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У Фаховому коледжі технологій, бізнесу та права Волинського національ-

ного університету імені Лесі Українки 28-29 червня відбулися церемонії вручення 
дипломів молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів.

На жаль, така довгоочікувана мить 
була затьмарена війною, але у закладі зро-
били все можливе, аби цей день запам’я-
тався.

З вітальними словами до винуватців 
свята звернувся директор фахового коле-
джу Станіслав Щеблюк: 

«Шановні мої випускники, на ваше ко-
ротке життя випали важкі випробування: 
навчання затьмарив коронавірус, який па-
нував у всьому світі, і це додало певних 
складнощів. А ваш випускний повністю за-
тьмарила війна сусідньої агресивної дер-
жави – росії проти українського народу. 
Але незважаючи на це, ви з гордістю і з че-
стю пройшли весь період навчання, прак-
тики, і сьогодні ми з вами підводимо пев-
ні підсумки. Ви отримаєте документи про 
освіту, але пам’ятайте, що ці докумен-
ти, це лише початок вашої професійної ді-
яльності. Не зупиняйтеся на досягнуто-
му. Пам’ятайте, що ті теоретичні знання 
та практичні навички, які ви отримали, їх 
треба буде шліфувати щодня, щогодини. 
Адже людина є успішною, коли вона пра-
цює над собою. 

Дозвольте мені від імені нашого педа-
гогічного колективу, від громадськості на-
шого фахового коледжу привітати вас з 
цим святом і побажати вам мирного неба, 
добра, достатку, сімейного затишку і щоб 
ваші плани завжди здійснювалися. Пам’я-
тайте, що коледж завжди чекає на вас. В 
добру путь шановні випускники!».

Також директор нагадав, що тут мож-
на продовжити навчання на бакалавраті і 
він радий бачитиме усіх знову.

Ще одну пропозицію продовжити 
освіту випускники отримали й від ректо-
ра Волинського національного універси-
тету імені Лесі Українки Анатолія Цьося, 
чиїм структурним підрозділом є фаховий 
коледж.

«Дорогі випускники, я вас щиро вітаю 
із успішним закінченням нашого славно-
го коледжу. Ви здобули гарну освіту і змо-
жете реалізувати свій потенціал в нашому 
суспільстві. Я вам щиро бажаю перемоги, 
я вам бажаю реалізації свого потенціалу, 
я вам бажаю миру», – сказав Анатолій Ва-
сильович.

Трепетним цей день виявився й для 
керівників груп, які на період навчання ста-
ли для здобувачів освіти «другими бать-
ками».

«Дорогі випускники, ось і завершив-
ся черговий етап у вашому житті. Від сьо-
годні ви вступаєте в доросле життя, більш 
відповідальне. Тож бажаю вам завжди 
мріяти і ніколи не відступати. Щоб фахові 
знання, які ви здобули, стали вам в нагоді. 
Будьте завжди успішними, креативними і 
ініціативними. Бажаю всім вам працювати 
в незалежній та мирній Україні, та не забу-
вати що двері фахового коледжу завжди 
відкриті для вас. Тож мирного всім май-
бутнього!», – зазначила Світлана Моргун.

До вітальних слів доєдналася й Вікто-
рія Шух:

«Вітаємо всіх випускників фахового 
коледжу з випуском 2022 р. Бажаємо вам 
щасливої життєвої долі, міцного здоров’я 
та мирного неба над головою. Щоб здо-
буті знання в стінах нашого коледжу вам 

знадобилися в подальшому житті, у по-
дальшому навчанні і в подальшій роботі. 
Не зупиняйтеся на досягнутому, працюй-
те над собою, підтримуйте завжди зв’язки 
між собою. Нехай труднощі вас оминають. 
Нехай Господь вам допомагає, а Матір 
Божа хай оберігає вас. Будьте щасливі і в 
добру путь!».

Від батьків до присутніх звернувся го-
лова батьківського комітету Сергій Лев-
чук:

«Шановні випускники, щиро вітає-
мо вас з закінченням фахового коледжу. 
Роки навчання дали вам якісні знання, роз-
винули творчі здібності, навчили відстою-
вати свої переконання і погляди, озброї-
ли безцінним досвідом, який обов’язково 
стане в нагоді в майбутньому. І все це ваш 
стартовий капітал, який допоможе у до-
рослому самостійному житті. Цінуйте 
його, примножуйте, дякуйте за нього, мак-
симально використовуйте, але не переоці-
нюйте. Не вважайте, що на цьому навчан-
ня закінчено. Бажаю вам не зупинятися на 
досягнутому, завжди залишатися вірними 
студентській дружбі, на зраджувати своїм 
мріям і добиватися найвищого результа-
ту, на який ви здатні. Бажаю кожному з вас 
стати тією людиною, якою ви б самі змог-
ли пишатися».

