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ВІТАННЯ!
Шановний 

Станіславе Германовичу!
Колектив і здобувачі освіти Фахо-

вого коледжу технологій, бізнесу та 
права Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки віта-
ють Вас із Днем народження!

Дозвольте Вас нам привітати, 
Душею зичим не старіть, 

Минулих днів не помічати, 
А з кожним роком молодіть.
У радощах земних купайтесь, 

Радійте доброті людей, 
І, якщо можна, постарайтесь

Зустріть столітній ювілей!

Шановні колеги, студенти, батьки!
Від щирого серця радий вітати усіх вас зі святами, що добром, надією і родинним теплом зігрівають 

наші серця – Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай вони стануть початком нового успішного року, який буде для нас щедрим на добрі справи та здо-

бутки. В ці дні навстіж відчинені двері кожної оселі в очікуванні добра та щастя. Оберегом горять на святко-
вому столі вогні – так було з прадавніх часів і буде завжди, поки живуть в серці почуття великої родини, лю-
бові до ближнього, єднання та злагоди.

Зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різдво Христове, побажаємо один одному віри та надії. Подаруємо 
найдорожче і найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу нашим близьким і рідним. 

Тож хай новий рік принесе стабільність і благополуччя, добробут і реальні зміни на краще. Міцного вам 
здоров`я, достатку, сімейного благополуччя та затишку!

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Директор Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету 

імені Лесі Українки 
Станіслав ЩЕБЛЮК.

Шановні викладачі, дорогі студенти, рідний ФКТБП! Щиро вітаємо Вас з наступаючим Новим 
роком та Різдвом Христовим! 

Хай новий рік принесе добробут та благополуччя в Ваші сім’ї, мир та затишок у Ваш дім, доста-
ток та радість у Ваші родини. 

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, натхнення в навчанні та успіхів у всіх добрих починаннях, на-
дії на краще майбутнє, стабільності і впевненості у завтрашньому дні!!! 

З повагою та найкращими побажаннями, 
Студентська рада ФКТБП.

Фаховий коледж технологій, бізнесу 
та права Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки продовжує 
співпрацю з територіальними громадами 
Волині та різноманітними закладами освіти.

Так, 1 грудня директор фахового 
коледжу Станіслав Щеблюк підписав 
договір про співпрацю з директором 
опорного закладу загальної середньої 
освіти «Торчинським ліцеєм Торчинської 
селищної ради» Андрієм Сікірінським.

Під час підписання договору про 
співпрацю були також присутні Катерина 
Нікітюк – заступниця директора Торчин-
ського ліцею з навчально-виховної робо-
ти та Ігор Макарук – заступник директора 
фахового коледжу з навчальної роботи.

Предметом договору є співпраця в 
напрямку освітньої, навчально-методич-
ної, наукової, виховної роботи та взаєм-
ного обміну досвідом; відносини сторін 
у сфері освіти та науки з метою ефектив-
ного використання наявних інтелектуаль-
них та матеріальних ресурсів, піднесен-
ня та зміцнення авторитету та престижу 
сторін; організація курсів з підготовки до 
вступу, факультативів, консультацій, тощо; 
профорієнтаційна діяльність серед моло-
ді, яка бажає отримати фахову передви-
щу освіту, а також сторони докладають 
спільні зусилля у сфері допомоги моло-
ді при виборі майбутньої спеціальності.

Напрямками взаємної співпраці є 
організація наукових конференцій, лек-
цій, семінарів, тренінгів, олімпіад, кон-
курсів та інших заходів; проведення 
інформаційно-роз’яснювальної робо-
ти серед учнів, вчителів, викладачів та 
науковців, спрямованих на підвищен-
ня рівня обізнаності про фахову перед-
вищу освіту; розробка та втілення на-
вчальних та інформаційних програм та 

курсів, різноманітних проєктів, спря-
мованих на підвищення престижності 
фахової передвищої освіти; ознайом-
лення учнів з професіями та правила-
ми вибору професії, що пропонують-
ся у фаховому коледжі; виховання в 
молоді спрямування на самопізнання 
і власну активність як основу профе-
сійного самовизначення; формуван-
ня вміння співставляти свої здібності 
з вимогами, необхідними для набуття 
конкретної професії; забезпечення роз-
витку професійно-важливих якостей 
особистості; будь-які інші форми спів-
робітництва, що узгоджені сторонами.

