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Фаховий коледж є сучасним та перспектив-
ним закладом освіти, що понад 55 років якіс-
но та ефективно працює на ринку освітніх 
послуг. В коледжі готують висококваліфі-
кованих фахівців у відділеннях торгівлі та 
фінансів, обліку та права, харчових техно-
логій та заочного навчання.

Путівник зі вступу:
відділення торгівлі 
та фінансів

Тож продовжимо екс-
курсію цим освітнім 
закладом. Сьогодні 

розповімо вам про відділення 
торгівлі та фінансів, яке очолює 
викладач вищої кваліфікацій-
ної категорії Андрій Олійник.

На відділенні здійснюєть-
ся підготовка фахівців за таки-
ми спеціальностями: «Фінанси, 
банківська справа та страхуван-
ня» та «Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність». 
За останньою також прово-
диться підготовка бакалаврів.

Відділення торгівлі та фі-
нансів готує фахівців відповід-
но до вимог кон’юнктури рин-
ку і роботодавців, забезпечує 
одержання фахових та ґрун-
товних знань в обраній галузі.

Основна робота відділення 
полягає у підвищенні фахових 
компетенцій студентів шляхом 
використання партнерських 
зв’язків з тор-

говельними підприємствами та 
фінансовими установами, реа-
лізації методики продуктивно-
го навчання як основи стратегії 
розвитку інноваційної особи-
стості. Викладачі відділення за-
стосовують у освітньому про-
цесі нетрадиційні (несистемні) 
та інноваційні форми навчання.

Високий рівень теоретич-
ної та професійної підготовки 
забезпечують викладачі спе-
ціальних дисциплін, більшість 
з яких мають практичний дос-
від роботи, вищу кваліфікацій-
ну категорію та є визнаними 
фахівцями своєї галузі.

Значна робота викладачів 
спрямована на активну участь 
студентів у Міжнародних нау-
ково-практичних конференціях, 
професійних конкурсах, олім-
піадах, практичних семінарах 
та вебінарах, як у фаховому 
коледжі, так і за його межами.

День відкритих дверей

У ддоепідеміологічні часи 
діти разом з батьками 
приходили в стіни Фа-

хового коледжу, аби напряму 
поспілкуватися з дирекцією та 
викладацьким складом, загляну-
ти у різні куточки закладу та от-
римати усі відповіді на питання, 
які турбують та хвилюють. Але 
на сьогодні в пріоритеті – здо-
ров’я, тож звичний захід відбув-
ся в онлайн-форматі.

Так, 26 березня у Фаховому 
коледжі технологій, бізнесу та 
права Волинського національно-
го університету імені Лесі Україн-

ки відбувся День відкритих две-
рей. Абітурієнти, їхні батьки та 
усі бажаючі мали змогу з екра-
нів своїх гаджетів ознайомити-
ся зі спеціальностями, умова-
ми вступу, тривалістю навчання, 
підготовчими курсами та навіть 
здійснити віртуальну прогулян-
ку закладом.

Традиційно з вітальними сло-
вами до присутніх звернувся ди-
ректор Фахового коледжу Ста-
ніслав Щеблюк:

«Я хочу привітати вас, вірту-
ально, у стінах Фахового коледжу 
технологій, бізнесу та права Во-

линського національного універ-
ситету імені Лесі Українки. Наш 
коледж має чималу історію, йому 
уже 56 років. За цей час склали-
ся дуже хороші традиції. 

Окрім навчання за спеці-
альностями, в коледжі є чима-
ло спортивних секцій, розвинута 
художня самодіяльність, гуртки, 
факультативи, проводиться нау-
кова робота. Тобто все робить-
ся для того, щоб наші студенти 
стали не лише висококласни-
ми спеціалістами, а й обізнани-
ми, розвиненими та культурни-
ми людьми». (Закінчення на 2 стор.)

Нові партнери ФКТБП
За останній місяць Фаховий коледж технологій, біз-
несу та права Волинського національного універси-
тету імені Лесі Українки заключив ще чотири дого-
вори про співпрацю.

Так, 1 квітня директор фа-
хового коледжу Станіслав 
Щеблюк підписав відповід-

ні документи з державним професій-
но-технічним навчальним закладом 
«Камінь-Каширське вище професій-
но-технічне училище» в особі дирек-
тора Анатолія Корнійчука та з за-
кладом загальної середньої освіти 
«Камінь-Каширський ліцей» №2 Ка-
мінь-Каширської міської ради в осо-
бі директора Тетяни Митчик. 

А 22 квітня було заключено до-
говір про партнерство з директором 
Клеванського професійного ліцею Бо-
рисом Панчуком.

Під час ділових візитів відбували-
ся зустрічі з майбутніми абітурієнта-
ми. Викладачі коледжу розповідали 
про переваги та перспективи здобут-
тя освіти саме у цьому закладі, відпо-
відали на актуальні питання. А при-
ємним бонусом стало проведення 
майстер-класу з карвінгу.

Також 22 квітня Станіслав Герма-
нович підписав договір про співпрацю 
з сільським головою Підгайцівської 
сільської ради Юрієм Семенюком.

Під час підписання документів 
були присутні: заступник сільського 

голови Валентин Приходько, началь-
ник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Жанна Скороход, в.о. дирек-
тора КЗ «Центр культури, туризму, 
молоді та спорту» Тетяна Ковжук та 
проєктний менеджер Яна Гончарук. 

