

присвоєння професійної кваліфікації. 

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються з основними 

технологічними процесами, обладнанням, специфікою організації робочого 

процесу у виробничих умовах. 

Для належної організації навчальної практики в коледжі створені 

навчальні майстерні, лабораторії та кабінети. 

Тісні навчально-виробничі відносини коледж підтримує з лісовими та 

лісомисливськими господарствами Держлісагентства, дочірніми 

підприємствами ЖОКАП «Житомироблагроліс» та деревообробними 

підприємствами області, а саме: Малинською меблевою фабрикою; ТОВ 

«МОСТ-МАЛИН»; Коростенським заводом МДФ; Українською 

холдинговою лісопильною компанією, м. Коростень; підприємством 

«МЕБЛЕВА ФАБРИКА МІРТ», м. Новоград-Волинський; ТОВ «ВІВАД 09», 

смт. Романів;ТОВ «ФОРЕСТ ТЕХНОЛОДЖІ», с. Українка, Коростенський 

р-н та інші. 

Протягом 2021 року коледж здійснював  професійно-технічне навчання 

за робітничими професіями «Лісоруб», «Верстатник деревообробних 

верстатів» та «Водій транспортних засобів категорії «В» і «С» (табл. 5).  

У звітному році значно розширилися зв’язки коледжу з виробниками 

мотоінструменту компаніями STIHL та Husqvarna. У результаті співпраці 

матеріальна база коледжу поповнилася макетами деревообробного 

обладнання: сокира-колун Husqvarna S1600; 1.6кг; 60см, рулетка Husqvarna 

для лісника, 20м, захват грейферний Husqvarna; 20см, куртка Husqvarna; 

Classic 20, бензопила Husqvarna 365, бензопила Husqvarna 545 II, 
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акумуляторна пила Husqvarna 120i KIT, травокосарка Husqvarna 531RS 

T35+Multi 275-4 (1"), культиватор Husqvarna TF 230. 

Таблиця 5 

Обсяги професійного (професійно-технічного) навчання у 

Малинському фаховому коледжі у 2021 році 

№ 

з/п 
Назва професії Осіб 

1 Лісоруб 258 

2 Верстатник деревообробних верстатів 234 

3 

Водій автотранспортних засобів категорії:                                        

«В» 

«С» 

12 

13 

Разом 517 

 

На території навчально-дослідного поля висаджені культури горіха 

грецького та чорного (на площі 2,27 га), під агролісівництво, або більш 

відоме світовій спільноті як «agroforestry». Це  сучасний прояв традиційного 

для України полезахисного лісорозведення, що має на меті не тільки 

боротьбу із несприятливими умовами для ведення сільського господарства, 

а й сприяє оптимальному використанню природних угідь, їхньому 

поліпшенню та ефективному захисту. Також висаджено горіхову плантацію 

на площі 1,65 га, для досліджень приросту, плодоношення та розвитку 

рослин.  

Весною 2021 року було висаджено плантацію енергетичної верби на 

площі 0,84 га, для вивчення показників приросту із перспективою 

збільшення бази рослинної сировини та вивчення питань енерговитрат та 

рентабельності опалювання гранулами виготовленими із даної сировини. 

Студенти спеціальностей 206 Садово-паркове господарство, 205 Лісове 

господарство активно використовують навчальну теплицю коледжу для 

практичного навчання. Протягом 2021 року у навчальній теплиці провели 

живцювання для вирощування саджанців таких рослин: ялівець звичайний 

(Juniperus communis L.),  ялівець козацький (Juniperus sabina L.),  самшит 

вічнозелений (Buxus sempervirens L.), верба Матсудана 

(Salix matsudana Koidz.), спірея японська  (Spiraea japonica Golden princess), 

спірея Вангутта  ( Spiraea  vanhouttei Zab.), барбарис Тумберга (Berberis 

thunbergii DS Red pillar), гортензія крупнолиста  (Hydrángea macrophýlla DS 

), ту я за хідна Смарагд (Thuja occidentalis), хризонтема шаровидна (Camina 

Red, White , Petit Purple).  
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У коледжі практичному навчанню приділяється значна увага. Питання 

проведення практик розглядається на засіданнях педрад, методичних рад, 

засіданнях циклових комісій тощо. Ринок праці вимагає чіткого визначення 

компетентності спеціаліста різного рівня, розкриття його професійної 

майстерності. Поставлені завдання можуть успішно виконати лише ті 

фахівці, які добре володіють теоретичними знаннями і практичними 

навиками. У галузі лісового господарства – фахівець повинен не тільки все 

знати, а й бути креативним, комунікабельним, володіти гнучкістю розуму, 

вміти працювати в колективі. Цих якостей він набуває ще у студентські 

роки. Отже, в освітньому процесі потрібно використовувати такі форми, 

методи і способи практичного навчання, які б допомогли студенту бути 

висококваліфікованим спеціалістом. 