А мама випускниці Ірина Борис подя-
кувала від батьків викладачам:

«Висловлюємо щиру подяку всьому 
педагогічному колективу за навчання та 
виховання наших дітей. Миру вам, любо-
ві, міцного здоров’я. Нехай здійсняться всі 
ваші найзаповітніші мрії»

Найбільше хвилювань, звичайно, 
було в випускників. Про цей день вони мрі-
яли, мало не з того моменту, як пересту-
пили поріг закладу, але до радості приєд-
нався смуток, бо стіни фахового коледжу 
за роки навчання стали вже рідними, та й 
скільки тут всього було: і радощі, і невдачі, 
і маленькі перемоги…

«Від імені усіх студентів-випускни-
ків 2022 р. хочеться висловити невимовну 
вдячність, насамперед дирекції та адміні-
страції фахового коледжу: Станіславу Гер-
мановичу та його заступникам, за привітні 
стіни вже рідного нам коледжу, за уваж-
ність та чуйність до студентів, за гарно пі-
дібраний колектив та його злагоджену ро-
боту. Дорогі викладачі, низький вам уклін 
за вашу працю, розуміння та самовіддачу. 
Спасибі вам за той час, який ви з нами про-
вели і ті знання, які нам надали. Все це зна-
добиться нам для нашої професії і життя. 
Випускники бажають усьому трудовому 
колективу міцного здоров’я, благополуч-
чя та як найшвидше – мирного неба», – 
сказала випускниця Вікторія Малаховська.

До слів подяки приєдналася й Тетя-
на Жучик:

«Хочеться висловити подяку фахово-
му коледжу за ваш вагомий внесок у фор-
мування нашої особистості, як молодших 
дипломованих спеціалістів, за якісну осві-
ту та чудових викладачів. Саме завдяки їх 
нелегкій праці ми мали змогу навчатись 
доступно та цікаво. Окреме спасибі за ро-
зуміння та доброту, високий професіона-
лізм у своїй справі. Наш вже рідний освіт-
ній заклад залишиться назавжди у нашому 
серці. Щиро дякуємо за прекрасні роки 
студентства».

А далі вручення дипломів, спільні 
знімки на згадку. Не забули й згадати тих, 
завдяки кому вдається проводити такі за-
ходи та жити у відносно мирному місті. До 
слова, студенти однієї з груп передали зі-
брані кошти на випускний для потреб ЗСУ.

І наостанок залишається лиш сказа-
ти:

«У добру путь вам, наші випускники!»
Дар’я ОНІМОВА.

Студ Life
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Нові реалії освіти: яким 
буде навчальний рік

Згідно з постановою Кабміну навчання в освітніх закладах на 
територіях, де дозволяє безпекова ситуація, має розпочатися в 
офлайн-режимі. У зв’язку з цим, у батьків виникає питання, яким чи-
ном буде організований освітній процес. 

Про особливості навчання в 
умовах війни розповів заступник 
директора з навчальної роботи Фа-
хового коледжу технологій, біз-
несу та права Волинського націо-
нального університету імені Лесі 
Українки Ігор Макарук. 

За його словами, навчання у 
закладі стартує з 15 серпня відра-
зу для усіх курсів. Це зумовлено 
складною фінансовою ситуацією 
та економією енергоресурсів.

«Виділених державою коштів 
та тих, які в нас є в кошторисі, нам 
вистачить на підтримання темпе-
ратури, але не такої, яка сприяти-
ме освітньому процесу. Простіше 
кажучи, тих коштів, що ми маємо, 
вистачить лише на те, щоб коледж 
«не замерз». Початок навчання з 
серпня дасть можливість відпра-
цювати у відносно комфортних 
умовах матеріал, у першу чергу 
– практичну складову. Далі взим-
ку діти отримають великі каніку-
ли, що в принципі є нормально. Ми 
пропрацювали вже модель. У цей 
період вони отримають обсяги до-
машніх завдань, які передбачена 
відповідними планами. В основно-
му на весняному семестрі пишуть-
ся усі курсові роботи, проєкти, 
тому вони матимуть змогу напра-
цювати необхідний матеріал», – 
пояснює Ігор Валентинович

Навчання відбуватиметься 
у дві зміни, тому що зміна визна-
чається місткістю укриття. Тобто, 
зважаючи на те, що укриття роз-
раховані на певну кількість осіб, і 
враховуючи усіх, хто залучений до 
освітнього процесу, а це не лише 
студенти та викладачі, а й госпо-
дарський персонал, необхідно за-
безпечити безпечну евакуацію.