Для учнів дев’ятих класів Підгай-
цівського НВК «ЗОШ I-III ст.-гімназії» 
була організована екскурсія закла-
дом, яку провела заступник дирек-
тора з навчально-методичної робо-
ти Оксана Боярчук.

Така співпраця є взаємовигід-
ною для обох сторін, адже дозво-
ляє школярам отримати всю необ-
хідну профорієнтаційну інформацію 
та визначитися з майбутньою про-
фесією згідно з вимогами ринку пра-
ці, пройти підготовку до вступу, взя-
ти участь у різноманітних освітніх та 
пізнавально-розважальних заходах, 
що позитивно вплинуть на розвиток 
обраної кар’єри. У майбутніх студен-
тів та закладу є унікальна можливість 
познайомитися та придивитися один 
до одного ще до початку освітнього 
процесу, що зробить їхню подальшу 
взаємодію більш емоційно спокійною 
та продуктивною.

Ольга КОНОНЧУК.

Наближається фініш навчального року, а 
для випускників шкіл – гаряча пора, адже 
потрібно обрати не лише майбутню про-
фесію, а й освітній заклад, який стане гідом 
на шляху до омріяної кар’єри.

Після вітальних слів пере-
йшли до спеціальностей.

Так, викладач обліково-еко-
номічних дисциплін Дарія Жукова 
розповіла про спеціальності «Облік 
і оподаткування», «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування».

Ознайомила зі спеціальніс-
тю «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» викладач ме-
неджменту, маркетингу та тор-
говельного підприємництва Світ-
лана Крапостіна.

Про особливості навчання 
на спеціальності «Право» почули 
від голови циклової комісії прав-
ничих дисциплін Галини Кравчук.

А Тетяна Новосад – голова 
циклової комісії харчових тех-
нологій та готельно-ресторанної 
справи розповіла про навчання 
та проходження практики для 
майбутніх студентів спеціаль-
ностей «Харчові технології» та 
«Готельно-ресторанна справа». 
А також зауважила, що випус-
кники цих спеціальностей дуже 
затребувані не лише на роботі у 
престижних закладах України, 
але й за кордоном.

Відповідальний секретар при-
ймальної комісії Руслана Щебет 
ознайомила із умовами прийому 
до Фахового коледжу технологій, 
бізнесу та права, тривалістю нав-
чання на денній і заочній формах. 

Детальну інформацію про 
спеціальності, вступні іспити, тер-
міни подачі документів шукайте 
на сайті коледжу в розділі «Абі-
турієнту», або ж за номером при-
ймальної комісії – (095) 620-48-16.

Ольга КОНОНЧУК.
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(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Студенти відділення поглиблюють 

фахові знання та уміння, беручи участь 
у роботі секцій наукового товариства 
«Гермес», «Комерція – це мистецтво», 
«У світі економіки» та «Фінансовий про-
стір». Головними завданнями роботи 
секцій наукового товариства є: прове-
дення роботи з обдарованими студен-
тами; пошук нових форм і підходів до 
системи навчання та виховання; підви-
щення якості підготовки майбутніх  фа-
хівців; активізація та поглиблення знань 
з фахових дисциплін; розвиток профе-
сійного мислення та креативного підхо-
ду до вирішення проблем сучасності.

Викладачі відділення у своїй робо-
ті використовують сучасні методи ви-

У світі цифрової економіки

ня і творчо застосовувати їх у практич-
ній діяльності.

Практична підготовка студентів 
передбачає безперервність та послі-
довність її проведення при одержанні 
достатнього обсягу практичних знань, 
умінь і навичок.

Керівництво практичною підготов-
кою студентів здійснюють майстри ви-
робничого навчання, досвідчені викла-
дачі та висококваліфіковані працівники 
баз практики.

Основними базами практики є гі-
пермаркет «Там-Там», супермаркет 
«Експрес-Там-Там», мережа магазинів 
«Сім-23» та  «Комфорт», будівельно-гос-
подарський гіпермаркет «Епіцентр», 
магазин «Нова лінія», біржі, банківські 

кладання, постійно вдосконалюють свій 
професійний рівень та науково-методич-
не забезпечення навчальних дисциплін.

Важливим складовим елемен-
том освітнього процесу є практична 
підготовка студентів. Студенти відді-
лення проходять такі види практики: 
навчальна, навчально-виробнича та пе-
реддипломна.

Практична підготовка студентів за-
безпечує оволодіння сучасними мето-
дами, формами організації та засоба-
ми праці в галузі майбутньої професії, 
формування у них на базі одержаних 
знань, професійних умінь і навичок для 
прийняття самостійних рішень при ви-
конанні конкретної роботи в реальних 
умовах, уміння поновлювати свої знан-

установи, страхові компанії, інвести-
ційні фонди, лізингові компанії, суб’єк-
ти оціночної діяльності, підприємства 
різних форм власності міста Луцька та 
Волинської області.

Практична підготовка сприяє фор-
муванню професійних навичок для адап-
тації до першого робочого місця та по-
дальшої успішної роботи за фахом.

Студенти коледжу за спеціальніс-
тю  «Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність» мають змогу взяти 
участь у програмі подвійного дипло-
му, здійснивши паралельне навчання 
на бакалавраті в коледжі та в Старо-
польській школі.