 

5. Виховна робота 

Відкрити перед студентами престижність майбутньої професії і 

перспективи самореалізації в ній дозволяє систематичний та  

цілеспрямований освітній процес всього педагогічного колективу. 

Тематичні виховні години професійного спрямування, зустрічі зі 

спеціалістами-практиками, екскурсії на підприємства міста та інші виховні 

заходи  сприяють інтересу у студентів до навчання та майбутньої професії   

У рамках національно-патріотичного виховання на протязі року було 

проведено: 

онлайн захід, присвячений героям Крут; 

тематичний лекторій до Дня Соборності; 

тематичну онлайн виховну годину «Подвиг підпільно-партизанського 

руху в роки Другої світової війни»;  

показовий захід, до Дня захисника Вітчизни; 

відеолекторій «Наша армія», до Дня Збройних сил України; 

показовий  захід «Моя земля», до річниці звільнення держави від 

фашистських загарбників; 

показовий захід до Дня Гідності і Свободи. 

«Вшановуємо героїв!» - показова онлайн виховна година до 100- річчя 

Базарської трагедії. 

Національно-патріотичне виховання посідає  значне місце в 

освітньому процесі коледжу й спрямоване на  прищеплення любові до 

України, її мови та звичаїв.  

День української мови та писемності, Всеукраїнський диктант 

національної єдності, День Соборності України, День вишиванки, День 

матері, Християнські свята, Шевченківські свята, які щорічно проходять у 



22 

 

 

коледжі, і в яких беруть участь  відомі діячі та шевченкознавці, стали вже 

традиційними. До дня козацтва, студенти коледжу взяли онлайн участь 

у Всеукраїнському національно-патріотичному конкурсі «Я – козацького 

роду!». 

Цьогоріч, коледж долучився до всеукраїнського заходу «Акція Базар 

21-го», а у Історико – краєзнавчому музейно-меморіальному комплексі було 

презентовано експозицію «До 100-річчя розстрілу вояків армії Української 

Народної Республіки біля містечка Базар». 

Участь у  благодійних акціях, а також у волонтерському русі формує 

стійку громадянську позицію серед студентської молоді. Волонтерський рух 

у нашому коледжі – один з провідних видів діяльності студентського 

колективу.  Щорічно нашими волонтерами надається допомога ветеранам 

праці закладу освіти, учасникам ООС, школі-інтернату с. Потіївка. 

Керівники груп проводять класні години, на яких виховують поважне 

ставлення до людей з особливими фізичними потребами. Така діяльність 

розкриває у молоді толерантне ставлення до людей, прагнення допомагати й 

підтримувати, усвідомлення єдності всієї країни в скрутну хвилину. 

У коледжі сформовано традиції проведення заходів: 

свято Першого дзвоника, «День знань»; 

посвята в першокурсники; 

День працівника лісу;  

День вчителя; 

Свято квітів; 

Міжнародний День студента; 

виставка групових експозицій із природного матеріалу; 

до Міжнародного жіночого дня 8 Березня;  

випуск молодших спеціалістів; 

зустріч випускників минулих років. 

Активна робота в коледжі  проводиться із пропаганди здорового 

способу життя. Освітні лекції та групові заняття регулярно проводяться 

викладачами коледжу, спеціалістами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, працівниками правоохоронних органів, лікарями за темами: 

«Негативні прояви у студентському середовищі», «Стоп – наркотик!», «Твоя 

безпека у твоїх руках», «Захисти себе». Регулярно проводяться  зустрічі з 

представниками служби МНС, з метою запобігання нещасних випадків, 

пов’язаних із порушенням правил пожежної безпеки, навчання дітей і 

підлітків діям у різноманітних надзвичайних та екстремальних ситуаціях. 