Така співпраця є взаємовигідною для 
обох сторін, адже дозволяє школярам от-
римати всю необхідну профорієнтаційну 
інформацію та оприділитися з майбутньою 
професією згідно з вимогою ринку праці, 
пройти підготовку до вступу, взяти участь у 
різноманітних освітніх та пізнавально-роз-
важальних заходах, що позитивно впли-
нуть на розвиток обраної кар’єри. 

Дар’я ОНІМОВА.

Співпраця 
з Торчинським ліцеєм До Дня святого Миколая студент-

ська рада Фахового коледжу техноло-
гій, бізнесу та права Волинського на-
ціонального університету імені Лесі 
Українки провела для студентів коле-
джу розіграш подарунків.

За словами голови студради Да-
рії Борис, організувати акцію запропо-
нував член студентського самовряду-
вання Дмитро Телелеха. Головна ідея 
– підняти актив в Інстаграмі та розво-
рушити студентів.

Кошти на призи надали спонсори 
– студенти, які зголосилися профінан-
сувати проєкт, в обмін на просування 
власної сторінки.

Умови прості та зрозумілі для ак-
тивних учасників соціальних мереж: під-
писатися на сторінки спонсорів та сто-
рінку студради, а також перерепостити 
умови у своїй сторіз.

Акція тривала протягом п’яти днів, 
і в ній взяли участь близько 400 учас-
ників – студентів фахового коледжу.

У неділю, в День святого Мико-
лая, за допомогою рандомної програ-
ми було визначено троє переможців: 
Аліну Козюру ТК-13, Настю Демидюк 
П-31 та Настю Коваль Б-21.

На щасливчиків чекали два солод-
ких бокси та конвертик з грішми. Два 
перших місця отримали по пакунку з 
солодощами, чашечками для гарячих 
напоїв та носочками, а третє місце – 
конверт з 400-ма гривнями.

Свої подарунки везунчики отрима-
ли, коли прийшли на заняття в коледж.

Через пандемію звичні для фахо-
вого коледжу святкування доводиться 
відкласти до кращих часів, тому розі-
граш приємно розбавив будні та при-
красив їх святковим настроєм.

Ольга КОНОНЧУК.

Святковий розіграш

День святого Миколая з покон ві-
ків асоціюється з добром, чудом і здійс-
ненням найзаповітніших мрій. Його з 
нетерпінням очікують і діти, і дорослі. 
Бо ж отримувати подарунки надзвичай-
но приємно, а дарувати їх іншим буває 
ще й у стократ приємніше, особливо, 
якщо цього хтось дуже потребує.

Напередодні Дня святого Мико-
лая, 18 грудня, Студентська Рада Воли-
ні провела благодійну акцію у рамках 
всеукраїнського проєкту «Миколай про 

тебе не забуде». До участі в акції долу-
чилися представники студентських рад 
області, а саме: студенти Луцького НТУ, 
ВНУ, ЛІРОЛ, ФКТБП та ЛПК. 

Між студентськими колективами 
були розподілені сім’ї, що перебува-
ють у складних життєвих ситуаціях, 
аби ніхто не залишився без подарунків.

У Фаховому коледжі технологій, 
бізнесу та права спільними зусиллями 
було зібрано близько 6-ти тисяч гри-
вень. Тож напередодні свята студен-

ти зателефонували до цих сі-
мей та поцікавилися, чого саме 
вони потребують. А на зібрані 
кошти придбали такі бажані та 
омріяні подарунки.

Але студентам ФКТБП не 
хотілося просто їх вручити, 
вони хотіли подарувати дітям 
справжнє свято. Тож першо-
курсники з групи Ф-12 написа-

ли сценарій, аби перетворити дійство 
у маленьку святкову виставу. Розшука-
ли і костюми. А Михайло Плита, Михай-
ло Коноваленко, Артем Яковлюк, Лілія 
Дмитрук, Анастасія Горошко, Дарія Бо-
рис та Дмитро Оніщук втілили казку в 
реальність.

Насправді не тільки діти отримали 
масу позитивних емоцій, але й самі сту-
денти, які здійснили бажання малень-
ких мрійників.

Заходи такого формату є дуже важ-
ливими для формування активної та сві-
домої молодої людини, адже вони не 
тільки показують іншу сторону життя, 
часом зовсім невідому для студентів, 
але й вчать їх проявляти добро та спів-
чуття, викликають бажання допомогти 
тому, хто в біді та розуміння, що малень-
кий крок на зустріч, може по-справж-
ньому зробити когось щасливим. 

