
       Шановні студенти, викладачі,  випускники  та працівни 
Малинського лісотехнічного коледжу! 

  Щиро вітаю Вас із Новим 2019 роком та  Різдвом Христовим! 
Ось і закінчується 2018 рік — насичений подіями, напруженою працею,            
глибоким змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей й 
відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід. Я хочу 
подякувати кожному з Вас за підтримку і довіру, за спільну працю, без якої був 
би не можливий поступ вперед. Від душі бажаю Вам і Вашим родинам міцного 
здоров'я, любові і тепла,  гармонії та  миру, відмінних успіхів у праці та            
навчанні, добробуту, затишку в родині, наснаги та невичерпної енергії  та             
процвітання! Бажаю, щоб Новий 2019 рік, приніс  злагоду і достаток у Ваші 
оселі, наповнив Ваші серця вірою,  надією та оптимізмом. 

                                          З Новим Роком та Різдвом Христовим!                                                                                                  
   
  З повагою                                  

  директор Малинського                                                                                Ігор Дмитрович Іванюк                                                                                  

  лісотехнічного коледжу   

Лише природа робить велике даром.  

                                                           Герцен 

Грудень(12)2018 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 

 
Шановні студенти, викладачі 

та працівники коледжу! 
  

Сердечно вітаю Вас із Новим  
роком і Різдвом Христовим! 
Нехай Ваші серця будуть 

зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться 
добром, радістю та Божим благословенням, 
а очі світяться щастям. 
Нехай з останніми хвилинами Старого року 
Вас покинуть турботи та негаразди,                     
а Новий - 2019 рік буде щедрим на цікаві 
плани, нові досягнення та професійні     
перемоги. 

З Новим роком! Із Різдвом Христовим! 
Яскравих і веселих свят! 

 
 Голова                                              
 студентської                                Інна Музика 
 профспілки    
       

 

Шановні члени  профспілкової 
організації  Малинського  
лісотехнічного коледжу ! 

  

Прийміть найкращі вітання з нагоди нового 
2019 року та Різдва Христового! 
Нехай 2019 рік буде для Вас багатим на                
добро, щедрим на успіхи і вдачі. 
Від усього серця бажаю реалізації                    
благородних намірів та життєвих планів.  
Хай збудуться всі заповітні мрії, корисними 
справами наповнюється життя і кожен день   
дарує радість і наснагу у нелегкій праці на           
розвиток і укріплення нашого коледжу та           
на благо України! 

З Новим роком та Різдвом Христовим!   
 

     Голова  
    профспілки працівників                          Іван   
    Малинського лісотехнічного               Федьович        
    коледжу                                                           
                                                               
 

Новий Рік – одне з найулюбленіших свят у дітей та дорослих.                                   
Навіть ті, хто давно не вірить у Діда Мороза, чекають маленького свого дива.   

Редакція газети щиро вітає всіх з 
 наступаючими зимовими святами! 

Нехай кожна мить буде повна надії  
І нехай пощастить здійснити усі свої мрії! 

Удачі, натхнення й духовного росту,  
Хай буде в житті усе легко та  

просто! 
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Свято Миколая 
Святий Миколай (Ніколаус) – це реальна особа, візантійський 
єпископ, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою   
бідним. Так сталось, що ми пов’язуємо Святого Миколая лише з 
солодкими подарунками діткам під подушку і часто навіть не   
здогадуємося про історичні початки свята та особливості             
відзначення цього свята нашими предками. 

За переказами, Святий Миколай народився в родині багатих греків-християн, 
котрі довго не мали дітей і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть своє дитя 
на служіння йому. Миколай справді став священиком, а згодом – єпископом у 
Мирі (сучасна Туреччина). 
Коли його батьки померли, він отримав величезний спадок, але не став жити в               
розкошах, а відзначився неабиякою щедрістю, допомагаючи бідним. Про його 
діяння за віки складено чимало легенд. Найвідомішою є оповідь про бідного 
чоловіка та його трьох доньок, котрих він не міг видати заміж, бо не мав для 
них приданого. Святий Миколай таємно, вночі, через вікно підкинув для             
кожної з сестер шматок золота (за іншою версією, скидав у хату через димар), 
таким чином не допустивши, щоб дівчата           
заробляли на життя неправедним способом.  
Саме цю легенду вважають початком традиції 
підкладати дарунки від імені Святого                   
Миколая. Згодом це стали робити в день смерті 
Святого – 6 грудня за григоріанським                  
календарем та 19 грудня – за юліанським. 



На порозі Рік Новий –добрий, світлий, чарівний.                         
Щастя,  злагоду усе, хай до хат він нам несе!  