До того ж зберігається загро-
за спалаху епідемії коронавірусу, 
тож всі протиепідеміологічні захо-
ди залишаються. Це і масковий ре-
жим, і антисептики, і відповідне 
розміщення в аудиторіях, і марш-
рутизація. 

Крім того, початок навчання 
в серпні зумовлений ще й необхід-
ністю проведення занять з цивіль-
ної оборони. Перед початком пар 
здобувачів освіти потрібно навчи-
ти основним правилам безпеки: як 
правильно реагувати на тривогу, 
куди спускатися, перевірити у всіх 
наявність системи оповіщень.

«Ми не можемо зразу про-
сто прийти і сісти за парти. Спочат-
ку ми мусимо відпрацювати усі пи-
тання цивільного захисту, а вже 
тоді приступати до звичного фор-
мату навчання. Зараз весь освітній 
процес підпорядкований цивільно-
му захисту», – інформує заступник 
директора.

Також у закладі відбудеться 

ряд занять з надання першої ме-
дичної допомоги, евакуації, анти-
терористичні заходи.

«У нас є свій медичний персо-
нал і є домовленості щодо прове-
дення таких навчань. Є й колишні 
працівники відповідних структур, 
які працюють у нас в штаті і мають 
необхідний досвід. Тобто, є кому 
проводити. Крім того, за потре-
би, ми залучатимемо відповідні 
служби. Також співпрацюватиме-
мо зі студентською радою, пропра-
цюємо в якійсь ігровій формі еле-
менти, які пов’язані з відповідним 
відпрацюванням об’єктового тре-
нування», – зазначає Ігор Макарук.

Такі заняття діятимуть на по-
стійній формі та періодично повто-
рюватимуться, крім того, відбува-
тимуться незаплановані перевірки, 
аби краще засвоїти інформацію.

Одним із питань, які турбують 
і батьків, і здобувачів освіти, чи не 
впливатимуть тривоги на пере-
біг навчання. Адже поки спустиш-
ся в укриття, а період перебування 
там може варіюватися від кількох 
хвилин до кількох годин, може не 
лише перервати пару, а й змісти-
ти розклад.

«Є поняття навчання син-
хронного, є поняття асинхронно-
го. У першому випадку є мож-
ливість продовжити заняття в 
укритті. Воно розділене на части-
ни та забезпечене інтернетом та 
Wi-Fi. Крім того, викладачі ство-
рили комплекси, які дозволяють 
працювати асинхронно. Вони 
мають право після закінчення 
тривоги приступити до занять, 
якщо це вимагатиме відпрацю-
вання відповідного матеріалу. 
До прикладу, лабораторна ро-
бота в кухні-лаборотарії, зрозу-
міло, що під час тривоги її треба 
буде призупинити, а опісля мож-
на продовжити. А є такий мате-
ріал, який можна відпрацювати 
асинхронно, шляхом додатко-
вої роботи зі студентами в режи-
мі онлайн. Тобто буде практику-
ватися змішана форма навчання. 
Але заклад по-максимуму нама-
гатиметься повністю організува-
ти очну форму, щоб відпрацюва-
ти абсолютно всі елементи, які 
потрібно. Максимум практичної 
спрямованості з метою, щоб сту-
дент набув необхідних практич-
них навичок. Для цього викла-
дач має право переставляти та 
змінювати матеріал залежно від 
ситуації», – пояснює Ігор Вален-
тинович та додає, що через ко-
ронавірус у день зі студентами 
працює якомога менше викла-
дачів, тож графік легше скори-
гувати.

Звичайно, що повернення 

до очного навчання в умовах вій-
ни викликає у декого страх та за-
непокоєння, а також небажан-
ня повертатися до аудиторій. Тож 
педагогічною радою прийнято від-
повідне рішення за зверненнями 
студентської ради, стосовно того, 
що студенти разом з батьками ма-
ють визначитися про те, яким чи-
ном вони хочуть здобувати освіту 
– очно чи дистанційно, обравши ін-
дивідуальний графік навчання. За 
словами, заступника директора, 
противників очного навчання не-
багато, менше 10% від загалу.