Ольга КОНОНЧУК.

Помічники святого Миколая
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Громадянин держави – це не лише 
наявність відповідних документів, але 
й розуміння своїх прав та обов’язків. 
Саме тому в ФКТБП часто відбувають-
ся правопросвітницькі заходи, спрямо-
вані на формування освіченої та свідо-
мої особистості.

Так, 15 грудня студенти групи П-21 
зустрілися із старшим інспектором від-
ділу зв’язків з громадськістю управлін-
ня патрульної поліції у Волинській об-
ласті ДПП Олександрою Вакулюк та 
інспектором відділу зв’язків із громад-
ськістю управління патрульної поліції у 
Волинській області ДПП старшим лей-

тенантом Олесем Вдовиченком. Захід 
був організований з метою підвищен-
ня рівня правової культури та правово-
го виховання. 

Учасники зустрічі спілкувалися про 
права і обов’язки працівників поліції 
при затриманні неповнолітніх, а також 
про відповідальність останніх за пору-
шення закону».

Патрульні поліцейські розповіли 
майбутнім юристам про свою професій-
ну діяльність, права та обов’язки; про 
особливості відеофіксації правопору-
шень; порядок притягнення до відпові-
дальності неповнолітніх та відбування 

покарань, а також продемонстрували 
службове посвідчення та жетон.

Здобувачів освіти цікавили питан-
ня щодо правил пересування на елек-
тросамокатах, підстав зупинки тран-
спортних засобів патрульними поліції. 

Також поліцейські наголосили на 
важливості дотримання правил дорож-
нього руху як з боку пішоходів, так і зі 
сторони водіїв. Інформація була ціка-
вою та корисною для застосування в 
різних життєвих ситуаціях.

Викладачка 
правничих дисциплін, 
Наталія ГОЛОВАЧУК.

Правова культура та правове виховання

Щорічно з 25 листопада до 10 груд-
ня проводиться Всеукраїнська кампа-
нія «16 днів проти насильства» з метою 
привернення уваги до проблем подо-
лання насильства в сім’ях, жорстоко-
го поводження з дітьми, протидії тор-
гівлі людьми та захисту прав жінок.

Згідно з рекомендаціями МОН у 
Фаховому коледжі технологій, бізне-
су та права Волинського національного 
університету імені Лесі Українки відбу-
лися ряд заходів, присвяченій цій про-
блематиці.

Так, 7 грудня у групі П-42 відбулася 
виховна година до Міжнародного дня 

прав людей в рамках Всеукраїнської 
кампанії «16 днів проти насильства».

Здобувачі освіти ознайомилися з 
правами та обов’язками громадянина, 
переглянули відео про Міжнародний 
день прав людини, який відзначається 
10 грудня в Україні. А також обговори-
ли комікс «Чи хочеш ти змінювати світ 
на краще?».

Крім того, з метою підвищення обі-
знаності молоді щодо безпечної мігра-
ції та працевлаштування, студенти гру-
пи П-32 мали можливість взяти участь у 
заході в рамках Всеукраїнської кампа-
нії «16 днів проти насильства». 

Присутні отримали інформацію 
щодо працевлаштування за кордоном, 
туристичних поїздок, інформаційних 
ресурсів у сфері запобігання вчинен-
ню торгівлі людьми. 

Працівниця Луцького місцевого 
центру з надання безоплатної вторин-
ної допомоги Оксана Павлосюк залу-
чила студентів до інтерактивну-симу-
лятора, що дало можливість пройти 
певні етапи потенційного працевлаш-
тування, отримати рекомендації щодо 
уникнення пасток зі сторони недобро-
совісних роботодавців тощо.

Наш кор.

«16 днів проти насильства»

Навчання повинно бути не лише 
змістовним, але й цікавим та різнома-
нітним. Тому в повсякденній практиці 
Фахового коледжу технологій бізне-
су та права є організація та проведен-
ня тижнів циклових комісій, які макси-
мально розкривають та вдосконалюють 
знання та вміння студентів.

У рамках тижня циклової комісії 
правничих дисциплін 30 листопада від-
булася зустріч в онлайн форматі здо-
бувачів освіти навчальної групи П-31 
спеціальності «Право» з керівником ад-
вокатського бюро «Олександр Носков 
і партнери» Олександром Носковим на 
тему: «Конституційно-правові обмежен-
ня прав і свобод людини і громадяни-
на в Україні».