Випускники Фахового коледжу 
майже стовідсотково влаштовують-

ся на роботу за обраною спеціальніс-
тю. Гордістю відділення є випускники, 
яким коледж дав першу путівку у тру-
дове життя: Наталія Степанова – ди-
ректор та власник магазину «Лінолеум. 
Килимові покриття», Віктор Ковальчук 
– власник ПП «Вестпрод», Алла Манд-
зюк – завідувач центральної каси су-
пермаркет «Сільпо», Олександр Брян-
цев – менеджер з продажу магазину 
«Софт-Лайн», Андрій Поліщук – дирек-
тор ДП ЛПП Україна ТМ «Reserved», Ва-
силь Токарський – директор ПФ «Скор-
піон-сервіс» та інші.

Під час навчання Фаховий коледж 
стає для своїх студентів другою домів-
кою, тож не дивно, що після отриман-
ня диплома, випускники не забувають 
свій освітній заклад та часто навідують-
ся в гості. Вони розповідають про свої 
успіхи, приходять за порадою та під-
тримкою, проводять консультації для 
молодших колег. А для багатьох нав-
чання в коледжі стає доброю сімейною 
традицією: випускники коледжу часто 
приводять сюди своїх дітей та онуків.

Співпраця продовжується і на про-
фесійному рівні: випускники часто ви-
ступають у ролі членів журі на Між-
народних професійних конкурсах, а 
також проводять практичні зустрічі та 
майстер-класи для студентів. Така вза-
ємодія є продуктивною та взаємно ці-
кавою для обох сторін. 

Ольга КОНОНЧУК.

Путівник зі вступу: відділення торгівлі та фінансів

й вивчати асортимент товарів, осо-
бливості продажу, займатись пошу-
ком нових постачальників та вивчати 
кон’юнктуру ринку.

Отриманий досвід та нова робота 
надихнули мене на організацію власно-
го бізнесу. Мене найбільше зацікавила 
будівельна група товарів, оскільки вона 
користується на сьогодні великим по-
питом завдяки активній розбудові на-
шого міста.

Сьогодні я підприємець і власник 
магазину «Лінолеум. Килимові покрит-
тя». Це сучасне роздрібне торговель-
не підприємство, яке має торгову залу 
площею 250 м², сучасне торговельне 
обладнання, де є можливість вдало 
розмістити широкий асортимент ліно-
леуму, килимових покриттів, доріжок 
та аксесуарів.

Я дуже люблю свою професію, 
яка змушує постійно розвиватися і 
вдосконалюватися. Але все почало-
ся з маленької зернинки, яку проро-
стили в мені викладачі мого рідного 
освітнього закладу. Саме їхня бла-
городна і невтомна праця дала мені 
путівку в життя та змогу втілити свої 

студентські мрії. Сьогодні я насолод-
жуюсь своєю роботою, колективом, з 
яким працюю та постійно, з великою 
вдячністю, згадую своїх викладачів.

Наталія СТЕПАНОВА, випуск 1983 р.

На спеціальність «Оціночна діяль-
ність» я вступала свідомо і ніко-
ли не пожалкувала про свій 
вибір. Навчатися в коле-
джі було цікаво. Я бра-
ла участь в різних кон-
ференціях. Особливо 
сподобалась практи-
ка, яку проходила 
в суб’єкта оціноч-
ної діяльності під 
керівництвом Ма-
лащицької Оксани 
Григорівни. 

Пізніше продов-
жила навчання в Полі-
технічному університеті 
за спеціальністю «Міжна-
родні економічні відносини». 
До речі, поступила на єдине наявне 
місце за державним замовленням.

Після випуску працювала в агент-

Захід пройшов у форматі конфе-
ренції, на якій студенти досліджува-
ли теоретичні та практичні аспекти 
функціонування сучасних форм елек-
тронної комерції; з’ясовували пробле-
ми, що виникають у процесі створен-
ня, просування та розвитку системи 
e-commerce; виявляли переваги та не-
доліки ON-LINE торгівлі та оцінювали 
перспективи її розвитку в Україні та су-
часному світі.

Електронна комерція – це сфера 
цифрової економіки, що включає всі 
фінансові та торгові транзакції, які про-
водяться за допомогою комп’ютерних 
мереж, та бізнес-процеси, пов’язані з 
проведенням цих транзакцій. 

Перші системи e-commerce у своїй 
найпростішій формі з’явилися у 1960-х 
р. в США та використовувались голов-
ним чином у транспортних компаніях 
для замовлення квитків та обміну інфор-
мацією між транспортними службами 
перед підготовкою до рейсів.

З розвитком Інтернету у 1990-х р. 
виникла відповідна форма електронної 
комерції у формі Інтернет-магазинів, 
де користувачі могли замовляти това-
ри та послуги з оплатою за допомогою 
банківських карток. 

У багатьох випадках електронна 
комерція дозволяє скоротити шлях пе-
репродажу продукту від виробника до 
споживача. Це можливо завдяки вико-

Спогади та поради випускників 
Відділення торгівлі та фінансів

В рамках декади циклової комісії фінансів, обліку та опо-
даткування відбулося відкрите засідання секції студент-
ського наукового товариства «Фінансовий простір» на 
тему: «E-commerce: факти, цифри та цікава статистика». 

які можуть бути переведені на елек-
тронну основу, мають потенціал зни-
ження витрат на них, що у свою чергу 
призводить до зниження собівартості 
товару чи послуги. 

