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1 вересня – День Знань 

Редакція газети щиро вітає всіх іменників серед студентів та пра-
цівників Малинського лісотехнічного коледжу, які на-

родилися осінню! 
 

 Хай ладиться скрізь: на роботі,  
в родині,  

Щоб радісний настрій у серці не згас,  
Все світле,та гарне, що треба людині,  

Нехай неодмінно приходить до Вас!  
Хай щастя приходить і ллється рікою,  
Хай горе обходить завжди стороною,  

Хай доля дарує Вам довгі літа,  
А в серці завжди хай живе доброта!  

 
В вересні святкують дні народження:   

Ільчук Г.П., Кагарлицький А.Д., Костюченко В.М., Кусік С.М., Лахно С.Г., Лось 
Т.М., Маринич В.О., Маринич О.Г., Міхальська В.А., Мороз К.С., Попизенко Т.М., 

Роюк А.В., Руденко К.П., Стасюк С.В., Шемет О.І., Яценко В.Ю., Яценко Ю.С.. 
 

В жовтні святкуватимуть дні народження:  
Безкоровайна С.В., Гурський В.І., Дідус Л.О., Іваненко О.П., Кондратенко І.К., Ле-
вченко О.І.,  Маринич В.В., Павленко Н.О., Пиршін І.А., Реус С.В., Сивко М.В., Хар-

ченко О.А.. 
 

В листопаді святкуватимуть дні народження:  
Біньовська Н.А., Вечірко Л.П., Деняченко М.І., Костюченко Л.М., Кудріцька Н.В., 
Кудріцький Ю.М., Кучеренко О.В., Лось М.М., Марусова І.І., Мойсієнко Л.І.,  Сергі-

єнко Г.І., Степанчук Ю.С., Харченко А.Г., Хоменко С.М.. 
 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 

Погляньте… за тими от дверима вас чекає 
коледж, а в нім - велика країна знань. Хтось 
цього року стане лише першовідкривачем, а 
для когось – це ще один рік продовження по-
шуків і відкриттів. Є ще й ті з вас, хто вже 
має досвід, знання, вміння, і зробить сього-
дні останній першовересневий крок в ауди-

торію… 
Всім вам і кожному ми бажаємо завжди 

йти тільки уперед: до перемог, до визнан-
ня, до своїх мрій! Будьте добросовісними 

студентами, щирими друзями та гідними 
людьми! 

 
З першим вересня!  

 

Це свято кожного, хто навчається і на-
вчає, свято кожної родини, всенародне 
свято мудрості, доброти й людяності. 

Перше вересня символізує початок ново-
го навчального року. Цього дня дорослі з 
ностальгійним настроєм згадують себе 

у шкільні та студентські роки, дивля-
чись на молоде покоління. Для першок-
ласників , першокурсників і їхньої рідні 

цей день прекрасний і незабутній!  
Цього дня традиційно відзначають 

День знань. Тож хай у нашому житті 
знань буде багато, і нехай народиться з 
них мудрість, яка допомагатиме влад-

нати всі життєві негаразди! 

Сьогодні 1 вересня – 
День Знань. 

Вітаємо всіх Вас з цим 
визначним днем, адже 
знання є невід'ємною 
частиною виховного 

процесу будь-якої люди-
ни. Не має значення скі-
льки класів чи семест-
рів Ви провчились, але 

здобуті знання завжди 
залишаться з Вами. 

Зі святом Вас! 
З повагою редакція газети 

З повагою профспілка студентів та 
працівників коледжу 

 
З повагою адміністрація та викладацький 

склад коледжу 



 

Природо! Ти – наш другий дім, колиско мила, берегине славна.  
Щоб нам у ньому затишно було, зусиль прикласти треба нам немало. 

Природо рідна, всі ми твої діти, про тебе дбати мусимо весь час,  
Щоб все жило, щоб все цвіло довкола і не соромно тобі було за нас. 

