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«Ми усі — вояки УПА і всі підпільники зокрема, і я — свідомі, що раніше чи пізніше нам доведеться згинути в 
боротьбі з брутальною силою. Але, запевняю вас, — ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо 
свідомі того, що станемо добривом української землі. Це наша рідна земля потребує ще багато добрива, 
щоб у майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка довершить те, що нам не суджено було 
довершити».

Роман Шухевич
— Український політик і державний діяч, військовик, генерал-хорунжий, головнокомандувач 

УПА, борець за незалежність України у XX сторіччі.

ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ ЗАЯВА ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Кремлівських 
пропагандистів 

потрібно судити як 
воєнних злочинців

Цього вимагають представ-
ники найчисельнішої у Речі По-
сполитій Асоціації польських 
журналістів   у розповсюдженій 
наприкінці серпня заяві, яку під-
писав президент SDP Кшиштоф 
Сковроньський.  Судити росій-
ських пропагандистів потрібно 
за  розпалювання ненависті до 
України та глорифікацію росій-
ської військової агресії.

У зв’язку з варварським втор-
гненням росі ї в незалежну Україну, 
яке триває вже пів року, Асоціа-
ція польських журналістів  вимагає 
покласти відповідальність за скоє-
ні злочини проти мирного населен-
ня  не тільки на бандитів у росій-
ській формі, а й на «журналістів» 
– пропагандистів кремлівського 
режиму. Вони не лише дезінфор-
мують світову громадську думку 
про криваву агресію москви про-
ти України, а й спонукають ї ї до бо-
ротьби з українцями в ім’я імпері-
алістичних інтересів путіна та його 
прибічників.  У першу чергу йдеть-
ся про маргаріту сімонян,  владімі-
ра соловйова,  дмітрія кісельова, 
ольгу  скабєєву та інших пригодо-
ваних кремлівською хунтою про-
пагандистів.

У заяві керівництва SDP під-
креслюється, що шахрайство, де-
зінформація і розпалювання нена-
висті,  вбивства мирних людей у 
незалежній країні ніколи не будуть 
вважатися журналістикою.

«Світові журналістські органі-
заці ї та національні медіаасоціаці ї 
повинні постійно впливати на де-
мократичні уряди та міжнародні 
інституці ї, щоб з огляду на очевид-
ну необхідність готувати трибуна-
ли для бандитів російської армі ї, 
які сіють терор в Україні, а також 
російських пропагандистів, які за-
охочують до агресі ї проти України 
в кремлівських ЗМІ та намагають-
ся виправдати масові вбивства, 
зґвалтування та пограбування», – 
наголошують польські журналісти.

Заява SDP викликала значний 
розголос  в українських медіаор-
ганізаціях. Першими підтримали 
польських колег члени секретаріа-
тів Волинської і Рівненської регіо-
нальних організацій НСЖУ.

Наш кор.

ДЕНЬ ВЕЛИКИХ ГЕРОЇВ-ЗНАЙЛИКІВ
Сьогодні мало бути свято Першого дзвоника для усіх українських ді-

тей. Російська ерефія украла це свято. Уже не перше і не вперше. З по-
чатку віроломного вторгнення російські україновбивці не тільки поз-
бавляють нас свят, але й шкіл, садочків, театрів, палаців культури і 
спорту, тренувальних спортивних та оздоровчих закладів, лікарень, са-
наторіїв, дитячих містечок і майданчиків, власне – Дитинства і навіть 
самого життя. 

Офіційний сайт Офісу Генераль-
ного прокурора повідомляє про зло-
чини росії проти дітей в Україні – 379 
загиблих і 735 поранених. Ці дані не 
остаточні, оскільки триває робота 
з їх встановлення в місцях ведення 
активних бойових дій, на тимчасо-
во окупованих та звільнених терито-
ріях. А скільки дітей ще викрадено і 
вивезено росією з українських тери-
торій... А скільком маленьким укра-
їнцям довелося стати біженцями 
або заручниками окупантів...

Сьогодні, в День знань, дзвінок 
мав би покликати дітей у класи на 
урок Миру, та у більшості шкіл цьо-
горіч його не буде. Рашисти не цура-
ються терору навіть супроти дітей, 
погрожують тотальним знищенням 
усім українцям. російські генера-
ли публічно грозяться перетвори-
ти нашу мирну родючу землю у пу-
стелю, рашистські дипломати навіть 

в країнах свого перебування не со-
ромляться публічно закликати до 
знищення української нації.

російські загарбники боять-
ся Першого вересня, як судного 
дня, бо ж це День правдивих нових 
знань, а ерефія погрузла у болоті 
брехні і вбивств.

Сьогодні, у четвер, 1 вересня, чи 
не вперше від закінчення Другої сві-
тової війни діти не підуть у школи. 
Світ має знати, що цьому причиною 
війна росії супроти дітей, їх батьків 
та дідусів. Невиправдана і нічим не 
вмотивована війна. 

