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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
Загиблим в АТО Героям відкрили пам’ятні дошки
12 жовтня, на фасаді приміщення Любешівського технічного коледжу Луцького
національного технічного університету відкрили дві
пам’ятні дошки колишнім випускникам цього закладу –
Олександру Деркачу,
уродженцю с. Довжиця
Маневицького району, та Івану Хрупчику з с. Судче
Любешівського району. Обоє хлопців в свій час
навчалися в коледжі.
Вони були зовсім різними. Народилися в різні роки та в
різних місцях: Олександр - восени 1989-го у с. Довжиця
Маневицького району, Іван – взимку 1993-го в с. Судче
Любешівського
району.
Сашко
навчався
у
Любешівському технікумі із 2003 по 2006 рік за професію «Муляр-штукатур-маляр»,
Іванко – із 2008 по 2011-ий, здобуваючи спеціальність «Тракторист-машиніст, водій
автотранспорних засобів». І ось настав час, коли хлопців об’єднало почуття патріотизму
та громадянський обов’язок. Їх об’єднала війна.
Олександр Деркач був мобілізований у квітні 2014 року до 51-ї ВолодимирВолинської окремої механізованоїх бригади, згодом був відряджений у зону бойових дій.
А 29 серпня 2014 року біля с. Андріївка Донецької області загинув. Вдома не дочекалися
його батьки, сестри, брати, молода дружина та зовсім маленький синочок…
Іван Хрупчик влітку 2016-го підписав контракт на військову службу. Був у складі 130го окремого розвідувального батальйону ЗСУ. 23 жовтня минулого року в районі смт
Луганське Донецької області обірвалося його молоде життя. Їх не стало… Та вони
завжди житимуть у серцях всіх, хто їх знав. І пам’ятні дошки, які відкрили у
Любешівському технічному коледжі ЛНТУ, - ще одне свідчення цьому.
Зі сльозами на очах рідні зняли біле полотнище із дошок, з яких на всіх дивилися ще
зовсім молоді юнаки – Іван та Сашко. Благочинний Любешівської округи УПЦ КП о.
Юрій Устимчук освятив дошки та помолився за упокій загиблих воїнів. Хвилиною
мовчання вшанували всі присутні пам’ять Деркача Олександра, Хрупчика Івана і всіх,
хто віддав свої життя за Україну. Щирі слова про наших захисників мовили ректор
Луцького національного технічного університету Петро Савчук, голова Любешівської
районної ради Петро Нагорний, заступник директора коледжу з навчально-виховної
роботи Тамара Коренчук та голова студентсько-учнівської профспілки цього закладу
Тетяна Герасимик-Чернова. А ще всі вони доземно вклонилися батькам, рідним цим
видатних випускників, які завжди житимуть у пам’яті людей. Студенти й учні коледжу
поклали, а також всі присутні, поклали квіти до пам’ятника загиблим в зоні АТО та до
пам’ятних дошок на фасаді приміщення коледжу.

БУЛІНГ
5 жовтня в коледжі практичним
психологом О.Швайко була проведена
мультимедійна
лекція
"Обережно!
Булінг!" для учнів та студентів
гуртожитку з метою профілактики
поширення цього негативного явища в
суспільстві
та
підвищення
рівня
поінформованості
всіх
учасників
навчально-виховного процесу щодо даної проблеми.

Міжнародна співпраця
2 листопада циклова комісія механізаторського спрямування
Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ провела семінар на
тему: "Сучасна с/г техніка". В рамках співпраці з німецькою фірмою
LVD Deuben GmbH на семінар запрошений представник фірми Stefan
Voigt. Він розповів учням груп 14, 24, 20 та студентам 23тм, 33тм, 43тм
(тракторист-машиніст с/г виробництва та технік-механік) викладачам та
майстрам в/н про сучасну техніку фірми John Deere та її обслуговування.

Волонтери не сидять склавши руки
Всередині жовтня для бійців 128-ї
бригади, де служать і наші земляки, волонтери
передали солодощі, чай та каву. До акції зі
збору продуктів долучалися учні та студенти
Любешівського технічного коледжу, а також
старшокласники
Любешівського
НВК.
Наступні посилки відправимо у грудні місяці.