Протягом останніх 5 років укра-
їнський ринок електронної комерції 
показував щорічне зростання на рівні 
50 %-60 % незалежно від перманентних 
економічних коливань. При цьому ри-
нок володіє серйозним потенціалом. 

Проведення заняття у форматі кон-
ференції дозволяє більш багатогранно 

розглянути питання та стимулює учасни-
ків до пошуку різних підходів до розв’я-
зання однієї проблеми.

Така форма позааудиторної робо-
ти формує у студентів інтерес до науко-
вої творчості, забезпечує їхню активну 
участь у наукових конференціях, конкур-
сах на кращу наукову працю, наукових 
семінарах, сприяє підготовці інтелекту-
ально розвинутих фахівців, що володі-
ють високим рівнем знань і розвинутим 
професійним мисленням.  

Дар’я ОНІМОВА.

ристанню Інтернет-технологій, що на-
дають можливість ефективної прямої 
взаємодії з кінцевим споживачем, тому 
компанії можуть виконувати роль, яку 
традиційно виконували проміжні поста-
чальники. Це також дозволяє накопи-
чувати інформацію про усі продажі та 
про усіх клієнтів, що, у свою чергу, доз-
воляє виконати досконалий бізнес-ана-
ліз та маркетингові дослідження, що 
є великою перевагою у конкурентній 
боротьбі.

Електронне середовище широко 
використовується для доставки циф-
рового медіа-контенту (музика, філь-
ми, преса тощо), корисної інформації, 
освітніх матеріалів, а також компанія-
ми-виробниками програмного забез-
печення для його продажу.

Найбільшою перевагою електронної 
комерції є суттєве зниження витрат на 
оформлення угоди та її подальше об-
слуговування. Тому бізнес-процеси, 

Я закінчила школу в 1981 р., тоді ж 
поступила до технікуму на спеціальність 
«Товарознавство продовольчих това-
рів». Після закінчення навчання пішла 
працювати на Луцький плодоовочевий 
комбінат товарознавцем. Знання отри-
мані у технікумі мені дуже знадобили-
ся в моїй подальшій роботі. На плодо-
овочевому комбінаті я пропрацювала 
одинадцять років, набуваючи досвід 
практичної діяльності товарознавця.

Але життя вносить свої корективи, 
і після закриття плодоовочевого комбі-
нату я пішла працювати на комерційну 
фірму ТзОВ «Гранд» директором мага-
зину «Зелений світ». На новому місці ро-
боти доводилось не тільки керувати та 
організовувати роботу колективу, але 

У коледж я поступив у 2016 р. І коли 
мої друзі, які після 11 класу вступили в уні-
верситети, переходили на 2 курс, я вже 
мав диплом молодшого спеціаліста, і по-
ступив в університет на 3 курс. Отже, ви-
грав цілий рік.

Мені подобалось вчитися в коледжі, 
хоч було й не легко. Коли йде великий об-
сяг нової інформації, головне не лінувати-
ся і працювати над собою. Сподобалось, 
що в програмі – багато дисциплін фахово-
го спрямування. В подальшому навчанні і 
роботі це дуже знадобилось.  Запам’ята-
лися чудові екскурсії з найкращим керів-
ником групи Макушевич Аллою Іванівною.

Переддипломну практику я прохо-
див в Ощадбанку. Там же мені запропону-
вали роботу після завершення навчання. 
Спочатку я працював в банку адміністра-
тором, а недавно став провідним еконо-
містом сектору обслуговування роздріб-
ного бізнесу. Так, коледж дав мені старт 
у професійне життя.

Бажаю фаховому коледжу подальшо-
го процвітання!

Максим НЕВІРКО, випуск 2019 р.

стві нерухомості рієлтором, дуже до-
помогли базові знання отримані в ко-
леджі. 

На разі я кваліфікований спеціаліст 
з житлової та комерційної нерухомо-
сті, сертифікований рієлтор у Асоціа-
ції фахівців з нерухомості (рієлторів) 

України. Я допомагаю обрати най-
кращий варіант інвестицій-

но-привабливого об’єк-
та, який у перспективі 

буде приносити по-
стійний дохід. Пра-

цюю сама на 
себе, відкрила 
свою агенцію 
нерухомості 
«DreamHouse», 
маю свою клі-

єнтську базу та 
отримую велике 

задоволення від 
роботи.

Хочеться подяку-
вати усім викладачам, які 

мене навчали. Коледж дійсно допоміг 
знайти себе та реалізуватися в житті.

Юлія ГРИЦАЙ, випуск 2018 р. 



№ 15 (531)
6 травня 
 2021 р.

3

Об’єднані наукою

Із вітальним словом до учасників 
онлайн заходу звернувся директор фа-
хового коледжу Станіслав Щеблюк.

«Мені дуже приємно, що ви запро-
сили мене на методологічне об’єднання 
викладачів суспільних дисциплін, адже 
свій професійний шлях я починав викла-
дачем історії. Я стежу за вашою робо-
тою і завжди радію усім вашим науко-
вим здобуткам. Сьогодні ми працюємо 
у новому для нас форматі, але я надію-
ся, що спілкування буде відвертим та ко-
рисним для кожного з вас і нас. Бажаю 
вам плідної роботи, натхнення і, в пер-
шу чергу, міцного здоров’я, щоб пере-
моли всі негаразди і наступне методо-
б’єднання викладачів історії, яке буле 
заплановано для нашого закладу, від-
булося тут наяву і ви всі були присутні. 
Бажаю усім успіху», – зазначив у вступ-
ному слові директор коледжу.