Олександр Миколайович поділив-
ся досвідом роботи в сфері адвокату-
ри та розповів про конституційно-пра-
вові обмеження прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. Також він наго-
лосив на необхідності теоретичної під-
готовки для майбутніх фахівців.

А студентка Вікторія Кунасік підго-
тувала презентації до онлайн-зустрічі.

На захід були запрошені й здо-
бувачі освіти П-12 з метою розширен-
ня теоретичних знань про адвокатуру 
та ознайомлення з принципами робо-
ти адвоката.

Крім того, у рамках святкування 
Всеукраїнського тижня прав людини, 

була відкрита книжкова виставка-мір-
кування «Права людини понад усе», з 
якою кожен бажаючий міг ознайоми-
тися в читальній залі бібліотеки. 

Виставка сприяє підвищенню пра-
вової обізнаності та культури, поваги 
до власної особистості та оточуючих, 
а також зміцнює громадянсько-патріо-
тичну позицію, вчить бути гідними гро-
мадянами своєї країни, виявляти почут-
тя любові до України та віру в її світле 
майбутнє.

1 грудня відбулася онлайн-зустріч 
студентів груп П-21 та П-22 спеціальнос-
ті  «Право» з адвокатом Національної 
асоціації адвокатів України, секрета-
рем дисциплінарної палати Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри Волинського регіону Олександром 
Сіваком на тему: «Регіональні особли-
вості діяльності Кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури».

Студенти проявили свою зацікав-
леність у цій темі, задавали запитання 
та уважно слухали відповіді спікера.

Крім того, у рамках тижня циклової 
комісії правничих дисциплін, 2 грудня 
відбулося онлайн засідання секції «Схо-
динками правничих знань» наукового 
товариства здобувачів освіти та моло-
дих учених фахового коледжу на тему: 
«Права неповнолітніх осіб, як їх реалі-
зувати та захистити?».

Керівниця секції Наталія Головачук 

у вступному слові наголосила, що пра-
ва людини починаються з прав дитини. 
Захист прав дитини є одним з найваж-
ливіших пріоритетів у нашій державі, 
адже ставлення до дітей, рівень їхньої 
безпеки та захищеності є одним з по-
казників цивілізованості та гуманності 
суспільства. 

Права дитини – це певні спеціальні 
можливості, які необхідні людині до 18 
років для існування і досягнення зрілості.

Усі особи у віці до 18 років вважа-
ються неповнолітніми. Чинне зако-
нодавство України осіб, які не досяг-
ли 14-го віку, називає малолітніми, а 
осіб у віці від 14-ти до 18-ти років – не-
повнолітніми.

Метою онлайн зустрічі є форму-
вання правової освіченості неповно-
літніх у різних сферах життєдіяльності 
для належної реалізації та захисту їхніх 
прав згідно з чинним законодавством.

Здобувачі освіти підготували та ви-
ступили із змістовними доповідями за 
такими напрямками: Софія Сахнік, гру-
па П-22 – «Трудові права неповнолітніх»; 
Софія Щегельська, група П-22 – «Май-
нові права неповнолітніх»; Анастасія 
Дейнека, група П-21 – «Виняткові права 
неповнолітніх на житло»; Юлія Кліщук, 
група П-21 – «Права неповнолітніх під 
час спілкування з поліцейським»; Анна 
Жук, група П-21 – «Права неповнолітніх 
при затриманні поліцією»; Ольга Хиль-

ко, група П-21 – «Право неповнолітніх 
осіб на звернення до суду».

У ході обговорення присутні зада-
вали уточнюючі запитання щодо осо-
бливостей працевлаштування неповно-
літніх, захисту майнових прав, щодо 
досвіду спілкування з працівниками по-
ліції, а також можливості самостійного 
звернення до суду неповнолітніми сто-
совно захисту своїх прав.

Керівниця гуртка також повідоми-
ла, що днями Верховна Рада України 
прийняла рішення про створення єди-
ного центрального органу виконавчої 
влади, який би опікувався питанням за-
хисту прав дітей, Державної служби у 
справах дітей.

Також у рамках тижня відбулася 
онлайн-зустріч із луцькою адвокаткою 
Юлією Спас. 

Захід був організований головою 
ННК у Студентській раді – Софією Сах-
нік. Обговорювалась суспільно важли-
ва тема «Протидія домашньому насил-
лю» з наведенням конкретних життєвих 
прикладів. 

