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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ 

Урочиста лінійка з нагоди І вересня… 

 

... 
На святі ПТО-2016 

 

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ… 
        Студенти коледжу 22-ТБ та 24-ТД груп за підтримки 

Любешівського ВП ГО «ВО українок «Яворина» долучилися до 

Всеукраїнської акції «Україна для дітей», та спільно з Студентською 

профспілкою і Студентською радою провели конкурс патріотичного 

малюнку... 

      Учасників чекали патреотичні подарунки та солодощі від 

студентської профспілки. 

 



 
 

Підсумки проведення Тижня психології та  

правознавства 
        З 23 по 27 травня 2016 року в Любешівському технічному 

коледжі Луцького НТУ в рамках  

Тижня психології та правознавства були проведені різноманітні 

психологічні тренінги для учнів, студентів та викладачів, екскурсія 

до Любешівського районного суду, зустріч-діалог з працівниками 

поліції та центру соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді, 

психологічні акції «Замислись», «Кошик психологічних 

передбачень», книжкова поличка в бібліотеці коледжу «Закон і 

психологія в житті людини». 
Найбільш активно протягом цих днів проявили себе учні та 

студенти 12-ТД, 13-ТМ, 11-БО, 24-ТД та 22-ТБ груп. Особливо 

відзначити хочеться таких 

студентів: 

 Черевко Валентину - 

студентку 24-ТД групи; 

 Семерея Антона – студента 

12-ТД групи; 

 Гунчика Станіслава – 

студента 13-ТМ групи; 

 Базелюка Юрія – студента 

12-ТД групи; 

 Никипорук Ірину – 

студентку 22-ТБ групи.  



 Дякуємо всім , хто був задіяний, за дотримання дрес-коду 

кожного дня тижня, за добросовісне відношення до учбового і 

освітнього процесу, за приклад працездатності, цілеспрямованості,  

ентузіазму і самовіддачі. Це гідно наслідування! 
(на фото) Екскурсія до 

Любешівського  районного 

суду. 

 

СЕСІЯ… 
Як підготуватися до сесії 

Сесія — це завжди те, 

чого ми чекаємо раз на 

півроку, до чого готуємося 

під час семестру. 

Одночасно — це стихійне 

лихо, несподівано почалося. Відмінник, сумлінно готувався до 

іспитів, або студент, який сідає за підручники в останню ніч — все 

хвилюються перед сесією. 

Вам знадобиться: записи з лекцій, підручники, додаткова 

література. 

Інструкція 

Найголовніше — заспокойтеся. Спробуйте 

побороти своє хвилювання. Налаштуйте себе на 

успішну здачу іспиту. Складіть план підготовки до 

іспитів. Розподіліть заздалегідь (приблизно за 4-5 

днів до іспиту), в який час ви будете шукати 

матеріал для підготовки, над скількома питаннями 

відразу будете працювати. План допоможе організувати вашу 

підготовку.  

Корисні поради 

Під час підготовки до іспитів обов’язково робіть перерви. 

Погуляйте, зробіть зарядку, випийте чашку чаю — це додасть вам 

сили для подальшої роботи. Гарненько виспіться в останню ніч 

перед іспитом. Це допоможе набратися сил і ви не будете дрімати 

перед викладачем. Поснідайте перед іспитом. Це може бути просто 

чашка чаю з печивом, але вуглеводи, так потрібні вашому мозку, ви 

отримаєте. 

 
Трійця, зелені свята  

19 червня 2016 — 20 червня 2016   
Усі християни з нетерпінням чекають одне з найбільш світлих 

радісних свят на межі весни і літа – Святої Трійці, що прийшло до нас ще з 

дохристиянських часів. Дні напередодні Трійці називалися в народі 

http://vv-hotel.com/ua/29/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://vv-hotel.com/ua/28/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://yak-prosto.com/images/2/5/yak-pidgotuvatisya-do-sesiyi.jpg
http://yak-prosto.com/images/2/5/yak-pidgotuvatisya-do-sesiyi.jpg


Зеленими, так як у цьому святі тісно переплітаються язичницькі традиції і 

християнські канони.  

Народні традиції на Зелені свята 

Давньою народною традицією є прикрашання свого житла на Зелені 

святки різними запашними рослинами, зеленими гілками, пахучими 

польовими квітами, створення з них цікавих композицій і вплетення у 

віночки. У багатьох домівках досі прийнято розкладати на підлогу або 

ставити у вази так зване «зілля». Попередньо зелень, зокрема, гілочки 

клена, липи, освячувади у церкві. Підлога в домі засипалася свіжою 

травою. Ця традиція пов'язана з вірою в те, що зелень на Трійцю володіє 

особливою силою, що захищає оселю від різного зла. За повір'ями, в домі 

не можна було підмітати до закінчення святок. Наші далекі предки щиро 

вірили, що в цей день не можна купатися у водоймах, так як русалки могли 

затягнути на дно. Ще одним звичаєм в це свято було освячення полів, щоб 

уберегти їх від повеней і градів. Наші прабабусі і прадідусі в цей день не 

давали худобі свіжу траву, не просівали через решето борошно в корито 

або бочку. Було прийнято пекти пшеничні пироги, обгорнуті в капустяне 

або бурякові листя. 

 

ВИПУСКНИЙ ВЕЧІР 2016… 

У світі широкому, в морі бурхливому 

Серед  голосів і доль людських 

Зірки вкажуть дорогу на свято, 

Де у коледжі  випускний…  

 

Шановні викладачі, майстри в/н 

запрошуємо Вас на випускний вечір 1 

липня (актова зала).  

З повагою студенти 44-ТД, 42-ТБ, 43-ТМ, 

45-М, 31-БО груп. 
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