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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
Пролунав перший дзвінок…
1 вересня у коледжі, як і у всіх
закладах освіти України пролунав перший
дзвінок. На урочисту лінійку прибув
ректор Луцького НТУ Петро Петрович
Савчук. Студенти та учні першокурсники
отримали «КЛЮЧ» знань та щирі вітання
від старшокурсників та педагогічного
колективу коледжу.
ДЕНЬ МИРУ…
На передодні Дня Миру в Любешівському технічному коледжі
Луцького НТУ було проведено урок мужності "Хочемо миру нашій
Україні". На захід були запрошені працівники добровольчого підролзділу
поліції особливого призначення "Вінниця": Олексій Матящук, Анатолій
Подколюк, Руслан Семко, Ярослав Учик. Ці хлопці як ніхто інший знають
значення слів Мир, Мужність, Патріотизм, адже з літа 2014 року
перебувають по ротації в зоні АТО. Досить цікавим видався урок, студенти
13тм, 22тб, 32тд груп мали змогу оглянути зброю, послухати про екіпіровку
військових, та про жахи війни на Сході...

З Міжнародним Днем Миру!
ВІДЕО РОЛИК ДО ДНЯ МИРУ
Учні,
студенти
та
педагогічний
коллектив
Любешівського
технічного
коледжу Луцького НТУ хочуть
мирного
неба!
Переглянути
можна
за
посиланням
https://www.facebook.com/LTKLNT.

Боже, бережи нашу Україну!

З Днем вчителя!
Гарні
привітання
отримав
педагогічний
колектив
Любешівського технічного коледжу
Луцького НТУ від студентів і учнів
на передодні професійного свята.
Саме викладач, майстер, вихователь,
психолог, наставник навчають та
виховують молодь бути хорошими
спеціалістами, гідними фахівцями на
ринку праці.

«Бурштинова осінь»:
страви, мода і музика
29 вересня – проходив VІІІ
обласний фестиваль "Заяви про
себе і свою професію" в рамках
свята "Бурштинова осінь".
Багатьма майстер-класами,
виставками-продажами,
демонстраціями
моделей
та

зачісок, прес-конференціями та музично-розважальною програмою
був насичений святковий фестиваль. Гості та лучани увібрали в
себе безліч позитивних емоцій та вражень, і придбали чимало
смакоти.
Любешівський технічний коледж Луцького НТУ прийняв
участь і виборов 2 призове місце.

Не на слові, а на ділі…
27 вересня - перше засідання старостату та психологічний тренінг
розвитку умінь згуртувати колектив групи.

ТЕМАТИЧНА ЗУСТРІЧ
20 вересня 2017 року в рамках діяльності Центру кар’єри Любешівського
технічного коледжу Луцького НТУ відбулася зустріч випускників за професіями
«кухар» та «кухар-кондитер» з потенційними роботодавцями. Також були
присутні куратори навчальних груп. На заході були присутні підприємець
Катерина Шукалович, яка є керівником кафе-бару «Мрія» та Юлія Бущук –
керуюча баром «Штольня». Це заклади громадського харчування на території
Любешівського району, які мають вакансії за професією «кухар». Вони
розповіли студентам історію створення та діяльністю підприємств. Детально
зупинились на вимогах до професійних та особистих якостей працівників,
зокрема, молодих спеціалістів. Катерина Миколаївна як роботодавець
ознайомила всіх присутніх з умовами праці та з вимогами до працівників. Вона
висловила власну думку про основне, на що вона звертає увагу при відборі
претендентів. В її баченні на першому місці є бажання людини працювати,
професіоналізм, чесність та порядність, обов’язкове дотримання норм охорони
праці. Адміністратор бару «Штольня» Наталія Анатоліївна у своїй презентації
про заклад наголосила випускникам, що вони намагаються відібрати на посаду
«кухар» людей, які знають технологію приготування страв із використанням
сучасного обладнання. Але якщо випускник ще не має відповідних навиків, то
вони готові навчати і надавати практичну допомогу. Таку думку підтримала і
Катерина Шукалович. Адже кожен із роботодавців вчить працівника під
організацію роботи у своєму
закладі.
Багатьох
учнів
ця
інформація
зацікавила.
Вони
домовлялися про проходження
переддипломної практику на цих
підприємствах.
Юрисконсульт
Любешівського районного центру
зайнятості Надія Боснюк розповіла
студентам про легальну зайнятість.
Ознайомила
з
особливостями
укладення трудових договорів при
прийомі на роботу.
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