Нагадаємо, що Юлія Олександрів-
на – адвокатка у Регіональному центрі 
з надання БВПД, членкиня Волинського 
осередку у UNBA NextGen, адвокатка 
в «LegisFinance»,  а також сертифікова-
на лекторка та викладачка у фахово-
му коледжі.

Присутні з великим задоволенням 
прослухали вдало сформовану допо-
відь, а також долучилися до загально-
го обговорення теми. Адвокатка нада-
ла обгрунтовані відповіді на поставлені 
студентами питання. 

3 грудня, у рамках тижня права, зі 

студентами третього курсу спеціаль-
ності «Право» було проведено Круглий 
стіл на тему: «Покарання». 

У розмові також взяли участь ви-
кладачі коледжу та начальник сектору 
захисту інтересів суспільства і держа-
ви ГУНП, майор Олександр Косинець. 

Учасники круглого столу обгово-
рили питання, які пов’язані із метою 
та завданнями покарання в сучасних 
умовах, види покарань, а також осо-
бливості їх застосування.

Така форма навчального процесу 
дозволяє якнайкраще продемонстру-
вати навички студентів, зацікавити їх 
у подальшому саморозвитку, а також 
розширює їхнє розуміння своєї майбут-
ньої професії.

Ольга КОНОНЧУК.

Тиждень правничих дисциплін
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Вже не перший рік Україна приєд-
нується до святкування Всесвітнього 
Дня Гідності та Свободи. З нагоди цьо-
го свята освітні заклади влаштовують 
різноманітні тематичні заходи у період 
з 21 листопада по 10 грудня.

Реалізація цього проєкту поклика-
на розбудити почуття гідності у моло-
ді з усього світу, а також закликати їх 
керуватися власними правами і свобо-
дами в повсякденному житті. 

Цього року Фаховий коледж тех-
нологій, бізнесу та права вчергове до-
лучився до проведення Всесвітнього 
Дня Гідності. Здобувачі освіти разом з 
керівниками навчальних груп провели 
низку заходів, приурочених цьому дню. 

Так, керівники груп П-31 та П-32 
Юлія Войтюк та Ніна Новосад разом 
з творчим активом груп підготували 
онлайн захід до Дня Гідності та Сво-
боди в Україні.

«День Гідності та Свободи – особли-

ва дата для кожного свідомого україн-
ця, для кожного справжнього патріота, 
адже саме в цей день найгостріше від-
чувається сила єдності та безмежна гор-
дість за те, що наша Батьківщина багата 
на справжніх героїв з великим серцем і 
високим духом, спроможних захисти-
ти національну свободу та боротися за 
щасливе майбутнє прийдешніх поко-
лінь», – прокоментували організатори.

Крім того, керівники навчальних 
груп П-11, Ф-11, Р-31, ТК-31, ТК-32, ТК-33 та 
П-42 провели виховні години на теми: 
«Всесвітньій День Гідності в Україні», 
«Що таке гідність?», «Жінки, які боролися 
за свої мрії та проти насилля», «Гідність 
у моїй історії», «Захист прав людини».

Варто зазначити, що, у зв’язку з 
дистанційним навчанням, виховні го-
дини були проведені в очно-дистан-
ційіному форматі.

Здобувачі освіти обговорили по-
няття гідності, пригадали історію своєї 
країни, поділилися власними історіями 
гідності та написали листи в майбутнє.

Мета заходу: навчати здобува-
чів освіти керуватися почуттям влас-
ної гідності у своїх повсякденних діях 
і вчинках, проаналізувати події історії 
України, пов’язані з Днем Свободи та 
Гідності; сприяти вихованню патріо-
тичних почуттів у студентів.

Дар’я ОНІМОВА.

Дмитро Телелеха – добре відомий 
у стінах рідного закладу. Активний 
учасник студентського самоврядуван-
ня, він також задіяний у різноманіт-
них коледжанських проєктах. Але на 
пам’ятних фото – першокурсник зали-
шається поза кадром, адже його робо-
та – зупинити мить.

Хлопець народився у Луцьку, на-
вчався у 22 школі. Саме в шкільні роки 
у нього й прокинувся інтерес до фото-
графії. Каже, що у дитинстві займався 
та цікавився «усім чим міг», а у 12-річ-
ному віці замислився над фотомисте-
цтвом. Захоплення сина підтримала й 
мама – Любов Олександрівна, яка й ку-

пила сину омріяний фотоапарат.
«Це був Canon, повнокомплектний. 