Активно проводиться спортивно-масова робота, як в офлайн, так і в 

онлайн форматі.  Протягом календарного року були проведені змагання на 

https://mltk.co.ua/%d0%b4%d0%be-100-%d1%80%d1%96%d1%87%d1%87%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%be%d1%8f%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d1%96%d1%97-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0/
https://mltk.co.ua/%d0%b4%d0%be-100-%d1%80%d1%96%d1%87%d1%87%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bb%d1%83-%d0%b2%d0%be%d1%8f%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d1%96%d1%97-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0/
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першість коледжу за такими видами спорту як: легка атлетика, міні-футбол, 

волейбол тощо. 

Морально-правове виховання студентів реалізується  завдяки  

проведенню Тижня правової освіти,  в рамках якого проходять виховні 

години на тему: «Права людини», проводиться соціальне опитування 

шляхом анкетування на тему: «Корупція в повсякденному житті». 

У коледжі постійно проводиться  робота щодо  попередження булінгу, 

сексизму, расизму і ксенофобії, виховання толерантного відношення до 

людей.  

Важливе місце у виховній роботі посідає екологічне виховання. 

Провідною в цьому напрямку є діяльність викладачів відділу лісового 

господарства. Студенти і їх наставники беруть участь у загальноукраїнських 

природоохоронних акціях, посадках лісових культур, заходах по 

благоустрою навколишньої території тощо. Цьогоріч було проведено акції 

«Посади дерево – віднови довкілля»; «Весняна толока» щодо впорядкування 

території коледжу; «Озеленення планети»; всеукраїнська акція «Майбутнє 

лісу в твоїх руках!»; «Створюємо ліси разом» в рамках виконання Програми 

Президента України «Зелена країна». 

Постійний помічник не тільки для викладачів і класних керівників, а й 

для кожного студента – бібліотека коледжу. Протягом року  бібліотекою 

було презентовано 47 книжкових виставок («Учись, наче жити тобі вічно»; 

до Дня Землі - «Вже почалось, мабуть, майбутнє»; до Дня Захисника 

Вітчизни - «Я хочу лиш, щоб чоловічі руки не зброю обіймали, а 

коханих…»; до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 

«Полин-сльозою омивається душа» та інші). Також організовано 

фотовиставку «Я люблю мою бібліотеку», виставки вишивок та малюнків, 

виробів з квілінгу, книжкову інсталяцію до Дня довкілля - «Вклонюся 

низесенько лісам», електронну виставку-презентацію Національної книги 

пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні, виховну годину з 

нагоди Дня лісів на тему: «Великий ліс» та інші навчально-виховні заходи. 

З  метою забезпечення естетичного виховання та ціннісного ставлення 

до мистецтва проводяться конкурси малюнків, фотовиставки та конкурси 

виробів на екологічну тематику.  

Свої здібності студенти розвивають у гуртках художньої 

самодіяльності: вокальному, народної  пісні, художнього читання. 

До 175-річчя від дня народження відомого вченого, мандрівника, 

Миколи Миклухо-Маклая, Малинський фаховий коледж організував та 

провів урочисті заходи:  відкриття на будинку-маєтку родини Миклух 

меморіальної дошки; фотовиставку «Шляхами Маклая» та презентацію 
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експозиції «Вітри мандрів»; відкриття скверу «Маклаївський» та 

презентацію віртуальної мапи «Подорожуй по-сучасному»; наукову 

конференцію – Маклаївські читання на тему: «Діяльність та дослідження    

М. М. Миклухо-Маклая: історичні і сучасні погляди». У заходах взяли 

участь керівники області та району, провідні науковці, історики та діячі 

України. 

Постійно ведеться робота щодо попередження травматизму серед 

студентів. Проведені тижні  знань правил дорожнього руху;  пропаганди 

безпечного користування газом та електроенергією у побуті; пожежної 

безпеки; знань з основ безпеки життєдіяльності на тему «Наша безпека - в 

наших руках!».  

Важливе місце у виховному процесі займає студентське 

самоврядування.  Протягом 2021 року студрада була ініціатором і 

організатором проведення різних заходів та акцій. Реалізувати свої лідерські 

та організаційні якості, задіяти соціальну  активність студенти коледжу 

можуть завдяки роботі в органах студентського  самоврядування. Студрада 

коледжу бере активну участь у вихованні студентської навчальної та 

дисциплінарної відповідальності, сприяє запобіганню порушень правил 

внутрішнього розпорядку коледжу студентами, генерує нові ідеї та 

наполегливо втілює їх у життя. Студентська рада гуртожитку сприяє 

дотриманню студентами правил проживання, пропонує ідеї для покращення 

щоденного побуту молоді, контролює санітарний стан кімнат, допомагає 

студентам нового набору адаптуватися до умов самостійної 

життєдіяльності. Таким чином, органи студентського самоврядування не 

тільки надають підтримку педагогічному колективу, а й виконують важливу 

функцію покращення комунікації між представниками адміністрації, 

викладачами та молоддю.  