АКЦІЯ

В колeджі з 14 листопада стартувала акція
«Поміняй
цигарку
на
цукерку».
Приєднуйтeсь і будьтe здорові...

День студента - 2017
16 листопада студентсько-учнівською радою були проведені
святкування до Дня студента, а також конкурсу "Алло, шукаємо
таланти", серед учнів і студентів І курсу коледжу. Чудовий захід,
талановита молодь, гарні виступи першокурсників, вони і
танцюють і співають і малюють. Також були підведені результати
конкурсу "Кращий студент коледжу 2017". Вітаю переможців:
Семерея А., Дащенка Є., Богатка Б., Процик А., Любежанін Ю.,
Марчик Н., Зімич К., Зелик І., Карпович Н.

ПРИРОДООХОРОНЦІ ТА
СТУДЕНТИ ПРО ТУРИЗМ
Сьогодні у Любешівському
коледжі ЛНТУ відбулася
конференція на тему
«Екологічний туризм, як
елемент сталого розвитку
регіону». ЇЇ органзіаторами
виступили НПП «Прип’ятьСтохід» та коледж.

У Любешівському технічному
коледжі ЛНТУ, відповідно до
плану
роботи
циклової
методичної комісії харчових
виробництв, наразі проходить
тиждень кухаря та кондитера.
Наприклад, у понеділок діяла
виставка стінгазет та картин,
виготовлених із бобових, круп та
макаронних виробів. Наступного
дня майстер виробничого навчання Олена Блеянюк провела майстер-клас
«Фігурна нарізка овочів». У середу діяла виставка-продаж
кондитерських та кулінарних виробів. А сьогодні відбулася виховна
година на тему «Я – кондитер». Завершить завтра тематичний тиждень
відкритий урок із предмета «Устаткування підприємств харчування».
ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ
Любешівський технічний коледж приєднався до відзначення
Всесвітнього дня Гідності - Global Dignity Day. З цією метою у навчальному
закладі був проведений виховний захід "Україна гідна свободи". Психолог
коледжу Швайко О.В. спільно з учнями студентами обговорили доленосні
події в Україні початку XXI століття, дві знакові події у новітній історії
країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013
року., що стали приводом встановлення памятної дати , та подискутували на
тему "Для мене гідність - це..". Також на цьому заході учні та студенти
декламували вірші про свободу та гідність людини, підготували тематичні
плакати та презентації.

СПІВБЕСІДА З РОБОТОДАВЦЕМ – ЗАПОРУКА
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
23 листопада 2017 року в
рамках діяльності центру кар’єри
Любешівського
технічного
коледжу Луцького НТУ було
проведено семінар на тему:
«Співбесіда роботодавцем» .
До участі було запрошено учнів
випускної групи, які навчаються
за професією «кухар». Разом з
ними на заході була присутня
куратор групи Інна Черевко та
психолог
коледжу
Ольга
Швайко.
Процес співбесіди – це
ключовий момент у працевлаштуванні. З метою ознайомлення із
загальноприйнятими правилами ділового спілкування, надання знань, які
забезпечують ефективну підготовку до діалогу з роботодавцем, формування у
студентів коледжу конкретних навичок щодо правильної поведінки
профорієнтатор центру зайнятості Тетяна Клямар розповіла присутнім про
важливі моменти. Вона звернула увагу студентів, що часто успіх чи поразка на
цьому етапі до бажаної роботи залежить від уміння показати себе з кращого
боку, справити гарне враження та переконати роботодавця, що саме ВИ та
людина котра йому потрібна. Іноді рівень освіти, чи навіть професійні якості
залишаються непомітними, якщо особа не зможе правильно себе
самопрезентувати. Неабияке значення в процесі співбесіди має початковий етап
підготовки, під час якого потрібно зібрати якомога більше інформації про
установу, чи організацію, де заявлене вільне робоче місце. Часто не надають
цьому значення і, зрозуміло, шкодять своєму процесу працевлаштування.
Під час семінару всі учасники ознайомились з головними правилами
поведінки під час співбесіди, розглянули найпоширеніший набір фраз, що часто
використовуються в співбесіді та підготувались давати на них правильні
відповіді. На семінарі переглянули мультсеріал «Пошук роботи». На завершення
ділились враженнями, висловлювали свої думки та ставили запитання.
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