Тоді в магазині була акція і, він прода-
вався майже вдвічі дешевше. Я був 
дуже радий, взагалі не очікував. Перші 
місяці важко було розібратися, що до 
чого. Звичайно, дивився ютуб-канали. 
Деякі по кілька разів переглядав, вчив-
ся, а потім пробував усе це на практи-
ці», – пригадує Діма свої перші кроки 
у фотографії.

Хлопець постійно експериментує, 
пробує себе в різних жанрах. Говорить, 
що здебільшого фотографує у кольорі, 
а головною моделлю та помічником ви-
ступає сестра Ангеліна, яка також на-

вчалася у фаховому коледжі (і поради-
ли цей заклад братові, – Авт.).

«У мене вже більше 10 тисяч знімків 
в архіві», – розповідає Дмитро.

А нещодавно він почав відвідува-
ти й фотогурток у Будинку юного тех-
ніка. Каже дізнався чимало цікавого 
та корисного, а також познайомився 
з однодумцями.

До слова, студент уже встиг по-
ділитися своїми знаннями й з іншими, 
адже керував фотогуртком у літньому 
таборі «StartUP».

«Так вийшло, що жіночка, яка вела 
фотогурток, не змогла приїхати через 
сімейні обставини. А директор того 
табору, вона мене добре знає, запро-
понувала мені його проводити. І я ви-
рішив спробувати. Це і розвиток, і пев-
ний досвід», – ділиться спогадами юний 
фотограф.

Крім фотозйомки, хлопець також 
цікавиться і відеозйомками. Нещодав-
но навіть придбав собі відеокамеру. Він 
уже брав участь у зйомках коледжан-
ського фільму «Козацька держава – 
наша гордість і слава» та часто знімає 
важливі події з життя рідного закладу. 
Крім того, ще у школі, разом з друзя-
ми виборов 2 місце у Волинській облас-
ті в конкурсі спрямованому на проти-
дію булінгу.

До того ж Дмитро навчається на 

харчових технологіях, тож любить і 
покуховарити. Каже, що йому більше 
вдається випічка, а загалом готує до-
машню поживну їжу.

За словами студента, у школі він та-
кож цікавився правом, але вибирав про-
фесію, у якій можна вийти за рамки та 
покреативити. Це ж стосується і фото.

Крім того, хлопець брав участь у 
проєкті «Помічник Патрульного», спря-
мованому на формування довіри насе-

лення до правоохоронних органів. Учас-
ники цього проєкту отримали відповідні 
сертифікати, а також знання, як діяти 
в різноманітних екстрених ситуаціях.

Дмитро Телелеха мріє про власну 
фотостудію та фотоподорож Європою, 
і хто зна, можливо, через кілька років 
фаховий коледж буде пишатися ще од-
ним видатним випускником.

Ольга КОНОНЧУК.

14 грудня у головному корпусі ВНУ 
імені Лесі Українки відбувся фінал кон-
курсу проєктів і креативних ідей «Зро-
бимо Волинь кращою». Захистити свої 
проєкти з різних навчальних закладів 
області до Університету приїхали біль-
ше ніж 30 команд школярів і студентів.  

Учасників відбирали у два етапи. 
Спочатку всі проєкти оцінювали екс-
пертні комісії, до яких входили викла-
дачі ВНУ імені Лесі Українки та пред-
ставники студентства, а потім за них 
голосували користувачі Facebook. Піс-
ля цього авторів найкращих проєктів 
запросили до Луцька.  

Конкурс організували управління 
освіти і науки Волинської обласної дер-
жавної адміністрації, Волинський наці-
ональний університет імені Лесі Україн-
ки, факультет економіки та управління 
та Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом».

Усі учасники були поділені за 5 на-
прямами: «Добробут громад», «Со-
ціально спрямовані», «Відновлен-
ня культурно-історичної спадщини», 
«Еколого зорієнтовані» та «Бізнес, що 
створює робочі місця». Після захисту 
проєктів члени журі, до яких входили 
гості та викладачі Університету, оці-
нили роботи учасників і підбили під-
сумки конкурсу.  

Другокурсники Фахового коледжу 
технологій, бізнесу та права ВНУ імені 
Лесі Українки Іван Неліпа та Сергій Ко-
зін перемогли в номінації «Соціально-

спрямовані» із проєктом «Студія само-
розвитку».

