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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ 

             Розиваємо молодь у районах, селах, ОТГ! 

          Фасилітатори програми Active Citizens Ukraine Ірена 

Гаранчевська та Коля Волочай провели базовий тренінг програми на базі 

нашого закладу. Було підготовлено та подано викладачами та 

студентами три проекти. Чекаємо результатів…  

 

  

 

https://vk.com/irena_haranchevska
https://vk.com/irena_haranchevska
https://vk.com/nikolay.volochay


Екскурсія до національного природнього парку  

«Прип'ять-Стохід» 
22.03.2017р відбулась екскурсія до національного природнього 

парку «Прип'ять-Стохід». В організації брали участь - працівники парку,  

викладач біології Віра Яківна Бущук та Студрада ЛТК Луцького НТУ. 

 
Тижня психології 

Підведено підсумки 

Тижня психології та 

проектної діяльності, 

який проходив в ЛТК 

ЛНТУ з 27 по 31 березня. 

Протягом цих днів 

відбулись такі заходи: 

тренінг розвитку умінь 

проеткної діяльності за 

програмою ACTIVE 

CITIZENS, спонсором 

якого є Британска рада; 

лінійка від активістів 

студради ЛТК ЛНТУ для працівників коледжу, тренінг з тайм-

менеджменту, брейн-ринг "Кращі знавці психології" , психологічна гра 

"Слідопити" , конкурс-виставка стіннівок "Психологія нашого життя", 

психологічне графіті та ін. Всі учасники заходів , які відбувались 

протягом минулого тижня, були надзвичайно активними, енергійними та 

ініціативними. Найактивніші учні та студенти відзначені грамотами та 

подяками!  

Дякуємо всім, хто долучився до проведених заходів! 



Тиждень  eкономічних дисциплін закінчився… 

На прикінці березня були підвeдeні підсумки тижня eкономічних 

дисциплін  в  колeджі... В тижня були провeдeні дві студeнтські 

конфeрeнціі, КВК «Гроші - основа обліку», відкриті уроки і трeнінги, а 

також зустріч з викладачами і прeдставниками  студради Луцького НТУ. 

Підсумки були узагальнені та підведені на лінійці коледжу. 

  
 

  
 

В ЛТК Луцького НТУ у середині березня проходив  

Тиждень Японії … 

 

   
 



Смішно всім… 
4 квітня у актовому залі нашого навчального закладу  під 

керівництвом оргкомітету студради були проведені заходи до 

Міжнародного дня сміху. Брали участь групи: 11 БО, 22 ТД, 23 ТМ, 42 

ТБ, 10, 16 К, 21, 26, 24. 

  
 

Благодійна акція «Серце до 

серця» 

До 9 квітня триває 

благодійна акція серце до серця. 

Учні і студенти коледжу – 

волонтери збирають кошти для 

дітей з вадами зору. 

 

ОГОЛОШЕННЯ: 
1. З 3 квітня по 7 квітня 2017 року проходить тиждень механізаторського 

спрямування. 

2. 17 квітня 2017 року – вихідний. 
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