До того ж орієнтовно 126 осіб 
зараз перебувають закордоном. 
Частина планує повертатися, що-
правда графік варіюється від кінця 
серпня до жовтня. Для таких сту-
дентів навчання відбуватиметься в 
онлайн-режимі, а після повернен-
ня вони зможуть приєднатися до 
своїх груп в аудиторіях.

У разі погіршення ситуа-
ції з коронавірусом чи війною, 
навчання одразу переведуть в 
онлайн-формат. 

«На сьогодні з цим немає про-
блем. Два роки досвіду, навчив ко-
ронавірус. Крім того, 94% колек-
тиву забезпечені ноутбуками, які 
закупила дирекція закладу. При 
цьому викладачі для роботи оби-
рають різні програмні продукти. 
Ми не обмежуємо. Кожна програ-
ма має свої особливості в корис-
туванні, і чим більше студент вико-
ристовує програмних продуктів, 
тим більше він обізнаний. До того 
ж є електронна бібліотека. Здобу-
вачі освіти мають доступ до усіх 
баз даних, а викладачі дають їм 
ще й свої», – додає Ігор Валенти-
нович,хоча висловлює сподівання, 
що ніяких форс-мажорних ситуа-
цій не буде.

У фаховому коледжі ведеть-
ся жорсткий облік за відвідуван-
ням, тому тут завжди знатимуть, 
де студент знаходиться. Якщо три-
вога застає когось у дорозі, то він 
або вона має піти до найближчого 
укриття та перечекати небезпеку. 
Усі питання будуть регулюватися у 
месенджерах через викладачів та 
керівників груп.

До того ж у фаховому коле-
джі напередодні початку навчання 
відбудуться організаційні збори з 
батьками. На них вони зможуть по-
знайомитися з адміністрацією, тут 
порушуватимуться питання пільг 
та стипендій, а також усього, що ці-
кавить та турбує. Попередньо зу-
стрічі відбудуться 13-14 серпня, але 
детальніше про це повідомлять 
згодом.

Фаховий коледж, попри усі 
негаразди та перепони, продов-
жує виконувати свою основну мі-
сію – готує висококваліфікованих 
фахівців, максимально забезпечу-
ючи комфорт та безпеку усім учас-
никам освітнього процесу.

Ольга КОНОНЧУК. 

Безпека в умовах війни
Волинь готується до початку навчального процесу в ре-

жимі офлайн, де це дозволяє ситуація. І, звичайно, у першу 
чергу, батьків хвилює безпека їхніх дітей.

Наприкінці червня началь-
ник Волинської ОВА Юрій По-
гуляйко оглянув ряд освітніх 
закладів Луцька, які мають мож-
ливість розпочати очне навчан-
ня. Серед установ був і Фаховий 
коледж технологій, бізнесу та 
права Волинського національно-
го університету імені Лесі Укра-
їнки.

Основною вимогою щодо 
можливості початку навчан-
ня в режимі офлайн є наявність 
укриття.

«Відповідно в фаховому ко-
леджі була проаналізована си-
туація з приміщеннями, які мо-
жуть, відповідно до вимог, 
підлягати під такі сховища. Спіль-
но з працівниками Державної 
служби надзвичайних ситуацій 
у Волинській області ми ці при-
міщення оглянули, визначили на 
предмет їх придатності, а також 
умови та зауваження, які необ-
хідно було усунути для того, щоб 

вони повністю відповідали кате-
горії найпростіших укриттів», – 
розповідає заступник директора 
з адміністративно-господарської 
роботи Віталій Соловей.

За його словами, відповід-
но до акту оцінки об’єкта щодо 
можливості його використання 
як укриття, загальна площа схо-
вищ складає майже 400 м², що в 
розрахунку на кількість осіб ста-
новить приблизно 664 людини.

«Вони розміщені  трьо-
ма осередками. Один з осеред-
ків – це спортивні приміщен-
ня, другий осередок – складські 
приміщення їдальні, і третій – 
приміщення навчального ма-
газину, навчального бару та бі-
бліотеки. Всі вони рахуються 
цокольними приміщеннями. Від-
повідно є вікна, які виходять на 
зовні. Ми їх заклали мішками з 
піском для захисту від ударної 
хвилі», – продовжує Віталій Ва-
сильович.