Хлопці розповіли, що в їхній «Сту-
дії саморозвитку» кожен міг би розви-
ватися та вивчати те, що йому дійсно 
подобається.

«Ми цікавимося бізнес-ідеями, тому 
й обрали спеціальність, пов’язану з біз-
несом. Тому, власне, і вирішили взяти 
участь у конкурсі. Перемога, однознач-
но, додає нам впевненості для написан-
ня нових проєктів, дає нам можливість 
зрозуміти, що ми робимо щось потріб-

не, що робимо це не дарма», – проко-
ментували Іван та Сергій.

Переможці отримали цінні призи від 
організаторів і партнерів конкурсу, зокре-
ма від благодійного фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом»: за І місця – сертифікати 
на суму 7 тис. грн; за ІІ місця – сертифі-
кати на суму 4 тис. грн; за ІІІ місця – сер-
тифікати на суму 2 тис. грн. Використа-
ти сертифікати можна в магазині iCity.  

Дар’я ОНІМОВА.
Фото з сайта Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом».

Всесвітній День Гідності

Світ моїх захоплень

Ідеї, які змінюють життя
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Колектив Фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського на-
ціонального університету імені Лесі Українки від щирого серця вітає з ювілеєм:

Щебет Руслану Миколаївну
Медведюк Тамару Андріївну
Ткачук Ніну Миколаївну
Нехай збуваються мрії, множаться можливості, успішно йдуть всі справи та 

вистачає сил і енергії для нових звершень! Міцного здоров’я, позитивного на-
строю, віри в себе і в успіх! Нехай мир і достаток будуть в домі, а доля буде при-
хильною до вас, даруючи радість життя та незрадливу удачу!

ВІТАННЯ!

Сучасна система освіти вимагає по-
стійного пошуку нових методів навчан-
ня, а фаховий коледж – передовий за-
клад у розвитку цих напрямів.

Перед ним стоїть завдання зроби-
ти навчання не тільки теоретично зміс-
товним, але й цікавим та захоплюючим. 
Аби пари не викликали у студентів жах 
від того, що щось не вивчив, а спону-
кали до бажання дізнатися якомога 
більше та без остраху демонструва-
ти свої знання.

Прикладом такого навчального 
заняття є гра на тему: «Українська ре-
волюція 1917-1920 рр.», проведена 14 
грудня викладачкою Ольгою Кузьмич 
зі студентами групи ТК-11.

Використання дидактичних ігор 
на навчальних заняттях з предмету «Іс-

торія: Україна та світ» дає можливість 
стимулювати позитивні емоції, ство-
рити атмосферу здорового змагання, 
яке змушує студента не просто меха-
нічно згадувати фактичний матеріал, а 
й мобілізувати всі свої знання, думати, 
аналізувати, зіставляти та оцінювати. 

Під час навчальної гри відбуваєть-
ся багаторазове повторення матеріа-
лу в різноманітних формах. Захопив-
шись грою, студенти не помічають, що 
навчаються. Навіть найпасивніші вклю-
чаються до гри з великим бажанням, 
докладаючи всіх зусиль, щоб не під-
вести товаришів по грі. А бажання здо-
бути перемогу – є хорошим стимулом 
до ретельної підготовки, до постійно-
го повторення пройденого матеріалу.

Наш кор.

Історичні баталії – на столі

Фаховий коледж технологій, бізне-
су та права ВНУ ім. Лесі Українки ого-
лосив про проведення ХV Міжнарод-
ної студентської наукової конференції 
«Молодь як стратегічний потенціал 
розбудови національної економіки». 

Через поширення коронавірусної 
інфекції традиційний для закладу захід 
відбудеться в режимі онлайн 25 люто-
го о 10 ранку з використанням плат-
форми Zoom.

До участі запрошуються здобува-
чі освіти закладів вищої, фахової перед 
вищої, професійної (професійно-тех-
нічної) та позашкільної освіти України 
і зарубіжжя.

На конференції планується робо-
та таких секцій: 

Гуманітарні науки (науковий блок: 
історія, археологія, філософія, релігі-
єзнавство, культурологія, українська 
філологія).

Соціальні та поведінкові науки (на-
уковий блок: економіка, політологія, 
психологія, соціологія, етика, естети-
ка, інформаційна політика, комуніка-
тивістика, журналістика).

Управління та адміністрування (на-

уковий блок: облік, оподаткування, фі-
нанси, банківська справа, страхування, 
менеджмент, маркетинг, підприємни-
цтво та біржова діяльність).

