
БЕЗ ЛЮБОВІ ДО ЛІСУ - НЕМАЄ ЛЮБОВІ ДО ПРОФЕСІЇ 
 

Дню працівника лісового господарства присвячується... 
 

В рамках декади лісотехнічних дисциплін 22 вересня 2021 року в актовій залі коледжу 

відбулася зустріч за круглим столом " Без любові до лісу - немає любові до професії", яку підготувала 

і провела викладач лісотехнічних дисциплін Майстерчук Надія Миколаївна. На захід завітали 

представники ДП Новоушицьке лісове господарство, колишні випускники нашого коледжу Крива 

Юлія Юріївна, випускниця 2017 року, сьогодні інженер лісових культур, охоронита захисту лісу. 

Кондратов Сергій Сергійович, випускник 2013 року, сьогодні  лісничий Новоушицького лісового 

господарства. 

Зі слова вітань виступила Крива Ю.Ю. від імені в.о.директора  

ДП  Новоушицьке  лісове господарство Лукомського О.О. та 

подякувала дирекції коледжу за багаторічну плідну співпрацю в 

справі підготовки професійних кадрів лісової галузі Новоушиччини 

і вручила Грамоту.   Пані Юлія розповіла студентам про власні студентські роки в 

коледжі, наголосила на важливості цього етапу для формування майбутнього 

лісівника.  

Теплими слова подяки, адресованими  педагогічному 

колективу розпочав свій виступ Сергій Сергійович Кондратов. 

Зворушливо та щиро ділився спогадами про студентське 

життя. Радо давав відповіді на запитання молоді про професійні будні, важливість праці 

лісівника, головні завдання сьогодні, заробітну плату, тривалість робочого дня тощо.  Із великим 

інтересом студенти переглянули відеосюжет про діяльність ДП Новоушицьке лісове 

господарство.  

Заклик про участь в акції Акції “Створюємо ліси разом”присутні сприйняли із готовністю 

допомогти лісівникам в справі заліснення та охорони лісових насаджень.  

Про свій вибір та бачення професії  розповіли  студенти Л14 групи Боднарук Богдан та 

Кенс Владислав, презентуючи на слайдах рекламні гасла про найкращу професію. В залі 

піднімались руки, і студенти розповідали про свого прадіда, дядька, брата..., тих свою долю 



поєднав із лісовою галуззю, хто ліс понад усе оберігав, оберігає. Зворушливою стала розповідь викладача Бідної 

Валентини Василівни про представника цієї професії своєї родини.  

З інтересом спілкувалися студенти із нашими викладачами спеціальних лісотехнічних Майстерчук Надією 

Миколаївною, випускницею 2014, Слободянюк Іванною Ігорівною, випускницею 2014 року, Кріль Оксаною 

Анатоліївною, випускницею 2018 року. 

  

  

 

  