Та все ж Свято Знань в Україні 
відбувається. 

– О 9.00 у прямому ефірі Спіль-
ного Телевізійного Марафону 
проходить Всеукраїнський урок 
«Повертаюся до навчання», – пові-
домляє Оксана ВОРОНКІНА з Асо-
ціації Інноваційної та Цифрової 

Освіти. – Він присвячений початку 
нового навчального року. У ньому 
беруть участь відомі українці (Тіна 
Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса 
Тополі, Олександра Педана) та мі-
ністр освіти і науки України Сергій 
Шкарлет. Організаторами першого 
уроку нового навчального року ви-
ступили Міністерство освіти і науки 
України, Інститут модернізації змі-
сту освіти та Асоціація інноваційної 
та цифрової освіти, у партнерстві з 
Гете-Інститутом Федеративної Рес-
публіки Німеччини. 

Тізер Всеукраїнського уроку 
«Повертаюся до навчання»: youtu.
be/d_lBRuz2nUw.

А ще цього дня будуть родинні 
уроки по всіх українських домівках. 
Йтиметься у них про сімейні тра-
диції, дідів і прадідів, український 
народ, його багатовікову історію, 
вміння жити і захищатися, і пере-
магати. І про Перемогу, й про ЗСУ. 
Діти дізнаються про Героїв, які і в 
цей день одважно боронять мир на 
планеті Земля від брехливого і роз-
бійницького кремлівського звіра та 
його ненаситних жорстоких слуг. 
Як і в давніх українських казках про 

змія горинича. А може ці казки наші 
предки склали про оцього страшно-
го змія, що засів у кремлі і лякає до-
рослих і дітей?

Котигорошко, билинні богати-
рі, гетьмани-козаки, воїни-українці 
переможуть його.

Першого вересня проходять 
уроки Віри в Україну та майбутнє ї ї ді-
тей.

А трохи пізніше, під обід вий-
дуть найхоробріші малі українці на 
свої блокпости, облаштовані у дво-
рах і на вулицях сіл і містечок зі сво-
їми іграшковими автоматами і куле-
метами, вивезуть танки і самохідні 
гаубиці і будуть воювати за Україну. 
Будуть маленькі герої нести свою 
важку недитячу службу дуже відпо-
відально і одважно. І це також впер-
ше з часів закінчення Другої світової 
пройдуть такі першовересневі уро-
ки української мужності по всій на-
шій славній Україні.

Живіть і перемагайте, наші ма-
ленькі Великі Герої-Школярики. Сьо-
годні Перше Вересня, День Геро-
їв-Знайликів, свято українського 
Школярства. 

Сергій ЦЮРИЦЬ.

волинський 
ліс
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ДОДАТОК

Студ Life

Радіодиктант 
Національної 
єдності-2022

9 листопада, в День української писемності та мови, відбувся Всеу-
країнський радіодиктант Національної єдності-2022. До його написання 
долучилися українці з усього світу. 

Традиційно у всеукраїнському 
заході взяли участь студенти Фахо-
вого коледжу технологій, бізнесу та 
права Волинського національного 
університету імені Лесі Українки.

Текст диктанту був присвячений 
рідному дому, авторкою його стала 
письменниця і режисерка Ірина Ці-
лик, а читала диктант акторка Ада 
Роговцева. 

Цьогоріч традиційний для укра-
їнців захід став особливим, адже 
проходив в умовах війни, спрямова-

ної на знищення нашої ідентичності 
та культури. Приєднуючись до напи-
сання радіодиктанту, українці вко-
тре продемонстрували свою силу і 
незламність.

Організатори зазначають, що 
мета радіодиктанту – об’єднати лю-
дей навколо України в усьому світі, 
а не перевіряти грамотність учасни-
ків, і закликають усіх долучитися до 
флешмобу на підтримку України і на-
ступного року.

Дар’я ОНІМОВА.

Мова –  
наш безцінний скарб

Кожна освічена людина повинна знати та любити рідну мову, вміти пра-
вильно спілкуватись і висловлювати свої думки.

9 листопада, у День української 
писемності та мови, у стінах Фахо-
вого коледжу технологій, бізнесу 
та права ВНУ імені Лесі Українки від-
бувся І етап ХХІІІ Міжнародного кон-
курсу з української мови імені Петра 
Яцика, який має на меті утверджен-
ня державного статусу української 
мови, піднесення ї ї престижу серед 
молоді, виховання поваги до куль-
тури й традицій українського народу. 

Участь у конкурсі взяли 18 здобу-
вачів освіти 1-2 курсів. 

Організаторами конкурсу у фа-
ховому коледжі стали викладачки 
Інна Данилюк і Людмила Шадлов-
ська.

Перед початком випробуван-
ня у вітальному слові Інна Данилюк 
наголосила на тому, що для більшо-
сті українців Петро Яцик відомий 
мовним конкурсом, проте мало хто 
знає, скільки він зробив для Украї-
ни та українців за кордоном і який 

мав важкий і непересічний життє-
вий шлях.