Ці приміщення забезпече-
ні усім необхідним, що може зна-
добитися у надзвичайній ситу-
ації: тут встановлені первинні 
засоби пожежогасіння, є аптечні 
набори, розраховані на 400-600 
осіб, бутильована вода та акуму-
ляторні ліхтарики. Ближче до по-
чатку навчання дирекція заку-
пить ще й продукти харчування, 
яких має вистачити на дві доби 
перебування людей у цих схо-
вищах.

Кожне з цих приміщень об-
ладнано двома, а подекуди і 
трьома запасними виходами, 
що ведуть до основного та ава-
рійного, є санітарні вузли. Венти-
ляція – та, яка була запланована 
при будівництві коледжу, тобто 
природна. У спортивних примі-
щеннях – примусова з адаптив-
ним температурним режимом. 
Тобто, якщо на вулиці холодно, 
повітря, яке заходить з вулиці пі-
дігрівається і утримується ком-
фортна температура.

Працівники фахового коле-
джу роблять усе можливе, аби 
укриття були не лише безпечни-
ми, а й комфортними. Так, аби 
збільшити площу, увесь бібліо-
течний фонд було переміщено 
на другий поверх.

«На разі дирекцією було 
прийнято рішення дообладна-
ти ці сховища, тобто замість 
стільчиків, які зараз встановлені, 
ми плануємо їх обладнати лавка-
ми, бо їх можна використовува-
ти як ліжкомісця за потреби», – 
додає заступник директора.

На кожному поверсі роз-
міщені плани евакуації з вка-
зівниками. Вони складені та-
ким чином, щоб кожен кабінет 
зміг якнайшвидше спуститися в 
укриття.

У фаховому коледжі мож-
на укритися й стороннім, але при 
умові, якщо є зайві місця.

До слова, під час прийому 
документів і самі укриття, і плани 
евакуації були випробувані. Під 
час повітряної тривоги праців-
ники приймальної комісії орга-
нізовано забирали людей і про-
водили всіх у сховище, де вони 
перечікували небезпеку.

Також на території коледжу 
встановили 11 камер зовнішньо-
го відеоспостереження, що доз-
воляють бачити усю територію 
навколо коледжу. Це теж дає га-
рантії безпеки, щоправда, трохи 
іншого формату.

Незважаючи на усі викли-
ки і труднощі, фаховий коледж 
дотримується основних сво-
їх цінностей – максимальне за-
безпечення безпечного та ком-
фортного процесу навчання для 
усіх його учасників.

Ольга КОНОНЧУК.
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Школа викладача-початківця
Освітній заклад – це складний механізм, у якому всі його складові по-

стійно взаємодіють, і саме від якості цієї взаємодії залежить успіх кож-
ного учасника процесу. А ще тут усі постійно навчаються та самовдоско-
налюються, і мова – не лише про студентів.

У Фаховому коледжі техноло-
гій, бізнесу та права Волинського 
національного університету імені 
Лесі Українки функціонує школа ви-
кладача-початківця. Вона створе-
на з метою реалізації принципів нау-
ковості, наступності та системності 
у підготовці висококваліфікованого 
педагогічного персоналу закладу.

Школа викладача-початківця – 
це постійно діюче професійне об’єд-
нання педагогів, яке розпочало 
свою історію разом з історією тво-
рення освітнього закладу, щоправ-
да, у різні часи – по-різному найме-
нувалося.

Школа об’єднує викладачів з 
повною вищою освітою, що мають 
стаж роботи не більше одного року 
і кваліфікаційну категорію «спеціа-
ліст», які залучені до організації та 
проведення навчальної, наукової та 
навчально-методичної роботи. Це 
молоді викладачі, які прийшли до 
закладу одразу після закінчення уні-
верситету, або ж поєднують свою 
професійну діяльність з педагогіч-
ною роботою. Тобто, люди без пе-
дагогічного стажу, або ж виклада-
цького досвіду.

Протягом двох років вони опа-
новують практичні навички виклада-
цької роботи, вивчають різноманітні 
методи навчання, у тому числі нетра-
диційні, вчаться ефективно ділити-
ся власними знаннями та навичками 
зі здобувачами освіти, а також буду-
вати якісну взаємодію зі студентами. 

Крім того, вони постійно вчаться та 
самовдосконалюються.

Склад слухачів щорічно онов-
люється і визначається на підставі 
розпорядження заступника дирек-
тора з навчально-методичної ро-
боти.

