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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ 
15 листопада 2018 року викладачі української словесності 

Любешівського технічного коледжу провели I етап XIX Міжнародного 
конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика. 
Міжнародний конкурс  
знавців української мови 
імені Петра Яцика - конкурс, 
який має на меті 
утвердження державного 
статусу української мови, 
піднесення її престижу серед 
молоді, виховання поваги до 
культури й традицій 
українського народу.  
У конкурсі взяли участь 

студенти та учні I-III курсів. Учасникам для написання робіт були 
запропоновані завдання для перевірки правописних умінь і творчі - для 
визначення рівня сформованості вмінь влучно і чітко висловлювати 
думки, переконливо аргументувати. 

Переможцями стали: Хибеба Серафима Олександрівна, учениця І 
курсу коледжу за професіє «кухар, кондитер» та Гнатюк Олена 
Анатоліївна, студентка ІІ курсу за спеціальністю «облік і 
оподаткування». 

 

Всесвітній День Гідності в Любешівському технічному  

коледжі Луцького НТУ 
Під керівництвом класного керівника Тетяни Кравченко,   

учні 26 групи Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ взяли 
участь у проекті від EdCamp Ukraine та долучилися до проведення 
Усесвітнього Дня Гідності 2018. Вони ознайомилися з історією 
всесвітнього Дня Гідності, основними принципами гідності. Учні й 
учениці розповіли одне одному історії про гідність, створили «хмаринку 
смислів». Сподіваюся, що надбанні знання, життєві приклади, будуть 
чітким орієнтиром в їхньому житті і вони в будь-якій ситуації будуть 
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вести себе гідно. Також 
учні групи долучилися 
до Марафону 
написання листів, щоб 
засвідчити підтримку 
рідним Еміра-Усеїна 
Куку, правозахисника з 
окупованого Криму, а 
саме для Мер’єм, 
дружини Еміра-Усеїна, 
та їхніх дітей – Бекіра 
та Сафіє. Діти 
перейнялися долею 
родини і свої 

переживання, свій емоційний стан і почуття виклали в листах. 
 

Тренінг "Взаєморозуміння між 

протилежною статтю. Сім*я і довіра" 
Під такою назвою 5 грудня  

Герасимик-Чернова Т.П. провела треніг у 
ЛТК ЛНТУ, учасниками якого були 42-
ТД, 31-БО, 18-К та 21-БО групи.  

 

 
 

Нове обладнання 
5 грудня в лабораторію 

Любешівського технічного коледжу 

Луцького НТУ «Будова тракторів» 

партнери провідного німецького 

підприємства  Landmaschinen Vertrieb 

Deuben GmbH передали діючі стенди та 

агрегати тракторів фірми John Deere.  



 

До Дня Збройних сил  

6 грудня Швайко Т. І. вихователь Любешівсько ТК Луцького НТУ 
провела виховний захід до Дня Збройних сил України. 

 
На фото: під час проведення заходу  

 

Бінарний урок 

10 грудня 2018 року в Любешівському технічному коледжі 

Луцького НТУ було проведено бінарний виховний захід з біології та 

технології приготування їжі на тему «Квіткова симфонія». Учасники 

заходу, учні 26 групи і студенти груп 11-БО і 12-ТБ ознайомили 

присутніх з різноманіттям флори рідного краю; вказали цінність певних 

видів рослин у людському житті; можливість використання їх у 

народних звичаях, обрядах, медицині, побуті.  

Організатори бінарного виховного заходу, Кравченко Т.Ф. – 

класний керівник 26 групи і Бущук В.Я. – викладач біології і екології, 

переконані, що здобуті знання і вміння принесуть радість спілкування, 

здійснення солодких дитячих мрій, відчуття свята у кожен дім, кожну 

оселю, на кожен стіл, особливо напередодні Різдвяних свят . 

«Хай квіти кохання, добра, вірності, впевненості супроводжують 

вас завжди і усюди» – такі 

побажання висловили 

учасники заходу: Калашник 

М., Ковальчук І., Смічик О., 

Гладишук О., Ліссайчук Б., 

Корецький І., Сацик М., 

Давидюк О., Мінчук В., 

Кузьмич Г., Матвеєв І., 

Домарацький В., Борейко 

Ю., Росинчук І. 

 



ВИДАТНІ НАУКОВЦІ НАН УКРАЇНИ  

ТА ЇХ ВНЕСОК У НАУКУ 
Під такою назвою у 

Любешівському технічному 
коледжі Луцького НТУ 
сьогодні пройшла 
студентська конференція. 
Студенти 42-тб, 32-тб та 33-
тм груп під керівництвом 
викладачів коледжу 
Данилік С.М., Оласюка 
Я.В., Герасимик-Чернової 
Т.П. та Оласюка В.С. 
підготували тези доповідей 
про науковців України, їх 
вклад у науку, досліди. Поділились цікавими фактами про науковців, їх 
життєві шляхи та особливості наукових досліджень. 
 

 
 

У нас практика… 
Під керівництвом Оласюк В.С., Данилік С.М., Герасимик-Чернової 

Т.П., Черевко В.Ю. студенти виконували роботи з рисунку, 
архітектурних деталей, набивання трафаретів, виготовлення макетів, 
ниткографії, ремонтні малярні робти. А ще цікавими завданнями було 
виготовлення новорічних ялинок та прикрас. Гарні, професійні та цікаві 
роботи вийшли  



 
 

 

 
 

Роботи студентів 42-тд та 22-тд груп при проходженні навчальних практик 

 

До Св. Миколая… 
Студентська рада 

Любешівського технічного 
коледжу Луцького НТУ 
організувала виставу для дітлахів 
у ДНЗ. 

 



 

 
Фото: під час  вистави 

 

Актуальна інформація 

 

8 січня - початок реєстрації на пробне ЗНО-

2019 
   
        Зареєструватись на сайті Львівського 
регіонального центру оцінювання якості освіти 
для участі у пробному зовнішньому незалежному 

оцінюванні зможуть особи, які бажають його пройти на 
території Волинської, Львівської або Рівненської областей. 
Реєстрація триватиме з 08 до 31 січня 2019 року. 
Вартість участі в одному пробному ЗНО-2019 складає 138 грн. 
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2019 році відбудеться: 
16 березня з української мови і літератури;  
23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, 
хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов. 
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник 
може скласти тест з одного навчального предмета. 

“ПУЛЬС КОЛЕДЖУ” 
Редакція може не поділяти думку авторів та залишає за собою право редагувати  
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