Далі учасники засідання перейшли 
до робочих питань. Кандидат історич-
них наук, викладач історії та суспільних 
дисциплін Олександр Ткачик провів пре-
зентацію про дослідницьку роботу фа-
хового коледжу в ретроспективі змін 
освітнього законодавства. 

Катерина Макарук – голова цикло-
вої комісії історії та суспільствознав-
ства доповіла про систему інноваційних 
принципів і методів вивчення історії та 
суспільних дисциплін у закладах фахо-
вої передвищої освіти.

Перехід від старшого шкільного віку до 
студентського супроводжується супе-
речностями і переорієнтацією звичних 

життєвих уявлень. Період цей пов’язаний зі ста-
новленням характеру, формуванням соціальної 
зрілості, початком процесів індивідуалізації та са-
морегуляції, формуванням індивідуального стилю 
діяльності особистості. 

Студенти-першокурсники часто задають пи-
тання: «Чому в мене змінюється часто настрій без 
причини?» або «Я зранку прокинулася радісна та 
щаслива, а у другій  половині дня нічого робити 
не хочеться» і т.д.

Настрій – відносно тривалий, стійкий психіч-
ний стан помірної або слабкої інтенсивності, що 
виявляється як позитивний або негативний емо-
ційний фон психічного життя індивіда. 

Емоції відіграють важливу роль у діяльності 
студента, особливо в напружені періоди життя, 
наприклад, адаптація до нових умов навчання, 

підготовка до ЗНО, захист курсової роботи, зда-
ча державного іспиту.

Світ емоцій людини 
багатогранний. Різні 
ситуації в житті спону-
кають до різноманіт-
тя емоцій, а саме: по-
зитивні емоції (щастя, 
впевненість, задоволен-
ня тощо)  спонукають 
людину до діяльності й 
досягнення корисного 
результату. 

Щастя – психое-
моційний стан цілкови-
того вдоволення жит-
тям, відчуття глибокого задоволення та радості.

Впевненість – стан розуму, в якому він дає міц-
ну згоду судженню без остраху можливості помил-
ки; стан буття без сумніву, свобода від сумніву.

ється пригнічений настрій упродовж тривалого 
періоду, що не залежить від обставин, спосте-
рігається втрата задоволення від раніше при-
ємної діяльності, песимізм, занижена самоо-
цінка, порушення сну, швидка втомлюваність, 
почуття провини.

Апатія – стан, який характеризується емо-
ційною пасивністю, байдужістю, спрощенням 
почуттів, відсутністю інтересу до навколишніх 
явищ, подій та послабленням спонук. 

Амбівалентність почуттів – неузгодженість, 
суперечливість кількох емоційних ставлень до пев-
ного об’єкта, що їх відчуває людина одночасно.

Уміння володіти собою в різних ситуаціях 
набувається в процесі виховання, самовихо-
вання та є ознакою високої культури людини. 

Переживання тих чи інших емоцій і почут-
тів впливає на формування особистості студен-
та, на перебудову його поглядів, відносин до 
діяльності. Емоції визначаються тим, що відбу-
вається усередині. Пережиті емоції залишають 
свій відбиток і формують життєвий досвід мо-
лодої людини. 

Тому студенту необхідно навчитись керу-
вати власним емоційним станом, щоб бути гар-
монійною особистістю та реалізуватися у до-
рослому світі.

Практичний психолог
Наталія ВЕРЕМІЙЧИК.

Фото з сайта gricajtanja.blogspot.com.

14 квітня у стінах Фахового коледжу технологій, бізне-
су та права Волинського національного університету 
імені Лесі Українки відбулось обласне методичне об’єд-
нання викладачів суспільних дисциплін закладів фахової 
передвищої освіти в онлайн режимі.

Волині через експозицію музеїв мі-
ста Луцька». 

Учасники обласного методичного 
об’єднання викладачів суспільних дис-
циплін подякували за підготовку про-
фесійних змістовних і цікавих допові-
дей викладачам фахового коледжу та 
студентам, які долучилися до створен-
ня заняття з «Мистецтва».

Матеріали засідання можна перегля-

Заклад фахової передвищої освіти щорічно поповнюється студентами. 
З перших днів навчання у юнаків і дівчат закладають основи формуван-
ня фахівців певного профілю та свідомих громадян України. 

Задоволення – позитивно забарвлена емо-
ція, що супроводжує вдоволення однієї або кіль-
кох потреб.

Негативні емоції (страх, злість, смуток, жах, не-
задоволення, недовіра, розпач, зневіра тощо) не кра-
щим чином впливають на відносини з оточуючими і 

власний настрій. 
Через поганий 
настрій, спричи-
нений негатив-
ними емоціями, 
як наслідок, на-
стає депресія, 
апатія, амбіва-
лентність по-
чуттів.