Відповідно до плану засідань, 
які складаються на початку кожно-
го навчального року, щомісяця від-
буваються, так звані, лекції-бесіди, 
на яких порушуються та обговорю-
ються актуальні питання педагогіч-
ної діяльності. Тут вчать як правиль-
но написати план лекції чи семінару, 
як вибрати основні тези, як взаємо-
діяти з аудиторією і т. п.

Після двох років педагогічної 
роботи викладачі мають право ате-
стуватися, тобто підвищити свій ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень, що 
вплине і на матеріальну сторону об-
раної професії. На цьому «іспити» не 
закінчуються, і через певні проміж-
ки часу процедура атестації знову 
повторюється. Тож школа виклада-
ча-початківця – це, так звана плат-
форма, створена для підготовки та 
допомоги молодим педагогам.

Окрім постійних зустрічей та 
обговорень, учасники школи від-
відують відкриті заняття та різно-
манітні заходи, які проводяться у 
фаховому коледжі. Пізніше усе це 
аналізується та обговорюється, аби 
краще засвоїти почуте та побачене.

Також за кожним молодим ви-
кладачем закріплено наставника. Це 

досвідчені викладачі вищої катего-
рії, або викладачі-методисти. Зазви-
чай, вони з тієї самої циклової комі-
сії. Це може бути той же фах, або ж 
суміжний. Викладачі-наставники до-
помагають своїм молодим колегам 
адаптуватися, відповідаючи на запи-
тання та надаючи консультації.

Крім того, обов’язковими є зу-
стрічі з психологом, адже робота 
часто може викликати стрес, осо-
бливо, якщо немає необхідного 
досвіду.

Адміністрація фахового коле-
джу всебічно сприяє роботі школи 
викладача-початківця, надає необ-
хідні матеріали й документи.

Наприкінці червня відбуло-
ся підсумкове засідання школи ви-
кладача-початківця у 2021-2022 н.р. 
Традиційно його провела завіду-
вачка навчально-методичним ка-
бінетом Наталія Протасюк. Цього 
разу обговорювали тему: «Інтерак-
тивні методи навчання». Крім того, 
було підведено підсумки цього на-

вчального року та обговорено ос-
новні напрями роботи в наступно-
му.

Така форма взаємодії є дуже 
важливою та необхідною, адже до-
помагає адаптуватися молодим 
викладачам, здобути усі необхід-
ні знання та навички, аби стати ви-
сококваліфікованими педагогами, 
що, в свою чергу, позитивно впли-
не на підготовку здобувачів освіти, 
їхні успіхи та професійний ріст.

Ольга КОНОНЧУК.

Обізнаний – значить озброєний
Наше майбутнє залежить від багатьох аспектів та чинників і ро-

зуміння їх особливостей допоможе розробити власну ефективну стра-
тегію його розбудови. Саме тому в Фаховому коледжі технологій, бізне-
су та права Волинського національного університету імені Лесі Українки 
проводять різноманітні інформаційні та пізнавальні заходи, що не лише 
розширюють кругозір його учасників, але й готують до різноманітних 
життєвих обставин.

У червні в ФКТБП відбувся науко-
вий онлайн-семінар на тему: «Пенсій-
не забезпечення в Україні: сучасний 
стан та концепція розвитку». 

Захід було проведено на плат-
формі Zoom. 

Спікерами стали члени наукового 
товариства здобувачів освіти та мо-
лодих учених фахового коледжу (сек-
ції «Бухгалтер-початківець»). 

Доповіді підготували здобувачі 
освіти групи Б-31: Анна Лис, Христина 
Прачук, Ірина Щуцька, Андрій Савчак, 
Валерія Калушка, Вікторія Нечипо-
рук. 

Теми доповідей стосувалися сис-
теми пенсійного забезпечення в Укра-
їні, зарубіжної та вітчизняної практик 

формування моделей пенсійного за-
безпечення, проблем розвитку пен-
сійного забезпечення в нашій державі 
в контексті соціального захисту, кон-
цепції майбутньої пенсійної реформи 
в Україні.

Доповіді здобувачів освіти супро-
воджувалися відеопрезентаціями. 

Учасники семінару мали можли-
вість задати запитання доповідачам, 
висловити власні міркування щодо 
теми семінару.

Дискусійними стали питання 
щодо визначення недоліків та пере-
ваг останніх законодавчих ініціатив з 
питань пенсійної реформи в Україні та 
їх наслідків. 