Товарознавство та логістика (на-
уковий блок: торгівля, товарознав-
ство, логістика, управління ланцюга-
ми постачань).

Право (науковий блок: основи пра-
вознавства, право в розрізі галузей, між-
народне право).

Біологія та природничі науки (на-
уковий блок: біологія, екологія, хімія, 
фізика, астрономія, географія та інші 
науки про землю).

Інформаційні технології та при-
кладна математика (науковий блок: 
інженерія програмного забезпечення, 
комп’ютерні науки, комп’ютерна інже-
нерія, системний аналіз, кібербезпе-
ка, математика, статистика, приклад-
на математика, інформаційні системи 
та технології).

Виробництво, харчові технології 
та сфера обслуговування (науковий 
блок: організація виробництва, хар-
чові технології, готельно-ресторанна 
справа та туризм).

Громадське здоров’я та безпе-
ка (науковий блок: медицина, фізич-
на реабілітація, технології медичної 
галузі, формація, соціальна робо-
та, охорона праці, безпека життє-
діяльності)

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії (на-
уковий блок: іноземна філологія, за-
рубіжна література, країнознавство).

Після проведення конференції від-
будеться оприлюднення збірника тез 
доповідей на сайті фахового коледжу, 
а на електронні пошти, які вказані у за-
явках учасників, буде надіслано електро-
нний збірник тез доповідей та електро-
нний сертифікат учасника конференції.

Для участі у роботі конференції по-
трібно до 30січня 2022 р. на електронну 
адресу закладу надіслати заповнену від-
повідно до вимог заявку учасника, тези 
доповіді та копію квитанції про оплату 
організаційного внеску.

Детальніше з інформацією можна 
ознайомитися на сайті закладу: ktbp.
lutsk.ua.

Наш кор.
Фото з архіву.

ХV Міжнародна студентська 
наукова конференція

15 грудня у музеї сучасного мис-
тецтва Корсаків відбулися грандіоз-
ні інтелектуальні змагання в грі «Що? 
Де? Коли?». 

За кубок міського голови змагали-
ся 14 команд з вищих учбових закладів 
міста та молодіжних організацій.

Фаховий коледж технологій, бізне-
су та права Волинського національного 
університету імені Лесі Українки пред-
ставляли одразу дві команди: «Борці за 
справедливість» та «6Х». І хоча жодній 
не вдалося зайняти призові місця, але 
усі студенти продемонстрували висо-
кий рівень знань та швидкість логічно-
го мислення.

Дві години запитань від Антона 
Євтушка з Платформи Брейншторм. 
Кожна команда мала відповісти на 12 
питань, на відповідь – лише 60 секунд. 
До того ж завдання стосувалися різних 
галузей науки. 

За словами організаторів – Центру 
патріотичного виховання дітей та мо-
лоді у м. Луцьк, команди зібралися ак-
тивні та кмітливі, тож переможні куб-
ки хотілося віддати усім, але правила 
є правила.

«У нашій команді – дійсно розум-
ні, логічні люди, які вміють дуже швид-
ко думати», – охарактеризувала свою 
команду студентка фахового коледжу 
Катерина Борис.

І хоча омріяний кубок у вигля-
ді сови та право зіграти у супер-гру 
з інтелігенцією міста вибороли кон-
куренти, студенти фахового коле-
джу весело та з користю провели 
час. Вони не тільки продемонстру-
вали свої знання у різноманітних га-
лузях науки та швидкість мислення, 
але й розширили свій кругозір та 
познайомилися з новими людьми. 
А це завжди має позитивний вплив 
на формування особистості. Бо, як 
говориться в девізі спортсменів-о-
лімпійців: «Головне – не перемога, 
а – участь!».

Дар’я ОНІМОВА.

Бої інтелектуалів за кубок міського голови

Обирай ФКТБП – обирай успішне майбутнє!
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного 

університету імені Лесі Українки запрошує на навчання в 2022 році Випускників 
9-х та 11-х класів для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молод-
ший бакалавр» за спеціальностями:

Облік і оподаткування;
Фінанси, банківська справа та страхування;
Право;
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Харчові технології;
Готельно – ресторанна справа.
Випускників коледжів та технікумів для здобуття освітнього ступеня «бака-

лавр» за скороченим терміном навчання за спеціальностями:
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Харчові технології.
Адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 51, тел.: 0956204816 (приймальна комісія)