Петро Яцик – один зі спонсо-
рів Інституту українських студій Гар-
вардського університету (США), Ен-
циклопедії українознавства, Центру 
досліджень історії України ім. Яцика 
при Альбертському університеті (Ка-
нада), Освітньої фундації ім. Петра 
Яцика (ї ї фонд налічує 4 млн дола-
рів), Українського лекторію в Шко-
лі славістики та східноєвропейських 
студій при Лондонському універси-
теті, документаційного центру в бі-
бліотеці ім. Джона П. Робертса при 
Торонтському університеті.

Коштом мецената видано чима-
ло монографій з історії України (зо-
крема, переклад Історії України-Руси 
Грушевського англійською мовою), 
економіки, політології, медицини, 
етнографії. Сума його пожертв на 
українські інституції в західному світі 
перевищує 16 млн доларів.

Міжнародному конкурсу знавців 
української мови, меценатом якого 
був пан Петро, присвоєно його ім’я. 

«В умовах жорстокої агресії ми 
володіємо безцінним скарбом – мо-
вою, адже саме вона формує націю, 
громадянську свідомість, об’єднує 
серця. Нехай участь у конкурсі стане 
для вас сходинкою до самовдоско-
налення та майбутніх перемог», – на-
голосила Інна Данилюк.

Наш кор.

Гордість ФКТБП
5 листопада в Луцьку відбувся Всеукраїнський фестиваль східного та 

сучасного танцю «Oriental Dreams 2022».

Організатором конкурсу висту-
пила Луцька академія східного та 
сучасного танцю «Джаліла». Кілька 
сотень танцюристів з різних куточ-
ків України приїхали до обласного 
центру Волині, аби продемонстру-
вати рівень свого мистецтва.

Одразу дві студентки Фахово-
го коледжу технологій, бізнесу та 
права Волинського національного 
університету імені Лесі Українки не 
просто взяли участь у цьому заході, 
а й вибороли призові місця.

Так, в.о. голови студради фахо-
вого коледжу Софія Приходько (гру-
па ТК-23) зайняла 1 місце у катего-
рії «Молодь відкрита ліга «Естрадна 
пісня», 1 місце – «Молодь відкрита 
ліга «Імпровізація табла» та 2 місце 
– «Молодь відкрита ліга «Табла-со-
ло».

А Поліна Іщук з групи ТК-11, ра-
зом зі своїм танцювальним колекти-
вом «Fly1ne», зайняла 1 місце у номі-
нації «Формейшн Юніори ВТК».

Отож здобувачі освіти ФКТБП 
не лише опановують аспекти май-

бутньої професії, беруть активну 
участь у студентському самовряду-
ванні, волонтерять та займаються 
улюбленим хобі, але й вписують свої 
імена в історію України.

Дар’я ОНІМОВА.
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Навчання для 
викладачів 

У Фаховому коледжі технологій, бізнесу та права Волинського націо-
нального університету імені Лесі Українки навчаються не лише студен-
ти, а й викладачі. Адже найкращий приклад – продемонстрований особи-
сто. 

Так, у фаховому коледжі відбув-
ся методичний семінар на тему: «На-
голос. Принципи наголошування, 
проблемні випадки». 

У своїй доповіді викладачка 
української мови та літератури Іри-
на Чернюк наголосила на тому, що 
правильність наголошування є одні-
єю з ознак культури мовлення. Осо-
бистість не може формуватися без 
засвоєння нормативної літературної 
мови. Сьогодні найслабшою нормою 
є акцентуаційна. Для того, щоб за-
кріпити нормативне наголошування, 
слід вслухатися в живе мовлення, 
звертаючи при цьому увагу на вжи-
вання та наголошування окремих 
слів, користуватися словниками.  

Найбільше зацікавила присутніх 
інформація про наголошування фа-
хових термінів, про подвійний наго-
лос. Викладачі виконали практичне 
завдання, перевіривши рівень своїх 
знань із теми. 

Виступ викладачка заверши-
ла рядками поезії «Мова» Максима 
Рильського: 

Не бійтесь заглядати у словник: 
Це пишний яр, а не сумне про-

валля; 
Збирайте, як розумний садівник, 
Достиглий овоч у Грінченка й 

Даля... 
У фаховому коледжі студентів 

постійно спрямовують до постійно-
го самовдосконалення та навчання, 
а заняття викладачів демонструють 
здобувачам освіти хороший при-
клад, що ніколи не буває пізно вчити-
ся і незалежно від посади чи здобут-
ків, потрібно рухатися вперед. 

Наш кор. 

Лекція-візуалізація
В освітньому процесі фахового коледжу використовуються різнома-

нітні інструменти навчання як традиційні, так і інноваційні. Усе, що до-
поможе не лише засвоїти матеріал, але й викличе інтерес та зацікавлен-
ня у студентів.

