
 9 грудня 2019 року у Національному музеї 
літератури відбувся творчий вечір Гальченка 

Сергія Анастасійовича «Я завжди з тобою, 

кожну мить», присвячений пам’яті                         

українського письменника Остапа Вишні 
(Павла Михайловича Губенка) та його               

дружини заслуженої артистки Варвари             

Олексіївни Губенко-Маслюченко. 

     Цей захід відвідали представники МЛТК  – 
Федьович І. В., Пернарівська Т. А. Сичевська 

І. О. 

     Незмінним ведучим був Гальченко С.А.– 

український літературознавець, кандидат  
філологічних наук, заслужений працівник 

культури України; співведучий – Юрій              

Іванович Шаповал український історик,         

доктор історичних наук, професор,                       
заслужений діяч науки і техніки України. 

     Вони ознайомили присутніх з                            

маловідомими фактами із життєвого шляху 

Остапа Вишні Доповнювала   розповідь              
ведучих, внучка Остапа Вишні, Мар’яна            

Леонідівна Євтушенко, яка була разом з                     

Костянтином Роготченком. 

     Спогадами про родину Губенків поділився 
й Максим Георгійович Рильський, внук              

видатного українського поета Максима          

Тадейовича Рильського. 

    Присутні затамувавши подих слухали           
Анатолія Паламаренка, який декламував          

твори – «Моя автобіографія», «Ярмарок»  

Остапа       Вишні. 
     Художники – реставратори Валерій та            

Олена Амеліни подарували ікону Святої             

Варвари ХVІІ століття Мар’яні Євтушенко. 

Цінним подарунком – іконою був                           
нагороджений Сергій Гальченко. До заходу 

долучилася викладачка МЛТК– Пернарівська 
Таміла, яка вручила подяку від навчального 

закладу Гальченку Сергію Анастасійовичу за 

багаторічну співпрацю та виховну роботу з 

молодим  поколінням. 
     Плідним та цікавим було спілкування 

після закінчення творчого вечору. Мали  

змогупоспілкуватися із видатними людьми,             

присутніми серед яких була і наша землячка 
– Раїса Недашківська, українська акторка             

театру та кіно; Станіслав Довгий,                        

український науковець і політик; Валерій  

Степанян-Григоренко, кінорежисер,                     
професор. 
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Лише природа робить велике даром.  

                                                           Герцен 

Шановні викладачі, працівники  студенти  

та учні Малинського лісотехнічного коледжу! 

Сердечно вітаю вас із Новим роком і Різдвом Христовим! 
Рік, що минає, збагатив нас новим досвідом, згуртував  на шляху реалізації 

амбітних планів і дав нам можливість  не лише вистояти, а й створити всі 

умови для подальшого розвитку нашого навчального закладу.  Я вдячний 

вам за копітку працю заради  процвітання  нашого коледжу і впевнений, що 

в Новому році на  нас чекають нові успіхи і радісні події. Хочеться побажати 

щоб зі старим року вас покинули турботи та негаразди, а Новий рік був щедрим на            

цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги! Вірю, що Новий 2020 рік увійде 

до ваших осель добрим  і радісним, принесе злагоду і достаток, наповнить ваші серця 

вірою,  надією та оптимізмом! Від душі бажаю кожному з  вас міцного здоров’я,                      

відмінних успіхів у праці та навчанні,  любові, добробуту, родинного затишку, наснаги,  

невичерпної енергії, миру та процвітання! Хай здійсняться ваші добрі мрії та всі мудрі  

задумки в ім’я процвітання нашого Малинського лісотехнічного коледжу! 

 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 

Шановні студенти та викладачі!  

Щиро вітаю Вас зі світлими та  

радісними зимовими святами.        
Нехай Новий рік принесе Вам гарні 

новини, щасливі події, додасть            

наснаги та творчого натхнення, а       

також  наповнить серця добром, любов’ю та 
вірою у здійсненні заповітних мрій та                

сподівань.            

 Щасливого Нового року та веселих свят! 

 

    Шановні студенти, викла-

дачі та працівники коледжу!  
Прийміть щирі  вітання з Новим 

роком і Різдвом  

Хай Новий рік увійде у ваші оселі 

з добром і  радістю, злагодою і 

достатком, з надією і натхненням для нових                 

здобутків. 

Бажаємо, щоб 2020 рік був щедрим на любов і    

доброту, взаєморозуміння і повагу, а Різдвяна Зоря 

запалила  у ваших серцях вогонь віри, надії і                

впевненості у здійсненні найзаповітніших бажань. 

Зичимо міцного здоров’я, добробуту, сімейного  

затишку та щасливої долі вам і вашим родинам! 

Щасливих Новорічних та Різдвяних свят! 

Голова студентської           Інна Музика 

профспілки  

Голова                                                           

студентської                           Єлізавета                                     

ради                                           Мельниченко  

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР СЕРГІЯ ГАЛЬЧЕНКА                                                                

«Я ЗАВЖДИ З ТОБОЮ, КОЖНУ МИТЬ» 

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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19 грудня Малинський лісотехнічний коледж відзначив День 

Святого Миколая – свято, яке вважається найбільш шанованим 
у православному світі, свято віри, світла і добра, свято,  на яке 

чекають і дорослі, й діти.   

     За народними повір’ями саме в цей день Святий Микола  

Чудотворець спустився на землю з небес і обходив весь світ, 
допомагаючи знедоленим і відновлюючи  справедливість.  