Крім того, адміністрація і педагогічний колектив коледжу 

прикладають значні зусилля для забезпечення соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Систематично 

здійснюється контроль їх  успіхів у навчанні, дозвіллі і побуті, надають 

відповідну допомогу.  

Практичний психолог коледжу проводить діагностику адаптації 

студентів нового набору до умов навчання у закладі. Разом з класними 

керівниками сприяє виявленню студентів, схильних до девіантної поведінки, 

проводить заходи з психологічної корекції поведінки. У ситуаціях 

нестабільного емоційного стану надає консультації студентам та їх батькам 

та надає рекомендації викладачам стосовно роботи з окремими студентами, 

які потребують підвищеної уваги.  
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Питання покращення виховної роботи систематично розглядаються на 

засіданнях педагогічні ради, наради класних керівників, засіданнях 

навчально-виховної комісії, під час яких аналізується  набутий досвід 

виховної роботи, розглядаються шляхи впровадження особистісно 

орієнтованого підходу у педагогічну практику. 

 

6. Фінансова діяльність 

У звітному році виплата заробітної плати та стипендій проводилася у 

повному обсязі та у встановлені колективним договором терміни. Загальна 

сума виплаченої заробітної плати за 2021 рік становить 23,5 млн. грн., 

стипендії – 3,7 млн. грн. (табл. 6, 7). 

Таблиця 6 

Використання коштів загального фонду 

КЕКВ Показники тис. грн % 

  Видатки, усього 29534,2 100 

2110 
Оплата праці 

18523,0 

 

62,7 

2120 Нарахування на оплату праці 3930,9 13,3 

2210 

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 

173,8 0,6 

2220 Медикаменти 9,0 0,03 

2230 Продукти харчування 641,2 2,17 

2240 Оплата послуг 17,6 0,06 

2271 Оплата теплопостачання 1864,3 6,3 

2272 

Оплата водопостачання і 

водовідведення 

56,7 0,2 

2273 Оплата електроенергії 550,0 1,9 

2700 Стипендії 3767,7 12,74 

  

У 2021 році коледж проводив свою діяльність на підставі фінансування з 

місцевого бюджету, згідно затвердженого Департаментом освіти   і   науки   

Житомирської    обласної   державної  адміністрації  плану асигнувань 

загального фонду і власних надходжень від  оплати  за  навчання відповідно 

до затвердженого кошторису по спеціальному фонду, а також надходжень 

від благодійної допомоги.  

Протягом року кошти використовувалися за цільовим призначенням: 

на   виплату  заробітної   плати   працівникам,  стипендій  студентам, оплату 
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Таблиця 7 

Використання коштів спеціального фонду 

КЕКВ Показники тис. грн % 

 Надходження 7647,6 100 

 Зокрема, за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

6455,9 84,4 

 Від додаткової (господарської 

діяльності) 

1170,7 15,3 

 Від оренди майна бюджетних 

установ 

20,9 0,3 

 Видатки 8116,8 100 

2110 Оплата праці 4939,1 60,9 

2120 Нарахування на оплату праці 1184,3 14,6 

2210 Предмети, матеріали,обладнання 1232,5 15,2 

2220 Медикаменти 1,6 0,02 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 348,0 4,3 

2250 Видатки на відрядження 4,5 0,06 

2273 Оплата електроенергії 105,5 1,3 

2275 Оплата інших енергоносіїв 24,9 0,3 

2800 Інші поточні видатки 11,7 0,1 

3100 Придбання основного капіталу 264,7 3,22 

 

комунальних послуг, господарських потреб, придбання предметів та 

матеріалів, обладнання. Оплата комунальних послуг здійснювалася на 

підставі укладених договорів в межах кошторисних призначень.  

Від благодійних внесків надійшло на рахунок 115,1 тис. грн. 

Бюджетне фінансування за 2021 рік було спрямоване на покриття 

видатків із заробітної плати  та  стипендії   і   частково  комунальних послуг. 

Оплата праці працівників  коледжу  протягом 2021 року  здійснювалася  

на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків, наказів. У фонд 

оплати праці увійшла: матеріальна допомога на оздоровлення 616,0 тис.  

грн., щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам 420,0 тис. 