Організаторами та науковими ке-

рівниками виступили викладачі облі-
ково-економічних дисциплін Наталія 
Денисюк та Алла Макушевич.

Семінар мав науково-практич-
не та навчально-виховне значення. 
А теми, які обговорювалися, акту-
альні не лише для спеціальностей, 
які вивчають світ фінансів, але й для 
будь-якого громадянина, адже пен-
сійне забезпечення рано чи пізно сто-
суватиметься кожного.

Наш кор.

Тайм-менеджмент у професії 
педагога

Фаховий коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки 
проводить різноманітні корисні заходи не лише для здобувачів освіти, а й 
для викладачів.

Так, у червні в закладі під керів-
ництвом викладачки-методистки 
фахового коледжу Наталії Трофим-
чук відбувся методичний семінар на 
тему: «Тайм-менеджмент як дієвий 
інструмент професійної діяльності 
педагога».

Учасники семінару ознайоми-
лись з сутністю поняття «тайм-ме-
неджмент», його структурними еле-
ментами, основними принципами та 
типами тайм-менеджменту. Також 
було розглянуто окремі технології 
ефективного використання часу та 
основні правила тайм-менеджменту, 
які покликані допомогти навчитись 
управляти часом.

Учасники семінару спробували 
спланувати свій час, визначили осо-
бисті хронофаги та з’ясували, чи вмі-
ють раціонально розпоряджатися 
своїм часом.

Отримані знання допоможуть 
викладачам оптимізувати робочий 
час для досягнення більшої кілько-
сті цілей та уникнути стресових си-
туацій. 

В цілому проведення таких захо-
дів позитивно впливає на організа-
цію освітнього процесу. 

Наш кор.
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«СПОГАДИ НЕСКОРЕНИХ»
Наприкінці червня у Волинській державній обласній універсальній науковій бі-

бліотеці імені Олени Пчілки відбулась презентація книги «Спогади нескорених». 
Книга видана до 30-річчя Незалежності України ГО «Волинська ветеранська спілка 
політв’язнів і репресованих». 

До цієї книги увійшли важкі спогади укра-
їнців, більшості з яких довелося самостійно чи 
разом з родиною топтати глибокі сніги Сибіру, 
важко працювати в шахтах, на лісоповалі, до-
бувати вугілля, залізну руду чи навіть золото 

для тих, хто прийшов на нашу землю як загарб-
ник і поневолив український народ.

Поки живі ще свідки тих трагічних подій, їх 
спогади важливі навіть для розуміння сьогод-
нішніх подій.

На презентації «Спогадів нескорених» по-
бував директор Фахового коледжу технологій 
бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки Станіс-
лав Щеблюк, заступниця директора з виховної 
роботи Леся Матвійчук, а також викладачі та 
здобувачі освіти фахового коледжу.

Книга «Спогади нескорених» поповнить 
бібліотечний фонд нашого закладу освіти.

Наш кор.

ОГОЛОШЕННЯ!
Відокремлений структурний 

підрозділ 
«Фаховий коледж технологій, 
бізнесу та права Волинського 

національного університету 
імені Лесі Українки»

оголошує ДОДАТКОВИЙ НАБІР 
для здобуття фахової передвищої 
освіти на основі 
базової серед-
ньої освіти (9 

класів) за кошти 
фізичних або 

юридичних осіб.
Прийом заяв з 4 по 12 серпня 

2022 року.
ТЕЛЕФОН ПРИЙМАЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ: 0956204816

ВІТАННЯ!
Колектив Фахового коледжу технологій, бізнесу та 

права Волинського національного університету імені Лесі 
Українки щиро вітає ювілярів липня: 

Новосад Тетяну Іванівну,
Цьося Андрія Івановича!
Шановні ювіляри! Щиро вітаємо Вас! Бажаємо, щоб 

Вас оточували тільки розуміючі, чуйні, добрі та щедрі на 
душевне тепло люди! І Ви завжди самі залишайтеся таки-
ми ж! Нехай у Вашому житті буде якомога більше радості 
і світла! Нехай небо над головою буде мирним та чистим, 
а сонце – яскравим! Нехай здійсняться найсміливіші ба-
жання, а життя щодня грає веселковими барвами!