Депре-
сія – (від лат. 
Depression – 
пригнічення) 

психічний розлад, 
що зазвичай виникає після негативних подій у 
житті людини, але часто розвивається без будь-
якої причини, афектний стан, що характеризу-
ється негативним емоційним фоном. Спостеріга-

У Фаховому коледжі тех-
нологій, бізнесу та права 
Волинського національно-
го університету імені Лесі 
Українки 29 березня відбу-
лось підсумкове засідання 
атестаційної комісії педа-
гогічних працівників.
На засіданні було прийнято рішення:
- присвоїти кваліфікаційну кате-

горію «спеціаліст другої категорії» ви-
кладачу іноземної мови Папко Світлані 
Вікторівні та викладачу правничих дис-
циплін Грушко Ірині Ігорівні;

- присвоїти кваліфікаційну катего-
рію «спеціаліст першої категорії» викла-
дачу іноземної мови Новосад Ніні Пе-

трівні та викладачу історії і суспільних 
дисциплін Кузьмич Ользі Миколаївні;

- а також порушено клопотання пе-
ред атестаційною комісією управлін-
ня освіти і науки Волинської облдер-
жадміністрації щодо підтвердження 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та педагогічного зван-
ня «старший викладач» викладачу на-
вчальної дисципліни «Захист України» 
Горбаю Павлу Степановичу, викладачу 
математики Протасюк Наталії Анатолі-
ївні, викладачу природничих дисциплін 
Дубік Ларисі Ростиславівні та присво-
єння кваліфікаційної категорії «спеціа-
ліст вищої категорії» викладачу історії 
і суспільних дисциплін Ткачику Олек-
сандру Олександровичу.

Наш кор.

ПІЗНАЙ СЕБЕ: як дати раду своїм емоціям

Нова сходинка
педагогічної кар’єри

нути на сайті Фахового коледжу тех-
нологій, бізнесу та права Волинсько-
го національного університету імені 
Лесі Українки в розділі «Діяльність» – 
«Дослідна робота» – «Обласні мето-
дичні об’єднання».

Відео заняття буде доступне для 
перегляду на youtube-каналі фахово-
го коледжу.

Ольга КОНОНЧУК.

С в і т  м о ї х  з а х о п л е н ь

Захоплення допомагають нам завести но-
вих друзів. Я із задоволенням пробую нові 
хобі, але при цьому не забуваю про те, що 

вже давно мені подобається.
Кіокушинкай карате – це стиль карате, заснова-

ний Масутацу Оямою в 1950-х роках. Він вважаєть-
ся одним із найважчих і жорстких різновидів карате. 
Цей стиль був створений на противагу безконтак-
тним школам і самому принципу карате без контак-
ту. Демонструючи світу міць реального карате, Кіоку-
шинкай поступово завоював популярність у багатьох 
країнах, а пізніше ліг в основу ряду інших контак-
тних стилів карате. Засновником Кіокушинкай в Єв-
ропі вважається Йон Блюмінг. 2 січня 1962 року він 
за дорученням Масутацу Оями створює першу євро-
пейську асоціацію карате, названу NKA (Netherlands 
Karate Association).

Вже близько 13 років і я займаюся карате. Цей 

Кожен з нас прагне жити цікаво і тому займає себе найрізноманітнішими спра-
вами. Хобі потрібно людині для того, щоб відпочивати з користю. 

вид спорту дійсно мене підкорив. У ньому присутня не 
тільки сила, а й мудрість і сила духу. Я раніше й поду-
мати не міг, щоб захищатися, треба ще бути мудрим 
і хитрим, і цього нас вчать прийоми самозахисту. Спо-
чатку карате для мене було просто хобі, але з часом 
цей вид спорту став частиною мого життя. 

На свої перші змагання я пішов у 5 років і здобув 
перемогу. Ця перемога стала для мене стимулом, і я 
вирішив не зупинятися. На сьогоднішній день я відвідав 
близько 80 змагань як на території нашої країни, так 
і за її межами. Став неодноразовим чемпіоном Укра-
їни, Волинської, Київської, Дніпропетровської, Закар-
патської, Львівської, та інших областей. Побував на 
відкритих чемпіонатах Польщі, Білорусії, Угорщини і 
зазвичай повертався з перемогою. За свої досягнення 
я отримав звання кандидата у майстри спорту Украї-
ни з карате. Звичайно ж такого успіху я не досягнув би 
без підтримки батьків та віри тренерів.

На мою думку, кожна людина має знайти для себе 
такі заняття, які дозволять їй одночасно розвивати свої 
здібності, відпочивати, приємно проводити час та зна-
йомитися з цікавими людьми.   

Святослав ГЛАВІЧКА, 
студент групи Ф-31.

А викладач-методист, спеціаліст 
вищої категорії, викладач суспільних 
дисциплін Лідія Бардюк підготувала 
разом зі студентами першого курсу 
відео заняття з навчальної дисциплі-
ни «Мистецтво» на тему: «Живопис 
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Охорона пр

Право;
Облік і оподаткування;
Фінанси, банківська справа та 

страхування;

Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність;

Харчові технології;
Готельно – ресторанна справа.

Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного 
університету імені Лесі Українки запрошує на навчання в 2021 році Випускників 
9-х та 11-х класів для здобуття освітньо – професійного ступеня «фаховий мо-
лодший бакалавр» за спеціальностями:

Випускників коледжів та технікумів для здобуття освітнього ступеня «ба-
калавр» за скороченим терміном навчання за спеціальностями:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Харчові технології.
Адреса: м.Луцьк, пр. Волі, 51,  тел.: 0956204816  (приймальна комісія)

У приміщенні фахового коледжу розміщу-
ватиметься скринька з індивідуальним номером 
ідентифікатора, захищеним печаткою Всеукра-
їнського благодійного фонду «Серце до серця». 
Акція проходить з широким залученням сту-
дентської молоді, педагогів, викладачів, бать-
ків тощо. Кожен бажаючий зможе стати частин-
кою великого серця.