Викладачка Наталія Трофимчук 
у групі Б-21 провела показове занят-
тя зі статистики у формі лекції-візуа-
лізації на тему: «Ряди динаміки». 

Лекція-візуалізація – одна із лек-
цій інноваційного типу. Її особливістю 
є наявність умов для реалізації пов-
ною мірою принципу наочності. За-
значений тип лекції сприяє навчанню 
здобувачами освіти перетворювати 
усну й письмову інформацію у візуаль-
ну форму, що завдяки систематизації 
й виокремленню найбільш значущих, 

суттєвих елементів змісту навчання 
формує у них професійне мислення.

Візуально представлений на-
вчальний матеріал забезпечує систе-
матизацію наявних у здобувачів осві-
ти знань, дає можливості для аналізу 
і синтезу, класифікації і узагальнен-
ня навчального матеріалу, створення 
проблемних ситуацій і умов їхнього 
вирішення, що є важливим для про-
цесу формування лінгвокогнітивних 
умінь.

Наш кор.

Тиждень Ресторатора 
Наприкінці жовтня у Фаховому коледжі технологій, бізнесу та пра-

ва Волинського національного університету імені Лесі Українки пройшов 
тиждень Ресторатора, фіналом якого став VIII Всеукраїнський Етнофес-
тиваль кулінарної майстерності.  

Про останній ми уже писали, 
але, окрім нього, у закладі відбува-
лось ще багато цікавого, корисного 
та смачного. 

Так, у рамках тижня Ресторатора 
відбулося засідання секції «Техніка і 
прогрес» наукового товариства здо-
бувачів освіти та молодих вчених на 
тему: «Актуальні проблеми та напря-
ми розвитку ресторанного бізнесу». 

Учасники секції ознайомили слу-
хачів із основними тенденціями роз-
витку устаткування в ресторанному 
господарстві, світовими лідерами ви-
робництва технологічного устатку-
вання для ресторанів, кафе, барів. 

Здобувачі освіти ФКТБП спеці-
альності «Харчові технології» групи 
Т-31 приготували величезний бутер-
брод з використанням національно-
го орнаменту та представили його у 
фойє фахового коледжу. 

Готували бутерброд більше го-
дини 13 студентів ФКТБП разом із ви-
кладачкою Софією Бондарук. 

Довжина бутерброда – 2 метри 
40 сантиметрів, ширина – 60 санти-
метрів. 

А студенти групи Т-32 спеціаль-
ності 181 Харчові технології пре-
зентували виставку оздоблень та 
композицій із овочів та фруктів під 
керівництвом майстра виробничо-
го навчання Андрія Цьося. Їстівна ви-
ставка була присвячена нашій рідній 
Україні. 

До Міжнародного дня кухарів та 
кулінарів, який також припав на пе-
ріод тижня Ресторатора, бібліотека 
закладу підготувала тематичну ви-
ставку, тож кожен міг посмакувати 
кулінарними книгами. Адже на поли-
цях книгозбірні ФКТБП можна знай-
ти рецепти усіляких страв, випічки та 
ознайомитись з різноманіттям світо-
вої кухні. 

Також у рамках тижня Рестора-
тора відбувся науковий семінар нау-
кового товариства здобувачів осві-
ти та молодих вчених секції «Творець 
кулінарних шедеврів» на тему: «Здо-
рове харчування. Нові технології 
страв та кулінарних виробів з вико-

ристанням рослинної сировини» під 
керівництвом викладачки Софії Бон-
дарук.  

Тиждень Ресторатора був на-
сичений цікавими заходами, під час 
яких студенти не лише дізнавалися 

важливу та корисну інформацію, але 
й могли порозважатися, створюючи 
їстівні шедеври.  

Такий формат ненав’язливо спо-
нукає студентів до саморозвитку та 
самоосвіти, а пройдений матеріал 
надовго залишиться в пам’яті, через 
незвичність подання та приємні спо-
гади. 

Ольга КОНОНЧУК. 

Партнерство в дії 
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національ-

ного університету імені Лесі Українки уже тривалий час співпрацює з 
Луцьким місцевим центом з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги. У рамках цього співробітництва студенти освітнього закладу 
напряму спілкуються з провідними фахівцями юриспруденції та навіть 
випробовують власні сили у царині права. 

Так, уже стало звичною прак-
тикою, що фахівці БВПД проводять 
лекції у фаховому коледжі. Напри-
кінці жовтня під час лекції з Базо-
вого правничого курсу викладачка 
Юлія Спас організувала для студен-
тів фахового коледжу групи П-22 зу-
стріч з директоркою Луцького міс-
цевого центу з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Оль-
гою Кудрицькою. 

Здобувачі освіти дізналися про 

роботу центу в умовах війни, про 
те, хто і яким чином має право на 
отримання безоплатної правової 
допомоги. 