     Справжньою несподіванкою, для студентів ОС бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста, учнів ППП та викладачів, стала 

ранкова зустріч зі Святим Миколаєм та його посланцями, які вітали дружню родину МЛТК           
піснями, віршами та бажали миру, злагоди, благополуччя та здоров’я! 

     Свято вдалось на славу, а любов, радість, чудовий настрій створили незабутню атмосферу в 

коледжі.  Свято Миколая – це день для щирих зізнань та омріяних подарунків. День для дива! 

     Вітаємо  Вас з новорічно-різдвяними святами та бажаємо здоров`я,  добробуту та затишку в 

родинах. Веселих вам свят! 

   Сьогодні до нашого навчального закладу завітали представники 

з районної державної адміністрації : керівник Малинської РДА та 

його заступники. Директор коледжу, Іванюк Ігор Дмитрович, 
ознайомив гостей з матеріально – технічною базою МЛТК. Також 

присутнім було продемонстровано можливості системи LСloud, 

яка запроваджується в коледжі. Гості відвідали                               

фрагменти навчальних                      
занять проведені викладачами : 

Мельниченко Н.В., Реус С.В., 

Карпенко О.А., Стасюк С.В., 

Деняченком М.І., відвідали Шевченківську світлицю, навчальні 
лабораторії, деревообробний цех і майстерні, музей коледжу , де 

провели екскурсії Пернарівська Т.А., Пастух А.Б., Лось О.В., а 

також завітали до нещодавно відкритої з нагоди 200-річчя з дня 

народження В.Є.фон Граффа аудиторії лісових культур, де            
Ганжалюк Т.С. ознайомила з виставковою експозицією та               

продемонструвала цікаві та рідкісні експонати з                                 

Великоанадольського лісу. 

Голова Малинської районної державної адміністрації, Кириченко 
Сергій Васильович привітав студентство та викладацький склад зі 

святом Миколая, побажав подальшого зростання, миру,                        

добробуту та процвітання. 

У НАС СЬОГОДНІ ЛУНАЛИ НАЙЩИРІШІ                                                                                                             

ВІТАННЯ ВІД  МИКОЛАЯ СВЯТОГО, І НЕ ТІЛЬКИ… 

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ «ОЙ, АНДРІЮ, ДАРУЙ НАМ НАДІЮ!» 

Серед зимових свят виділяється мабуть найцікавіше – 

день  Андрія Первозваного, чи як його ще називають у 

народі Калита. Свято припадає на 13 грудня і є логічним 
продовженням молодіжних гулянь, де хлопці та дівчата 

шукали собі пару для майбутнього подружнього життя. 

Звичаї та обряди мають дохристиянський характер:   

ворожіння, закликання, ритуальне кусання калити. 
     11 грудня у стінах Малинського лісотехнічного             

коледжу відбулися Андріївські вечорниці, проведення 

яких вже стало хорошою традицією. 

     Завдяки інтер’єру сільської хати, предметам побуту та 
оберегам старовинної української сім’ї, скомпонованим в 

етнографічну композицію, аудіозаписам українських         

пісень, мультимедійній презентації учасники та глядачі 

заходу повернулися у староукраїнську стихію та                    
відтворили, як на Андрія дівчата ворожили, щоб зазирнути 

у майбутнє та  дізнатись, як складеться їх доля. А хлопці, 

навпаки, бешкетували, бо така їх вдача в цей день, заважа-

ти ворожінню та розважати дівчат. Завершилося дійство 
цікавою грою – кусанням калити та частуванням варениками. 

     Творчими організаторами проведення Андріївський  вечорниць є викладач культурології 

Музика Інна Андріївна, культорганізатор Поліщук Євгенія Валеріївна та художній               

керівник  Мелещенко Василь Миколайович, їхніми     
помічниками стали активна студентська молодь. 

     Глядачі  мали змогу доторкнутися до минувшини, 

поринути в атмосферу загадковості вечора на Андрія, 

відчути красу та поезію давніх обрядів. Народні пісні, 
щирий сміх, приємна атмосфера залишили незабутні                       

враження і теплий спогад.  

     Відтворивши обряд проведення вечорниць,           

студенти ОС   бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста та 
учні ППП долучилися до історії, культури, традицій і 

звичаїв українського народу, побачили їхню первинну красу. А благодійна місія свята               

викликала у всіх присутніх бажання творити добро. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ                                                    

ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ  

Метою заняття, яке проводила медична сестра                           

Хоменко Т.В., зі студентами ОС Бакалавр Лісове                        

господарство, були засвоєння та навчання практичним           
методам надання першої долікарської допомоги потерпілим 

від травм голови та кінцівки. 

Після опрацювання матеріалу студенти наочно показували 

свої вміння і навички у вирішенні поставлених завдань, а 
саме надання долікарської допомоги при травмі голови та 

пошкодженні верхньої кінцівки, допомагали один одному, 

вчилися на практиці як не розгубитися в надзвичайній ситуації і все зробити правильно і в 

часно. Молоді люди отримали гарний  практичний досвід, який може стати в нагоді у                   
подальшому житті. 

http://mltk.co.ua/den-sviatoho-mykolaia/
http://mltk.co.ua/andriivs-ki-vechornytsi-oy-andriiu-dar/
http://mltk.co.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d1%97-%d0%b4%d0%be%d0%bb/
http://mltk.co.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d1%97-%d0%b4%d0%be%d0%bb/