Слід зазначити, що контроль над зібраними 

коштами здійснюватиметься скликаною Нагля-
довою Радою, а також відповідними органами 
державної влади. Певний контроль також може 
здійснювати кожен бажаючий. На інтернет-сто-
рінці Фонду (https://sercedoserca.com.ua/) буде 
подана загальна сума і роз’яснення як вона ви-
трачається для закупівлі спеціального медично-
го обладнання.

Наш кор.

Гра «Геліантус» допомагає студентам розкри-
ти свої знання з різних навчальних дисциплін, зокре-
ма таких як: фізика, біологія, географія, хімія. Метою 
цього конкурсу-гри є активне долучення молоді до 
кращих здобутків національної культури в її мовно-
му та літературному просторі, формування цілісного 
уявлення про природу й науковий світогляд на осно-
ві отриманих знань, пробудження інтересу до науко-
во-дослідної роботи.

Участь в цих інтелектуальних змаганнях дозволила 
студентам-учасникам продемонструвати усі свої здіб-
ності, адже гра сформована таким чином, що не лише 
перевіряє рівень знань з різноманітних природознав-

За роки існування «Грінвич» 
став майданчиком для розширен-
ня можливостей та самореаліза-
ції у напрямі освоєння англійської 
мови для багатьох учнів та студен-
тів у різних регіонах України.

За правилами конкурсу, завдан-
ня інтелектуальних змагань присила-
ються поштою до освітніх закладів, 
які зголосиляся взяти в ньому участь.

Усі учасники виконують завдан-
ня на спеціальних бланках, які були 

належним чином оформлені та на-
діслані на адресу оргкомітету згід-
но з вимогами конкурсу.

Відповідаючи на тестові запи-
тання, студенти проявили зацікав-
леність і уважність. Завдяки захо-
плюючим завданням, вони змогли 
продемонструвати свої знання та 
здібності з однієї з найпоширені-
ших мов світу.

Цього року через специфіку 
проведення конкурсу в умовах за-

Відновне правосуддя 
для неповнолітніх 
Знання – сила, а незнання – не звіль-
няє від відповідальності. Тож у Фа-
ховому коледжі правопросвітниць-
кі заходи не є рідкістю. Вони не 
тільки підвищують професійний 
рівень знань майбутніх юристів, 
але й формують свідомість обізна-
них та впевнених в собі громадян.
Так, 7 квітня представники Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги у Волинській області Ірина Ку-
шпетюк та Луцького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Зо-
ряна Світлицька розповіли студентам спеціаль-
ності «Право» про пілотний проєкт «Програма 
відновлення для неповнолітніх, які є підозрю-
ваними у вчиненні кримінального правопору-
шення». Захід відбувся у межах тематичного 
тижня системи БПД. 

На початку зустрічі спікери поінформува-
ли присутніх про те, що таке безоплатна пра-
вова допомога, які особливості первинної та 
вторинної правової допомоги, а також, хто має 
право на отримання такої допомоги. Разом із 
тим, студентство дізналося про можливість 
скористатися ресурсами системи безоплатної 
правової допомоги, за допомогою яких мож-
на віднайти інформацію про центри та бюро 
правової допомоги, ознайомитись із подіями, 
що відбуваються в регіонах, успішними прак-
тиками захисту прав та інтересів клієнтів цен-
трів, консультаціями на правову тематику, а та-
кож з іншою, не менш цікавою та актуальною 
інформацією про діяльність системи правової 
допомоги від держави.

Надалі ж, в межах тематичного тижня сис-
теми БПД, фахівці центрів розповіли аудиторії 
про механізм реалізації Програми відновного 
правосуддя для неповнолітніх. 

«Починається процес із виявлення прокуро-
ром, якому передана справа неповнолітнього, 
можливості участі сторін у Програмі та розмо-
ви зі сторонами для отримання згоди та заяви 
про таку участь. Надалі такі заяви направляють-
ся в Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги для призначення 
медіатора з числа адвокатів, які пройшли відпо-
відні курси. У подальшому відбувається робота 
медіатора зі сторонами для знаходження шля-
хів вирішення конфлікту без притягнення непо-
внолітнього до кримінальної відповідальності», 
– зауважила Зоряна Світлицька.

Молоді стало відомо, що Програмою пе-
редбачено залучення неповнолітнього до сус-
пільно корисної роботи, його участь в гуртках, 
секціях, а буває, що достатньо його щирого ка-
яття за скоєне. Працюють із ним кваліфіковані 
спеціалісти установ, які здійснюють соціальний 
захист неповнолітніх, органів пробації та інших 
компетентних органів. За результатами процеду-
ри медіації укладається угода про примирення, 
яку прокурор або долучає до матеріалів справи, 
яку передає до суду, або приймає рішення про 
закриття кримінального провадження, а у разі 
непримирення сторін – подає матеріали кримі-
нального провадження до суду. Окрім того, не-
повнолітній має право на процедуру медіації і під 
час судового розгляду справи, про що він або 
його представник може заявити суду.