А уже на початку листопада, 
студенти, які проходили навчальну 
практику на базі Луцького місцево-
го центру, на вулицях міста спілку-
валися з лучанами з метою підви-
щення обізнаності громадян про 
систему безоплатної правової допо-
моги. Містяни мали змогу дізнати-

ся про послуги, які надає система та 
хто є суб’єктами на право отриман-
ня безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

Зважаючи на те, що кількість 
категорій вразливих громадян 
збільшилася через воєнні дії, а про 
свої права, на жаль, більшість не 
знає, така просвітницька діяльність 
несе і благородну мету. Адже допо-
мога ближньому, а, особливо, у та-
кий важкий час, є неймовірно цін-
ною. 

Тож студенти ФКТБП не лише 
зміцнили та розширили свої знання 
у сфері юриспруденції, але й зроби-
ли свій внесок у розбудову правової 
держави. 

Дар’я ОНІМОВА. 
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Тиждень «Товарознавця  
та комерсанта»

У Фаховому коледжі технологій, бізнесу та пра-
ва Волинського національного університету імені Лесі 
Українки уже стало доброю традицією щорічне прове-
дення тижнів циклових комісій. Такі заходи сприяють 
формуванню практичних навичок та інноваційних під-
ходів до майбутньої професії.

Тиждень «Товарознав-
ця та комерсанта» цьогоріч 
проходив з 24 по 29 жовтня 
2022 року. Програма включа-
ла заходи, що сприяють під-
вищенню фахової майстер-
ності студентської молоді 
та активізують поглиблення 
спеціальних фахових знань 
й умінь з навчальних дисци-
плін.

Тиждень розпочався з 
конкурсу стінних газет на 
мобільних секціях вихов-
ної роботи на тему «Реалії 
та перспективи професії то-
варознавця-комерсанта». В 
газетах здобувачі освіти ві-
добразили своє бачення об-
раної професії, ї ї особливос-
ті, переваги та перспективи. 
Відповідальним за організа-
цію конкурсу був завідувач 
відділення торгівлі та фінан-
сів Андрій Олійник.

Кожного дня протягом 
тижня на моніторах коле-
джу під час перерв відбува-
лися мультимедійні презен-
тації здобувачів освіти за 
результатами науково-пошу-
кової роботи на такі теми: 
«Цікаві факти про товари», 
«Моя професія – товарозна-
вець-комерсант», «Заморо-
жені продукти: користь чи 
шкода?», «Купівля товарів 
в мережі Інтернет». У своїх 
презентаціях студенти роз-
повіли цікаві факти про по-

ходження, використання 
та споживчі властивості то-
варів, розмірковували про 
особливості та перспектив-
ність професії товарознав-
ця-комерсанта, досліджу-
вали користь та шкоду для 
організму людини заморо-
жених продуктів, вивчали 
особливості придбання това-
рів через мережу Інтернет, 
загрози та переваги для спо-
живача.

Такі презентації є осно-
вою для подальшого погли-
блення дослідницької ро-
боти студентів, результати 
якої можуть бути використа-
ні в навчальному процесі. За 
збір, редагування та демон-
страцію мультимедійних пре-
зентацій здобувачів освіти 
відповідала голова цикло-
вої комісії «Підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльно-
сті» Вікторія Шух, виклада-
чі Світлана Крапостіна та Інна 
Прищепа, а також майстриня 
виробничого навчання Вікто-
рія Кухарук.

Окрім того, в рамках 
тижня відбулася студент-
ська олімпіада з товарознав-
ства для студентів груп ТК-31, 
ТК-32, ТК-33. Під час інтелек-
туальних змагань здобувачі 
освіти вирішували завдання 
з товарознавства продоволь-
чих та непродовольчих това-
рів. Завдання олімпіади ви-

магали від здобувачів освіти 
поглиблених знань з навчаль-
них дисциплін та нестандарт-
ний підхід до їх вирішення. 
Організаторами були викла-
дач товарознавчих дисци-
плін, голова циклової комісії 
Вікторія Шух та викладач то-
варознавчих дисциплін Інна 
Прищепа.

Програма тижня також 
включала зустріч  із робото-
давцями: провідним фахів-
цем з персоналу гіпермар-
кету «Нова лінія» Оленою 
Бащук, представником гіпер-
макету Там-Там Юлією Ма-
карицькою. Під час зустрічі 
здобувачі освіти мали змогу 
ознайомитися з особливос-
тями роботи цих торговель-
них підприємств та отрима-
ли інформацію про вакансії, 
принципи організації пра-
ці і можливості кар’єрного 

росту.
Вже традиційно в рам-

ках тижня відбулося показо-
ве бінарне засідання секцій  
наукового товариства здо-
бувачів освіти та молодих 
вчених «Гермес» та «Комер-
ція – це мистецтво» на тему: 
«Солодке «золото» України 
– мед!» під керівництвом ви-
кладачів Інни Прищепи та Те-
тяни Русецької.

