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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ 
 

НАШІ НА КОНКУРСІ… 
Учні коледжу на І (регіональному) етапі Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WORLDSKILS UKRAINA», який проходив 
на базі Луцького ВПУ. Змагались з кулінарного,  кондитерського 
мистецтв та слюсарних робіт. 

 
 

До Дня студента... 
Виховний захід та 
конкурсна програма 
проведені студентсько-
учнівською радою 

 
 

 
 
Уже традиційно у 

перші тижні листопада в  



ДЕНЬ ПИСЕМНОСТІ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ урочисто 

проходить Тиждень української мови, приурочений до Дня української 
писемності та мови, який всі українці світу відзначають 9 листопада. 
11 листопада відбувся мовознавчий турнір між учнями 16 та  26 групи 
«Знавці рідного слова». Організатори заходу Менделюк Т.М. та 
Кудриницька Л.І. відзначили, що перемогу отримала команда «Юні 
філологи» (16 гр.), показавши гарні та ґрунтовні знання з предмету. 
13 листопада викладач української мови та літератури, Менделюк Т.М., 
провела усний журнал «З витоків української писемності". Під час 
заходу присутні познайомилися зі сторінками історії української мови, 
згадали скорботні дати на тернистому шляху її розвитку. 

 

 
 

Флешмоб до Дня Гідності 

та Свободи від студентів 31-БО 

та 42-ТБ груп 
 

 
 

 
 

 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ... 
22 листопада до коледжу завітали гості з Німеччини. 

Обговорювалися питання співпраці, проходження практики учнів та 
студенті коледжу на базі фермерських господарств. Для гостей 
представлена база коледжу. Студент-випускник коледжу, Лінік 



Валентин, розповів про особливості проходження практики у Німеччині.  
 

 
Виховна година групи 32-ТД «ПАМЯТІ ЖЕРТВ 

ГОЛОДОМОРУ», куратор Хомич Н.Л.  

 
 

ВІДКРИТИЙ УРОВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
Відкритий урок виробничого навчання провела 27 ли\стопада 

майстер в/н Черевко Інна Вікторівна у групі 26 за професією «Кухар, 
кондитер». 

  



 

Марафон написання листів 
2019 у Любешівському 

технічному коледжі Луцького 
НТУ. До акції долучилися учні та 
студенти коледжу з викладачами 

Матюк Л.В. та Кравченко Т.Ф. 

 

 
  

 
ЧУМА ХХІ СТОЛІТТЯ… 

Знайте правду про СНІД. На передодні Міжнародного Дня 
боротьби зі СНІДом у Любешівському технічному коледжі Луцького 
НТУ проведено лекцію про СНІД. З інформацією виступали: медична 
сестра коледжу - Ковальчук Л.М., викладач біології і екології - Бущук 
В.Я. та голова студентсько-учнівської профспілки - Герасимик-Чернова 
Т.П. крвм того студентська профспілка організувала виставку. 

 

  
 

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

надані матеріали. 
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