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Шановні колеги, здобувачі освіти та батьки! Щиросердно вітаємо 
Вас з початком освітнього процесу у нашому коледжі. 
Цей рік є надзвичайно складним для України, оскільки з початком 
2022 року настали значні випробування для українського народу. 
Українська держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї 
незалежності, зустрілась з величезною перешкодою на цьому 
шляху – проти України була розв’язана повномасштабна війна. 
Новий 2022-2023 навчальний рік розпочинається в умовах війни. 
Наші відважні збройні сили кують перемогу на фронті, дорослі 
роблять усе для перемоги в тилу, навіть діти шукають способи 
допомоги армії. 
Шановні першокурсники! На вас чекає цікаве, багате на 
різноманітні події студентське життя, тому максимально 
використайте всі можливості для власного професійного й 
особистісного розвитку. 
Сподіваємося, що, приєднавшись до нашої дружної родини, ви 
будете поважати й збільшувати славні традиції нашого закладу 
освіти. 
Нехай цей навчальний рік стане для всіх вас відправною точкою до 
підкорення нових вершин. І найголовніше – перемоги над 
російським агресором, дякуємо і віримо нашим Збройним Силам 
України. 
СЛАВА УКРАЇНІ!!! 
З повагою, адміністрація коледжу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Під час дистанційного навчання подбайте про безпеку дітей в онлайн-просторі.  
Держспецзв’язку нагадує головні правила, які допоможуть захистити школярів в інтернеті. 

Допоможіть дитині встановити всі потрібні для захисту налаштування на смартфоні або 
комп’ютері. Впевніться, що вона зможе самостійно під‘єднатися та відкривати необхідні 
вебсторінки. 

Якщо для навчання дитині потрібно зареєструватися на певному сайті або створити акаунт, 
зробіть це разом. Не дозволяйте використовувати облікові записи дорослих. 

Домовтеся з дитиною, що під час уроків вона буде використовувати тільки ті інтернет-
ресурси, які необхідні для навчання: визначену вчителем програму для відеоконференцій, 
вебсайти з навчальним матеріалом, месенджер для повідомлень. За потреби налаштуйте 
відповідні закладки у браузері. 

Навчіть дітей створювати надійні паролі та нікому їх не повідомляти.  
Розкажіть і постійно нагадуйте про ризики в кіберпросторі: 
ймовірність підхопити віруси під час відкриття підозрілих посилань, вкладень, файлів (навіть 

якщо вони надіслані однокласниками); 
ризики під час встановлення невідомих програм; 
небезпеку онлайн-спілкування з незнайомими користувачами; 
загрози, які можуть виникнути внаслідок розповсюдження в інтернеті особистої інформації, 

приватних фотографій, номера телефону, адреси проживання, реквізитів банківських карток 
тощо. 

За необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала дитина протягом дня. Це можна зробити 
за допомогою вкладки «Історія» у браузері. Вкладка «Завантаження» підкаже, які файли були 
збережені з інтернету. 

Якщо дитина навчається у початковій школі, використовуйте спеціальні програми, які 
фільтрують контент, зробіть необхідні налаштування (наприклад, у Windows є вбудована 
функція «Батьківський контроль»). 

Нагадуйте дітям правила етичного онлайн-спілкування. Агресія і цькування – категорично 
заборонені. 

Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій. Наприклад, що потрібно 
робити у разі відсутності інтернету, випадкового завантаження файлу з вірусом, отримання 
повідомлення від незнайомця тощо. 

Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу вчителя чи 
батьків. 

 



6 вересня відбулося засідання методичної ради коледжу. Серед питань, що розглядала 
МР: основні напрямки та завдання роботи на 2022-2023 н.р., особливості організації 
освітнього процесу; затвердження планів роботи ЦМК; затвердження плану 
проведення відкритих виховних заходів; розгляд та схвалення методичних видань.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 вересня, відбулося засідання групи забезпечення якості освіти ВСП "Любешівський 
ТФК ЛНТУ". Серед питань: затвердження плану роботи на 2022-2023 н.р., обговорення 
основних завдань та напрямків роботи на навчальний рік, затвердження графіка 
проведення опитуваннь та анкетування на 2022-2023 н.р., розподіл обов'язків між 
членами групи. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Захист практичних робіт здобувачами освіти групи 21-К за професією "Кухар" з 
предмету "Технологія приготування їжі з основними товарознавства" 
 

 
 
 
Виховну годину "Прагнемо Миру" проведено в групі 43-ТМ, куратором групи 
Ларисою Михалик. Ця цема актуальна в теперешній час як ніколи. Віримо в ЗСУ! 
 

 
 



 

21 вересня 2022 року здобувачі освіти та працівники коледжу, були учасниками 

чудового тренінгу "Економічне зростання регіону через стимулювання розвитку 

власної справи мешканців", організованого ГО "Волинський Інститут Права" для 

жителів Любешівської ТГ. Ознайомились з можливостями національного проєкту із 

розвитку підприємництва та експорту, який був ініційований Міністерством 

цифрової трансформації України у лютому 2020 року Дія. Бізнес. Почули як 

напрацювати фінансову та описову частину бізнес плану. 

 

 

 
29 вересня відбувся адвокаційний тренінг в межах проєкту, що реалізовується за 
підтримки National Endowment for Democracy (NED). 
Завдяки фаховій роботі тренера Сергія Аверкова, присутні змогли не лише краще 
зрозуміти, як втілювати у життя адвкаційні проєкти, а й мали змогу пропрацювати 
та вдосконалити свої адвокаційні ідеї. У тренінгу взяли участь здобувачі освіти та 
працівники коледжу. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



- День воєнної розвідки України. 

Зі Святом незламних і гідних! 
Пишаємося нашими військовими розвідниками! 
Слава Україні! 
 



- ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО БОРЩУ!  

Борщ - то святе.  
Борщ - то складова нашої державності. 
 
 

  
 

- День рятувальника. 

Дякуємо вам, наші Герої, за кожне врятоване життя! 

 

 



 в Україні відзначають Всенародний День батька. Це свято 

на честь татусів виникло за ініціативою низки громадських організацій. 

 

 

-День пам'яті жертв Бабиного яру- одного з найважливіших символів 

Голокосту. 
Пам'ять про трагедію Бабиного яру завжди залишається живою. 
Напередодні вшанування пам'яті жертв масових розстрілів в бібліотеці ВСП 
"Любешівський ТФК ЛНТУ" оформлена викладка художньо-ілюстрованих 
матеріалів "Історична справедливість Бабиного яру". 
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