Бджолиний мед – один 
із складних природних про-
дуктів, у складі якого ви-
явлено більше 400 різних 
компонентів, які володіють 
багатьма властивостями. На 
цьому засіданні усі присут-
ні мали нагоду ближче позна-
йомитися із даним продук-
том, який часто називають 
солодке «золото». Мед ши-
роко застосовують, як хар-
човий, дієтичний продукт та 

лікувальний засіб. У зв’язку 
із цим, доцільно вміти роз-
різняти види меду, знати за-
стосування та вміти  оціню-
вати якість навіть в домашніх 
умовах. 

Завершенням тижня 
став ХІ Всеукраїнський фес-
тиваль професійної майстер-
ності «КомерцФест-2022».

Робота в такому фор-
маті розвиває пам’ять, мис-
лення, допитливість; фор-
мує навички практичного 
застосування знань та вмін-
ня впевнено та аргумен-
товано висловлювати свої 
думки; створює основи без-
перервної освіти, закладає 
фундамент для майбутньої 
спеціалізації, враховуючи 
перспективи розвитку су-
часної науки, техніки та еко-
номіки. 

Інна КУЛІНІЧ.

Цікава 
англійська 

Володіння англійською мовою надзвичай-
но важливе у сучасному світі. Це і додаткові 
джерела інформації, і вища конкурентоспро-
можність на ринку праці, і розширення кор-
донів можливостей. 

Фаховий коледж намагається якнайкра-
ще підготувати своїх студентів для побудови 
успішної кар’єри, тому велика увага приділя-
ється заняттям з іноземної мови. 

Левова частина таких занять проходить 
креативно та незвично. Так, студенти закладу 
готують творчі презентації, обговорюють про-
фесійну тематику, типу види фінансових уста-
нов чи фантазують про майбутнє місце роботи. 

Це не лише збільшує словниковий запас, 
але й готує підґрунтя професійного лексикону. 

Також здобувачі освіти розповідають про 
моду та різноманітні субкультури. Вони власно-
руч готують презентації та матеріали, розігру-
ють сценки та знімають відеоролики. 

Такі заняття мотивують до вивчення іно-
земної мови, формують культуру мовлення, 
допомагають висловлювати власну думку. А 
головне вчать говорити без страху чужозем-
ною мовою, не боятися помилитися та прагну-
ти до самовдосконалення. 

Наш кор.

КомерцФест-2022
28 жовтня у Фаховому коледжі технологій, бізнесу та права Волин-

ського національного університету імені Лесі Українки відбувся ХI Всеукра-
їнський фестиваль професійної майстерності «КомерцФест-2022».

На жаль, третій рік поспіль він про-
ходив дистанційно. У цьогорічному за-
ході взяли участь десять команд із Іва-
но-Франківська, Чернівців, Тернополя, 
Рівного, Кропивницького, Черкас та 
Луцька.

На початку дійства традиційно 
з вітальними словами до присутніх 
звернувся директор Фахового коле-
джу технологій, бізнесу та права Ста-
ніслав Щеблюк.

«Радий вітати всіх учасників фес-
тивалю. Тут ви зможете показати не 
лише свій рівень знань та підготовки, 
але й презентувати ваш освітній за-
клад. У нашій спільній боротьбі за пе-
ремогу кожен, як цеглинка, знахо-
диться на своєму місці. Для вас – це 
навчання. Повірте, на сьогодні, це най-
головніше, це ваш внесок у майбутнє 
нашої держави.

Я висловлюю слова подяки всім 
керівникам освітніх закладів, виклада-
цькому складу, який допомагав вам у 
підготовці до сьогоднішнього конкур-
су і робить усе, щоб ви стали гарними 
спеціалістами. Я вам всім дякую і хочу 
побажати, щоб все те, що ви заплану-
вали – збулося. Щоб ви відстояли свої 
ідеї, гарно презентували свої конкур-
си і в цілому, щоб перемогла Україна, 
і перемогла дружба. Гарного вам сьо-
годнішнього фестивалю!», – зазначив 
господар інтелектуального дійства.

Отож перед командами стояло 
вирішення чотирьох завдань: «Това-
рознавець непродовольчих товарів» 
– надати товарознавчу характеристи-
ку господарчим виробам з пластич-
них мас; «Сучасний маркетолог» 

– оформити та представити відеопре-
зентацію про українське підприєм-
ство-виробника пластмасових виро-
бів; «Товарознавець продовольчих 
товарів» – надати товарознавчу ха-
рактеристику одного представни-
ка капустяних овочів та «Організація 
торговельного процесу» – створити рі-
тейл-брендинг магазину.

Спостерігало та оцінювало ро-
боту команд-учасниць для визначен-
ня переможців у номінаціях шановне 
журі: д.т.н., професор, декан факульте-
ту митної справи, матеріалів та техно-
логій Луцького національного техніч-
ного університету Валентина Ткачук, 
к.е.н., доцент кафедри товарознавства 
та експертизи в митній справі Луцько-
го національного технічного універ-
ситету Оксана Речун, провідний фахі-
вець з персоналу гіпермаркету «Нова 
лінія» Олена Бащук.

