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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
Наша перемога…
На базі Луцького національного технічного університету провели конкурс
“Здорове харчування - запорука молодості та краси”. Учасниками заходу стали
понад 20 учнів та студентів волинських навчальних закладів. Переможців
конкурсу визначили вчора, 18 квітня 2018 року, за результатами проведених
змагань.
На першому етапі
конкурсу
учасники
представляли команду та
знайомилися з правилами.
Далі
презентували
домашнє завдання, а саме
приготовану
заздалегідь
випічку чи страву. Відтак
учасникам
запропонували
практичне
конкурсне
завдання - скласти тижневе меню здорового харчування та приготувати
корисний салат. Журі оцінювало смак та подачу страви, а також вміння
сервірувати стіл. Учасники переконані, що корисна їжа може бути смачною,
доступною та легкою у приготуванні.
За результатами конкурсу перемогу здобули такі команди:
 І місце - команда “Любешівські гурмани”, Любешівський технічний
коледж Луцького НТУ;
 ІІ місце - команда “Нутріцевтики”, Волинський коледж НУХТ;
 ІІІ місце - команда “Романтики”, ДПТНЗ “Луцьке вище професійне
училище”.

У пам'ять про Чорнобиль…
26 квітня, у Залізницькому лісництві
державного
підприємства
"Любешівське
лісомисливське господарство" студенти 22 -ТБ
групи Любешівсьго технічного коледжу
Луцького НТУ на чолі з куратором Валентиною
Оласюк, долучились до акції "Майбутнє лісу в
твоїх руках". Студентами було засаджено 1 га
соснового лісу. Символічним є те, що сьогодні
ми вшановуємо пам'ять жертв Чорнобильської
катастрофи. Хотілося б, щоб саме ці дерева
символізували пам'ять про тих людей які
загинули 32 роки тому і помирають донині,
відчуваючи на собі всі наслідки тієї трагедії....

Студенти під час роботи

Випускникам коледжу
13 квітня у Любешівському технічному коледжі ЛНТУ було проведено
семінар на тему: «Підготовка резюме» .
До участі було запрошено студентів третього курсу , які навчаються за
спеціальністю “Бухгалтерський облік”. Профорієнтатор центру зайнятості Діана
Петрик ознайомила учасників з видами резюме, його структурою та основними
вимогами до його написання. Звернула увагу на шляхи його використання: під
час співбесіди з роботодавцями як самопрезентацію, використання у телефонній
бесіді, скай-співбесіді. Активно розсилати на вакансії роботодавців. Учасники
семінару ознайомились із запропонованими прикладами резюме, а також
проаналізували типові помилки при написанні резюме,відпрацювали навички

правильного складання резюме, підготували стислу позитивну інформацію про
свої професійні якості. Всі студенти мали можливість продемонструвати свої
професійні якості. Вони отримали індивідуальну допомогу у написанні власного
резюме. Семінар проходив з активним спілкуванням учасників між собою. Для
практичної роботи присутнім було запропоновано скласти резюме та активно
використовувати його у пошуку роботи.

На фото: під час семінару

Благодійна акція
Кабінет історії та бібліотека Любешівського технічного коледжу
Луцького НТУ поповнилися книгами канадсько-українського видавництва
"Літотопис УПА", в яких вміщено унікальні маловідомі факти про боротьбу
Української Повстанської Армії під час і після закінчення Другої світової
війни.Нехай ця історична література допоможе старшокласникам, краєзнавцям,
всім, хто цікавиться історією рідного краю отримати додаткову інформацію про
національно-визвольний рух на Волині та в інших областях України. Літературу
надав Народний депутат України Ігор Гузь.

Наші переможці
Один диплом і дві подяки отримали
вихованці коледжу (Михальчук Андрій, група
32-ТД, Корeцька Катeрина, група 32-ТД,
Яковчук Тeтяна, ученця 26 групи) за пeрeмогу і
активну участь у конкурсі українського
дeкоративно-ужиткового
мистeцтва
сeрeд
школярів та студeнтської молоді "З УКРАІНОЮ
В СEРЦІ". Щиро вітаємо студeнтів, учнів і
їхнього
наставника
Довгополік
Тeтяну
Лeонідівну.

Тиждень механізатора…
В період з 16.04. по 20.04.2018р. у коледжі проходив тиждень
механізатора. В рамках тижня були проведені Конкурси фахової майстерності за
професіями "Тракторист-машиніст" та
"Водій автотранспортних засобів кат. С"
(переможцями стали Лінік Дмитро - учень
20гр., Лавренчук Віктор - студент 25-М
гр., Карп'юк Павло - студент 35-М групи,
Артисюк Анатолій - учень 34 гр.,
Мельник Ігор -учень 24 гр., Хвесик Ігор ст. 33-ТМ групи, Чернюк Богдан - 33-ТМ
група, Андреєв Вадим - учень 20 групи.
Викладачем
Хвесиком В. О.
була
проведена олімпіада з дисципліни ПДР.
Перемогу здобув Касян Дмитро - студент 33- тм групи. Учнівська конференція
на тему "Засоби технічного обслуговування" була проведена викладачем
Остапук Н. Г. А на завершення пройшла виставка творчих робіт учнів. На
інформаційній лінійці підведено підсумки і нагороджено переможців.

Сесія ...
Егеггей! Студент, в тебе сесія. Для студентів груп 35-М, 33-МТ, 25-М
літня заліково-екзамнаційна сесія проходитиме в період з 29.04. по 16.05. 2018
року. УСПІХІВ! Літні канікули для студентів групи 33-ТМ з 18 червня по 18
серпня 2018 року.
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