На завершення зустрічі у студентів вини-
кало безліч запитань, які стосувались наслідків 
процедури медіації для неповнолітніх, відмін-
ностей звільнення від кримінальної відпові-
дальності за правилами Кримінального кодек-
су України та у межах Програми відновлення, 
на які вони отримали детальні відповіді.

Дар’я ОНІМОВА.

Колектив Фахового коледжу техно-
логій, бізнесу та права Волинського націо-
нального університету імені Лесі Українки 
від щирого серця вітає з ювілеєм НОВО-
САД Ніну Петрівну, ДЕМКОВУ Світлану Єв-
геніївну, ПАВЛОВИЧ Нелю Миколаївну, СО-
ЛОВ’Я Віталія Васильовича!

Бажаємо міцного здоров’я, благополуч-
чя, щастя, подальших успіхів у будь-яких по-
чинаннях, щоденних справах, сміливих пла-
нах і сподіваннях. Нехай кожен день буде 
осяяний високим злетом душі, а добре са-
мопочуття і гарний настрій стануть запору-
кою Вашого процвітання.

Вітання!

Знавці англійської
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права залучає своїх 
студентів до участі в різноманітних олімпіадах та конкур-
сах. Тож уже традиційно студенти перших та других кур-
сів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі знавців англій-
ської мови «Грінвич».

Герої
Софії Сахнік

талановитими студентами, 
а тому робить усе можливе, 
аби допомогти їм продемон-
струвати усі свої вміння.

Так, на другому поверсі закла-
ду, поруч з входом до актової зали, 
була організована виставка портре-
тів студентки групи П-12 Софії Сахнік.

За допомогою олівців та пастелі 
дівчина воскресила відомих україн-
ських діячів – Тараса Шевченка, Ольгу 
Кобилянську, Миколу Кумановсько-
го, Олександра Довженка, Степана 
Бандеру, Миколу Лисенка. Загалом 
серія нараховує 11 портретів.

Як розповіла сама Софія, метою 
виставки є нагадати сучасному поко-
лінню про відомі обличчя та творчі 
постаті, які крупинка за крупинкою 
формували українську державність.

«Скільки себе пам’ятаю – завж-
ди прагнула досягти розумової ба-
гатогранності, розвинути максимум 
прихованих здібностей і втілити в ре-
альність кожну можливу перспекти-
ву. Ідея організувати власну вистав-
ку постукала у двері моєї свідомості 
на одній з перших пар історії, коли я 
надихнулась численними розповідя-
ми про громадських діячів і видат-
них людей з блискучими здобутками, 
яким ми маємо завдячувати мирним 
життям у незалежній суверенній кра-
їні. Щиро дякую моїм наставникам 
Інні Кулініч та Оксані Боярчук за до-
помогу, підтримку та підказки», – на-
писала Софія Сахнік. 

Підтримка керівництва закладу та 
викладацького складу спонукає студен-
тів не боятися проявляти свої індиві-
дуальні здібності, що позитивно впли-
ває на формування впевненої в собі, 
різнобічнорозвиненої особистості.

Дар’я ОНІМОВА.

Фаховий коледж 
технологій, бізнесу 
та права славиться 
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З добром у серці!
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права є постійним ініціатором та 
учасником різноманітних благодійних заходів. Реалізовує усі доброчинні 
проєкти у межах освітнього закладу волонтерський загін «Милосердя».

Тож і цьогоріч студенти та колектив фахово-
го коледжу не залишилися осторонь 16-ї Всеукра-
їнської благодійної акції «Серце до серця» під гас-
лом «Здорові немовлята».

Заступник директора з виховної роботи Леся 
Матвійчук провела організаційне засідання для 
волонтерів фахового коледжу, на якому розпо-
віла про тривалість та перебіг цьогорічної акції.

Благодійний збір коштів стартував 1 квітня та 
триватиме до 30 вересня.

Мета доброчинного заходу – закупівля нео-

натального медичного обладнання для 
дитячих лікарень.

Квітка знань
Більше 80 студентів перших та других 
курсів Фахового коледжу взяли участь в 
XІ Міжнародній природознавчій грі «Гелі-
антус», яка проходила в онлайн форматі.

провадження нових форматів нав-
чання, підбиття результатів відбу-
валося без визначення рейтингу на 
всеукраїнському рівні. Усі учасники 
отримали сертифікати відповідно 
до набраних балів (золотий, сріб-
ний, бронзовий) та відзнаки; від-
повідальні викладачі – сертифікати.

Крім того, всі учасники були на-

городжені сувенірами: наклейками 
та закладками з таблицею непра-
вильних дієслів.

Конкурси такого рівня є дієвим 
засобом популяризації англійської 
мови та вагомим чинником зацікав-
лення студентів у її поглибленому 
вивченні. Крім того, вони дозволя-
ють підвищити професійний рівень 
та готують хорошу основу для по-
дальшого кар’єрного росту.

Дар’я ОНІМОВА.

чих предметів, але й тестує на логічне мислення та уяву.
Тож, 13 квітня координатор гри «Геліантус» у фахо-

вому коледжі Віталій Соловей вручив призерам конкур-
су медалі, дипломи та сувеніри.

У підсумку Фаховий коледж технологій, бізнесу та 
права Волинського національного університету імені Лесі 
Українки здобув звання найкращого навчального закладу.

Дар’я ОНІМОВА.