Кожну команду-учасницю фести-
валю «КомерцФест» відзначили в пев-
ній номінації:

1. «Файне місто» Тернопільського 
фахового коледжу харчових техноло-
гій і торгівлі – «Кращі товарознавці не-
продовольчих товарів»;

2. «Team БЕМК» Івано-Франків-
ського фахового коледжу технологій 
та бізнесу – «Кращі товарознавці про-
довольчих товарів»;

3. «Волиняночки» Відокремлено-
го структурного підрозділу «Фаховий 
коледжу технологій бізнесу та права 
Волинського національного універси-
тету імені Лесі Українки» – «Прогресив-
ні та сучасні підприємці»;

4. «VOFK COMERCE» Відокремле-

ного структурного підрозділу «Волин-
ський фаховий коледж Національного 
університету харчових технологій» – 
«Фахівці торговельної справи»;

5. «Krop-бізнес» Кропивницького 
фахового коледжу харчування та тор-
гівлі – «Сучасні знавці ринку»;

6. «Черкаські бізнесмени» Чер-
каського фахового коледжу харчових 
технологій та бізнесу – «Інноваційний 
підхід в підприємницькій діяльності»;

7. «CONTROL» Рівненського фахо-
вого коледжу економіки та бізнесу – 
«Комерція як мистецтво»;

8. «Наполегливі та талановиті» Ві-
докремленого структурного підрозді-
лу «Хмельницький торговельно-еконо-
мічний фаховий коледж Державного 
торговельно-економічного універси-
тету» – «Сучасні бізнес-лідери»;

9. «Буковинські джавеліни» Чер-
нівецького фахового коледжу бізнесу 
та харчових технологій – «Сучасні екс-
перти з маркетингу»;

10. «КоопЕліт» Луцького коопе-
ративного фахового коледжу Львів-
ського торговельно-економічного уні-
верситету – «Професійні, креативні, 
прогресивні».

«Дякую усім учасникам! Надзви-
чайно приємно, що в рамках підготов-
ки фахівців зі спеціальності підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність 
відбуваються такі фестивалі. Це дійс-
но свято товарознавства, свято під-
приємництва, і я впевнена, що ці прак-
тичні навички, які ви здобули під час 
підготовки до цього конкурсу, вам 
обов’язково знадобляться у вашій 
майбутній роботі. Крім того, ви пра-
цювали в командах, ви об’єднувалися, 
а це покращувало ваші м’які навички. 
До того ж це буде ще одна сторінка 

спогадів вашого студентського життя.
Нам було надзвичайно складно 

обрати найкращих, адже кожна ко-
манда дуже креативно і відповідально 
віднеслась до кожного конкурсу.

Віримо, що наступний фестиваль 
буде у незалежній, мирній, квітучій 
Україні з очною вашою присутністю, 
з гарними, позитивними та веселими 
емоціями студентського життя. Ми усі 
зичимо вам міцного здоров’я, спокою, 
мирних днів і нових перемог у вашій 
професійній роботі, у вашому студент-

ському і в особистому житті», – підве-
ла підсумки Валентина Ткачук.

У свою чергу учасники конкурсу 
висловили слова вдячності організато-
рам за те, що у такий непростий час зу-
міли об’єднати освітні заклади з різних 
міст України та дозволили молодим 
фахівцям поділитися своїми знання-
ми та навичками. А також за мотива-
цію до постійного розвитку та самов-
досконалення.

За участь в ХІ Всеукраїнському 
фестивалі професійної майстерності 
«КомерцФест-2022» учасники кожної 
команди нагороджуються сертифіка-
тами, які будуть відправлені на пошти 
закладів освіти.

А також кожен заклад освіти от-
римує подяку за участь у ХІ Всеукра-
їнському фестивалі професійної майс-
терності «КомерцФест-2022», сприяння 
розвитку професійної та творчої ак-
тивності студентської молоді.

Ольга КОНОНЧУК.
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ВІТАННЯ!
Колектив Фахового коледжу тех-

нологій, бізнесу та права Волинського 
національного університету імені Лесі 
Українки щиро вітає Савчука Романа 
Григоровича з ювілеєм.

Від щирого серця бажаємо Вам, 
шановний ювіляре, надалі залишати-
ся таким же енергійним та невтомним, 

щирим і турботливим. Нехай Господь Бог щедро дарує 
Вам мир, щастя, здоров’я, світлу радість та родинні га-
разди.

Бажаємо здоров’я, як криця міцного,
Будьте душею завжди молоді.
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!

Дієва співпраця
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волин-

ського національного університету імені Лесі Українки має 
чимало хороших союзників та партнерів. Серед них є й Луць-
кий міський центр зайнятості, з яким освітній заклад взає-
модіє уже не перший рік.