грн., премія до дня працівника освіти 410,0 тис. грн.,  премія за підсумками 

роботи за рік 123,0 тис. грн. 

Витрати на господарські потреби, проведення ремонтних робіт, а також 

придбання обладнання проводились за рахунок спеціального фонду та 

благодійних внесків.  
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7. Господарська діяльність та зміцнення матеріально – технічної 

бази 

Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази є однією з основних 

умов успішного здійснення освітнього процесу.  

Господарська діяльність коледжу була спрямована на оновлення та 

зміцнення матеріально-технічної бази, створення сприятливого освітнього 

середовища та належних умов проживання і відпочинку здобувачів освіти. 

Протягом року вдалося здійснити низку практичних заходів, які 

суттєвим чином вплинули на удосконалення матеріально-технічної бази 

освітнього закладу. Зокрема: 

у навчальному корпусі №1, проведений поточний ремонт коридорів, 

стін, підлоги та стелі;   

у гуртожитках пофарбовані стіни і підлога кімнат та коридорів, 

обладнані дві душові кабіни; 

у гаражі та майстернях виконано фарбування стін, стелі та дверей, 

частково зроблена заміна покрівлі; 

на території обладнана доріжка з бруківку протяжністю 100 м, 

проведена реконструкція стели та вхідних воріт; 

проведено фарбування автомобілів, причепів, тракторів,  техогляд; 

виконано ямковий ремонт асфальтного покриття дороги, придбана 

бруківка; 

здійснений ремонт та техогляд транспортних засобів коледжу; 

перезаправлені 32 вогнегасників, проведені заміри опору ізоляції 

електромережі та блискавкозахисту;  

придбаний мікроавтобус RENAULT TRAFIC на суму 876,5 тис. грн; 

придбаний причіп до легкового автомобіля на суму 34,4 тис. грн; 

придбано комп’ютерне обладнання на суму 111,0 тис. грн. 

Протягом звітного періоду було також придбано меблі та обладнання 

для навчальних лабораторій,  застраховано майно закладу освіти (корпус  

№ 1, 2, 3, гуртожитки, їдальня, спортивний комплекс, територія площею 

13,5 га.) та 6 членів добровільної пожежної дружини. 

Закуплені та встановлені запчастини до автомобілів та тракторів на 

суму 83,0 тис. грн. 

Загальна сума витрат на зміцнення навчальної та матеріально-технічної 

бази становить – 1124,7 тис. грн.. 

У 2021 році на базі дослідного поля було засіяно 23 га зерновими 

культурами, доходи від продажу яких склали 88,3 тис. грн. 
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Завдяки проведеним заходам з підтримки та розвитку матеріальної бази 

забезпечені умови для подальшого вдосконалення освітнього процесу, 

підготовки фахівців на рівні сучасних вимог. 

 

8. Міжнародне співробітництво 

       Наш коледж продовжує активно співпрацювати з освітніми закладами 

Республік Польща та Литва  і розширює кордони співпраці, що включає  не 

лише освітню діяльність з питань організації розробки спільних методик 

навчання, засобів діагностики набутих знань, а й спільного використання 

наявних баз для проведення практичного навчання студентів та стажування 

викладачів. 

         Укладені договори дають можливість здійснювати обмін групами 

студентів для проходження практик, використовувати досвід зарубіжних 

колег у навчально-виховній роботі. В цьому звітному періоді хоч і 

дистанційно, але викладачі коледжу мали змогу пройти курси підвищення 

кваліфікації, шляхом участі в Міжнародних науково-педагогічних онлайн-

семінарах за різною тематикою, які були проведені на базі Вищої Школи 

Агробізнесу ( м. Ломжа, Польща).  

        Буднік І. П. у звітному періоді проходив Міжнародне стажування в 

компанія Kingston (м. Лондон), яка спеціалізується на технологіях 

облаштування рулонних газонів та озеленення. 

         Досягнення освітнього закладу – це результат наполегливої праці 

загалом усього колективу, постійне прагнення вивчати і освоювати нові 

знання та йти в ногу з часом, постійно вдосконалюватися та прагнути до 

самоосвіти, що дає можливість на належному рівні здійснювати підготовку 

спеціалістів здатних компетентно виконувати виробничі функції в умовах 

сучасного виробництва та обіймати керівні посади і працевлаштовуватися в 

різні сфери діяльності, виконувати поставленні завдання та приймати 

зважені рішення.  

 

 

 

Директор коледжу              (підпис існує)                          Ігор ІВАНЮК 