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ У  
МАЛИНСЬКОМУ  ЛІСОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

18-19 грудня 2018року, на базі Малинського лісотехнічного коледжу проводився  
міжнародний симпозіум, в рамках програми «Освіта без кордонів». У симпозіумі брали 
участь делегації освітян із Грузії, Казахстану та України.  
Чапідзе Гарі Тітікоєвич - голова Союзу педагогів Грузії ім. Якоба Гогебашвіллі,         
академік, доктор педагогічних, юридичних, політологічних і соціальних наук, ректор       
Грузинсько-Українського інституту, очолив делегацію з Грузії. 
Делегацію з Казахстану очолила Мукашева Айгуль Максатівна – голова делегації,       

заступник голови Казахстанської галузевої профспілки                            
працівників осіти і науки. 
Мета проведення симпозіуму —  обмін досвідом, налагодження 
дружніх стосунків та співпраці між освітянами країн. 
Згідно програми симпозіуму, 18 грудня відбулася зустріч членів 
іноземних делегацій із колективом коледжу. На зустріч із             
гостями завітали студенти, викладачі та працівники, які                
ознайомилися із системою освіти в Грузії та Казахстані. 
Особливу зацікавленість виявили гості, до святкової програми 

«Різдвяні святки в Україні», із давніми  традиціями українського 
народу. 
Члени делегацій ознайомилися з навчально – методичною та       
матеріальною базою навчального закладу, історико-краєзнавчим 
меморіальним музейний комплексом Малинського лісотехнічного 
коледжу, Шевченківською світлицею.  
19 грудня, в рамках симпозіуму, відбулася міжнародна наукова 
конференція на тему: «Соціокультурні світи. Прекрасне, як         
чинник виховання молоді», яка розпочалася зі вступного слова директора коледжу         
Ігоря Дмитровича Іванюка. До роботи конференції долучилися і гості. Під час                  
пленарного засідання з доповідями виступили викладачі — Пернарівська Т. А.,                       
Левченко Н. О., Максименко В. В., студенти.  
Зі словами вдячності за теплий прийом до директора коледжу звернулася                           
Мукашева Айгуль Максатівна. У своєму виступі вона відмітила змістовну інформаційну 
насиченість конференції.  Чапідзе Гарі Тітікоєвич наголосив на необхідності співпраці 
коледжу з навчальними закладами Грузії, задля обміну досвідом і подарував бібліотеці 
МЛТК свої авторські книги на українській мові. 
Продуктивною та насиченою виявилася зустріч, яка стала фундаментом для створення 
дружніх відносин між трьома державами.  

             
 
 
 

 

НА МІЖНАРОДНІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ  
“ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – ДЕНЬ СТУДЕНТА 2018” 

15-17 листопада 2018  року в Києві у приміщенні Центру ділового та культурного 
співробітництва “Український дім” відбулася  щорічна міжнародна спеціалізована       
виставка “Освіта та кар’єра – День студента 2018», виставка закордонних навчальних  
закладів „Освіта за кордоном” та виставка «Навчання у Польщі». Це найбільша освітня 
виставка в Україні, на якій були представлені понад сто українських навчальних           
закладів та більше 70 університетів Польщі, Німеччини, Греції, Чехії, Мальти, Греції, 
Румунії, Латвії, США, Нідерландів. 
На урочистому відкритті виставки з вітальним словом до всіх присутніх звернувся        
Президент Національної академії педагогічних наук України – Кремінь В. Г. 
Учасників та гостей виставки вітали: 

 Заступник директора Державної  наукової установи «Інститут модернізації змісту       
освіти» МОН України Сафонов Ю. М.; 

 Заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» МОН України Левківський К. М.; 

 Надзвичайний і Повноважений Посол Словацької Республіки в Україні  
         Марек Шафін; 

 Радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні,                   
директор Французського інституту в Україні  Наталі Берас; 

 Радник  посольства Республіки Польща в Україні, керівник реферату з питань               
науко  во-освітньої співпраці Емілія  Ясюк; 

 Радник-посланник, прес-секретар посольства Чеської Республіки в Україні                  
Давід Машек; 

  Голова  правління Товариства «Знання» України Кушерець В. І. 
У роботі виставки  взяв активну участь Малинський лісотехнічний коледж.   
У номінації «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі» 
коледж був нагороджений ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ, а також удостоєний почесного        
звання «Лідер вищої освіти України». 
Представники коледжу поспілкувалися з абітурієнтами, які отримати загальну              
інформацію про навчальний заклад, рівень вимог до сертифікатів ЗНО з навчальних            
предметів, кар’єрні перспективи після отримання диплому тощо.  
Освітянські виставки, дні відчинених дверей безпосередньо в навчальних закладах –          
це можливість абітурієнтам та їх батькам зорієнтуватися у розмаїтті спеціальностей,        
вибрати найбільш актуальну професію, яка стане улюбленою справою у майбутньому, 
зануритися в атмосферу вищого навчального закладу, ознайомитись зі спеціалізованими 
кабінетами та лабораторіями. 
 
  

У Новий рік усе збувається! 

Ми переконані - все тільки починається  Прес-служба 

Прес-служба 