У рамках цієї співпраці ви-
кладачка начальної дисципліни 
«Трудове право» Галина Кравчук 
організувала екскурсію для сту-
дентів 3 курсу групи П-32 до Цен-
тру кар’єри.

Під час пізнавального екс-
курсу студенти ознайомилися з 
послугами та можливостями дер-
жавної служби зайнятості та на-
прямками роботи кожного з під-
розділів центру. 

Протягом зустрічі фахівець 
відділу активної підтримки без-
робітних центру зайнятості ін-
формувала слухачів про тенден-
ції розвитку регіонального ринку 
праці, знайомила із електронни-
ми сервісами служби зайнято-
сті, актуальними на ринку праці 
вакансіями, особливостями пра-
цевлаштування молоді у сучас-

них умовах.
Увагу присутніх акцентовано 

і на важливості правильної фахо-
вої самопрезентації себе майбут-
ньому роботодавцю. Майбутнім 
юристам було надано практичні 
поради щодо можливостей під-
вищення їх конкурентоспромож-
ності на ринку праці, подолання 
перешкод при працевлаштуванні. 

Молоді фахівці дізналися 
про можливості онлайн-навчання 
на курсах «Prometheus», «Lіngva.
Skіlls» та отримали інформацію 
про державну програму щодо от-
римання мікрогрантів для запо-
чаткування та ведення бізнесу. 

На завершення зустрічі пред-
ставниця центру зайнятості поба-
жала студентській молоді успіхів 
у їх професійній самореалізації.

Наш кор.

Виступи добра
Студенти фахового коледжу не лише підко-

рюють п’єдестали та виборють нагороди, але 
й беруть участь у святкових концертах та за-
ходах.

Наприкінці жовтня ГО «Даун-синдром» свят-
кувала свій 17-й день народження. Урочистості 
проходили в приміщенні Волинського національ-
ного університету імені Лесі Українки, з яким орга-
нізація перебуває у партнерських відносинах. 

Студентка фахового коледжу Вікторія Ку-
ніцка разом з Олександрою Мальчук та Дариною 
Пом’яновською виступили з показовим номером 
зі спортивної акробатики.

Дівчата – Заслужені майстри спорту зі спор-
тивної акробатики, бронзові призери Всесвіт-
ніх Ігор (Олімпійські ігри з не олімпійського виду 
спорту), багаторазові чемпіонки України, віцечем-
піонки Світу та Європи.

Наш кор.Вдалий старт
Наприкінці жовтня відбувся старт XXX обласних спортивних ігор се-

ред студентів закладів фахової передвищої освіти Волині у 2022-2023 на-
вчальному році. 

20 жовтня у м. Луцьку в цен-
тральному парку культури і відпо-
чинку ім. Лесі Українки пройшов 
перший вид програми ігор – легко-
атлетичний крос. Комплексі змаган-
ня розпочалися із легкоатлетичного 
кросу на дистанцію 1000 м для юна-
ків та 500 м для дівчат.

Представники та представниці 
Фахового коледжу технологій, біз-

несу та права ВНУ імені Лесі Українки 
взяли участь у цих змаганнях та гід-
но представили ФКТБП.

Від фахового коледжу дистан-
цію серед юнаків подолали Вла-
дислав Шведчихін, Констянтин Ан-
дросюк, Марк Бикирюк, а серед 
дівчат – Вікторія Струсь, Ірина Наза-
рчук та Олександра Гридковець.

Наш кор.

Почесна «бронза»
Волинським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного вихо-

вання та спорту МОН України проведені змагання з міні-футболу за про-
грамою ХХХ обласних спортивних ігор серед студентів закладів фахової 
передвищої освіти.

28 жовтня 
закінчився дру-
гий етап ігор з 
міні-футболу се-
ред чоловіків. 

Змагання 
проходили у рів-
ній напруженій 
боротьбі, гравці 
демонстрували 
добру фізичну і 
тактичну підго-
товку, уміле во-
лодіння м’ячем. 

У результа-
ті футбольна ко-
манда Фахового 
коледжу техно-
логій, бізнесу та 
права ВНУ імені 
Лесі Українки ви-
борола III місце.

Почесну 
«бронзу» рідно-
му закладу завоювали: Олег Воло-
шин – група С-11, Тарас Папко – гру-
па БТК-21С, Марк Бикирюк та Тарас 

Серський – гру-
па ТК-11, Владис-
лав Шведчихин 
– група ТК-31, 
Владислав Оси-
пчук – група ТК 
-21, Олександр 
Барболін – гру-
па Ф-22, Дмитро 
Семенюк – гру-
па ТК-33, Артем 
Остапук – гру-
па П-22 та Денис 
Громико – група 
П-21.

Фаховий ко-
ледж технологій, 
бізнесу та права 
нагородили ди-
пломом відпо-
відного ступеня 
обласного відді-
лення (філії) Ко-
мітету з фізично-

го виховання та спорту МОН України.
Дар’я ОНІМОВА.
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