Бажаємо квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, 

здійсняться дива,
Хай кругом від радості йде 

голова,
Достатку – у будні, 

в свята – подарунків,
Гарних подій, доброти, 

поцілунків

СМАЧНЕ «МИСТЕЦТВО»
У Фаховому коледжі технологій, бізнесу та права Волинського національного 

університету імені Лесі Українки діє чимало різноманітних пізнавальних гуртків та 
секцій. Особливою популярністю користується гурток карвінгу, який вже став сво-
єрідною родзинкою закладу.

Мистецтво фігурного різьблення по 
фруктах і овочах зародилося у Таїланді. 
Згідно з переказами, в 1364 році молода 
дівчина прикрасила вирізаними з фруктів і 
овочів квітами плавучу лампу для Королів-
ського фестивалю. Король високо оцінив 
ї ї творчість і проголосив фігурне різання 
на фруктах і овочах культурною спадщи-
ною Таїланду, яким зобов’язана володіти 
кожна жінка. За тисячі років воно пошири-
лося у всьому світі та стало частиною наці-
ональних традицій багатьох країн.

«Розрізняють два види карвінгу: єв-
ропейський та азійський. Європейський 
карвінг – це різьблення на овочах і фрук-
тах, які ростуть у Європі: редці, редисці, 
буряках, моркві, болгарських та гострих 
перцях, кабачках, гарбузах, баклажа-

нах, цибулі та капусті. Майстри азіатсько-
го карвінгу використовують кавуни, дині, 
папайю, авокадо, манго», – розповів май-
стер виробничого навчання Андрій Цьось.

За його словами, мистецтву карвінгу 
може навчитися кожен. Починаючи із най-
простішого, згодом можна настільки осво-
їти цю справу, що під силу буде створити 
справжні їстівні шедеври.

Мистецтво фігурного різьблення на 
овочах та фруктах набуло такої популяр-
ності, що сьогодні практично не можли-
во уявити свята без овочево-фруктових 
композицій. Тож студентам фахового ко-
леджу, які додатково вивчають мисте-
цтво карвінгу, цей навик точно пригодить-
ся у житті.

Дар’я ОНІМОВА.

«Золота рибка» ФКТБП
Студентка Фахового коледжу технологій, бізнесу та пра-

ва Волинського національного університету імені Лесі Українки 
Олена Шахрай впевнено підкорює плавальний «Олімп».

Попри війну, дівчина не тіль-
ки старанно вчиться на обраній 
спеціальності, але й наполегливо 
тренується. 

Кілька місяців в Україні діяла 
заборона на проведення чемпіо-
натів. Лише нещодавно їх віднови-
ли, проте організовують змагання 
в тих регіонах, де ситуація є від-
носно спокійною.

Тож останній день червня та 
початок липня виявився насиче-
ним для нашої героїні. Спочатку на 
базі басейну СДЮСШОР був про-
ведений відкритий літній чемпіо-
нат Волинської області з плаван-
ня. В змаганнях взяли участь до 
150 спортсменів із різних міст Укра-
їни (Харкова, Києва, Луцька, Дні-
пра, Кривого Рогу, Полтави,Жито-
мира, Рівного, Ковеля, Березне). 
Конкуренція була дуже високою, 
що спонукало учасників показува-
ти високі результати.

Олена зайняла два перших 
місця на дистанціях 50 та 100 
метрів брасом.

А вже на наступний день 
команда волинських плавців 
відбула у м. Львів для участі у 
відкритому чемпіонаті Львів-
ської області. Змагання про-
ходили у відкритому 50-ти-
метровому басейні. Свою 
майстерність продемонструва-
ли понад 200 учасників з 15 об-
ластей.

І знову Олена Шахрай здо-
була «золото».

«Я дуже переживала, бо це 
були перші змагання не в Луць-
ку, і я думала, як я пропливу. Бо 
вже давно не брала участь у та-
ких великих змаганнях. У Луць-
ку – легше морально, бо це мій 
басейн і тренер поруч, а там – 
невідома територія», – поділи-
лася емоціями спортсменка.

Але, незважаючи на усі 
хвилювання, вона виборола 
першість на своїх дистанціях.

Нагадаємо, Олена Шахрай 
навчається у ФКТБП на спеці-
альності «Готельно-ресторанна 
справа». Дівчина родом з Чер-
нівців, але минулого року пере-

їхала до Луцька, аби тут здобу-
вати професію та паралельно 
тренуватися. Незважаючи на 
усі перешкоди та незгоди, Оле-
на впевнено рухається до своєї 
мрії – принести Україні олімпій-
ські нагороди.

Ольга КОНОНЧУК.