З дружнім візитом. Демблін-Малин Перша зустріч 

Нове покоління  

    В МЛТК відбулася перша зустріч ви-
пускників. Студентські роки – найкра-
щі, найяскравіші у житті.  
    Після закінчення Малинського лісо-
технічного коледжу, наші студенти 
працюють в різних куточках України 
та за її межами.  
    9 червня 2012 року до коледжу з‗їха- 
лися випускники всіх ювілейних ро-
ків. До стін рідного закладу завітали 
випускники 1947-2012 років. Предста-
вниками найстаршого покоління були 
ті, хто закінчив лісотехнікум 65 років 
тому (1947-й рік випуску) – Вольвах 
Лаврентій Данилович, Корнійчук Лю-
дмила Йосипівна.  
   Люди, які майже півстоліття прим-
ножували славу нашого коледжу сво-
єю працею, своїми досягненнями. Ми 
пишаємося випускниками. Сподіває-
мося, що такі зустрічі стануть тради-
ційними. 
    Загальна кількість випускників ,які 
завітали цього року на зустріч була бі-
льше 200 осіб.  На жаль, неможливо  
  

   всіх перерахувати поіменно,але було зроб-
лено безліч фото,які збережуть цю прекрас-
ну мить в історії нашого закладу.    Ювілейні 
зустрічі випускників  проходитимуть щоро-
ку першої суботи червня. 
 

Музика І.А.,заступник з виховної роботи 
Серпнева конференція 

   Вже з року в рік традиційною є конференція освітян, 
так і 2012 рік не став винятком. Уперше в серпневій 
конференції освітян прийняли участь і викладачі Ма-
линського лісотехнічного коледжу. На конференції об-
говорювалися проблеми освітян , заслухано звіти Коро-
бейника В.В. -голови районного відділу освіти, Шерен-
ка М.В.- голови міського відділу освіти. А також освітян 
привітали: Рудченко М.М., Никитюк О.А., Журавський 
В.С.,Ободзинський Г.В., Савченко М.І. ,Стельмах С.В., 
які відмітили цінність освітньої галузі для держави, та 
вручили почесні грамоти вчителям. Приємно відмітити 
й той факт, що поряд з кращими вчителями шкіл було 
відмічено і двох наших викладачів—Мороз К.С. та Реус 
С.В.. Після урочистої частини заходу відбувся  концерт, 
організований відділом культури.                                

Сахнюк В.В.,викладач МЛТК 

    Незабаром 1 вересня, прекрасна осіння пора та пора початку навчання. Цього року 
до стін Малинського лісотехнічного коледжу вперше прийдуть навчатися зз9 студен-
тів. За підсумками приймальної комісії, до коледжу за державним замовленням та на 
комерційній основі вступило: на базі середньої загальної освіти -133 особи, на базі 
повної загальної середньої освіти— 59 чоловік, без відриву від виробництва—147 
осіб. А також ще триває набір студентів на заочну форму навчання.  
     У цьому році було виділено більшу кількість місць на всі спеціальності за держав-
ним замовленням, відкрито 2 нові спеціальності (―Мисливське господарство‖, 
―Землевпорядкування‖), а також проведено набір на відділення професійної освіти 
за такими робітничими професіями: лісник, лісоруб, верстатник деревообробних ве-
рстатів.  
                                                                                  Босенко І.В., член приймальної комісії 

   У червні місяці 2012 
року з дружнім візитом 
в рамках співробітниц-
тва наша делегація у 
складі: Іванюка І.Д.,  
Кудіна М.Ф., Музики 
І.А., Яворської Н.В. ві-
двідали професійну 
школу №1 м.Дембліна 
Республіки Польща . 
Нашу делегацію було 
запрошено на День ві-
дкритих дверей, де бу-
ло підписано Угоду 
про співпрацю між на-
вчальними закладами, 
а також налагоджено 
зв'язок між Спілкою 
Шанса в м.Люблін Рес-
публіки Польща. Голо-
вні напрямки співпра-
ці це—обмін досвідом у 
сфері організації ви-
щої освіти в Польщі та 
Україні ,а також прове-
дення обміну групами 
студентської молоді. 

Підписання Угоди про співпрацю.  
На фото директор МЛТК Іванюк 
Ігор Дмитрович і директор  про-

фесійної школи №1 м.Демблін 
Республіки Польща пані Йолан-

та Кебзак 

Біля голов-
ного корпусу 
професійної 
школи №1 в 
м.Демблін 

В актовій залі   

Перегляд концертної програ-
ми підготовленої друзями з 

Польщі 


