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З НОВИМ  РОКОМ  ТА  

РІЗДВОМ  ХРИСТОВИМ!!! 
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ 

ІІ семестр 2019-2020 навчального року з  

13 січня 2020 року… 
На екскурсії 

 В рамках роботи Центру кар'єри Любешівського технічного 

коледжу Луцького НТУ та на запрошення Любешівського 

відділення Волинського обласного центру зайнятості відбувається 

екскурсія до кафе «Терасса». 

 
 



 

Ми веселилися… 
Новорічне свято для дітлахів організували студентсько-

учнівська профспілка та студентська рада коледжу... 

 
 

Допомога 

 

 

 

Студентська рада, 

колектив коледжу 

долучилися до благодійної 

акції «Допомога дітям 

сиротам». Спільно з 

Любешівський осередком 

ГО «Яворина», відправили 

посилку до дитячого 

будинку Київської області. 
 
 
 
 
 
 
 



 
СТУДЕНТСЬКО-УЧНІВСЬКА 

ПРОФСПІЛКА КОЛЕДЖУ 

ПРОВОДИЛА КОНКУРС ДО ДНЯ 

СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

На конкурс представлені: 

І номінація - іграшка на 

ялину своїми руками; 

ІІ номінація - твір на тему 

«Якби я організовував новорічну 

вечірку, вона була б...»; 

ІІІ номінація - кросворд на 

тему «Традиції новорічних свят та 

обряди». 

Вітаю переможців - 

студентів 22-ТБ і 24-ТЕХ та учнів 

26 груп. 
 

СВЯТЕ СЛОВО НА ЗЕМЛІ - ХЛІБ... 

 
Виховний захід під такою 

назвою проведено Деміх М.М. - 

бібліотекарем коледжу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У ЛЮБЕШІВСЬКОМУ 

ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ЛУЦЬКОГО НТУ 

13 грудня коледж запросив учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Любешівського району. В рамках заходу з 

вітальними словами виступив Анатолій Хомич - керівник 

навчального закладу. Гості мали можливість ознайомитися з 



професіями та спеціальностями, які готує коледж, матеріально-

технічною базою, умовами проживання в гуртожитку. Свої 

доробки, виставку творчих робіт представили циклова методичні 

комісії, учні та студенти. Майстер-класи з слюсарних робіт, 

кулінарного мистецтва, декоративних малярних робіт та 

дизайнерського оформлення різдвяного вінка представили 

викладачі, майстри в/н, студенти і учні з професій: 

"Агроінженерія", "Кухар, кондитер", "Маляр, штукатур", 

"Будівництво та цивільна інженерія", "Облік і оподаткування", 

"Тракторист-машиніст с/г виробництва, водій, слюсар з ремонту 

с/г техніки", "Галузеве машинобудування". 

  
 

ВІТАННЯ 

Перемога учениці Любешівського 

технічного коледжу Луцького НТУ 

Віднійчук Діани на обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

дослідницьких та раціоналізаторських 

проектів в рамках тижня наукоаво-

освітніх проектів "України - Європа - 

Світ". Діана посіла ІІ місце, науковий 

керівник Остимчук А.В., викладач 

біології та екології коледжу. 
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