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Вітаємо Вас, майбутні вступники КЗВО «Луцький педагогічний коледж»! 
 

Уже наближається час подавати документи!   
Сподіваємось, що Ви уже визначились із майбутньою спеціальністю! 

 

Цього року вступна кампанія відбуватиметься за новими правилами.  
 

Аби допомогти розібратись із безліччю  
питань щодо вступу, ми запровадили  
щоп’ятниці онлайн-зустрічі  
із освітянами коледжу.  

Тут Ви зможете не лише дізнатися про 
особливості цьогорічної вступної кампанії,  
а й зрозуміти усі перспективи обраної професії  
та закладу освіти, де будете її здобувати! 
Вам не потрібно фільтрувати купу інформації, 
знайденої в інтернеті, та перевіряти її 
достовірність – про все дізнаєтесь з перших уст. 
Вам розкажуть про додаткові спеціальності, які 
розширять Ваші професійні можливості після 
закінчення навчання, як відбуватиметься 
вступна кампанія, як проводитиметься усна 
співбесіда,  як писати мотиваційний лист і на 
що саме звернути увагу.   
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Чимало питань під час наших онлайн-зустрічей  
стосувалося саме мотиваційного листа.  
Тому приділимо йому більше уваги. 

Мотиваційний лист – порівняно новий документ для вступної кампанії.  
Навіщо він?  
 

Саме в цьому листі ви, шановні вступники, зможете продемонструвати всі 
свої переваги та здобутки, яких під час навчання в школі (ми впевнені!) 
було чимало. Похваліться своїми досягненнями, які так часто залишаються 
непомітними за обов’язковим тестуванням! 

Пишучи свій мотиваційний лист, Ви зможете детальніше 
ознайомитися із матеріально-технічною базою коледжу.  
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            Чи знаєте, що у нас є: 
 
             інноваційна навчально-тренінгова лабораторія «Нова українська школа», 
          оснащена за новітніми технічними вимогами, 

спортивний, гімнастичний, тренажерний зали, легкоатлетичний манеж,  
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шість спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, бібліотека, читальна зала,  

класи для занять музикою, ритмікою, хореографією, хоровий клас, актова зала. 
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Чому ж обирають саме Луцький педагогічний коледж для здобуття 
вищої або ж фахової передвищої  освіти?  

Переконливий аргумент – давня й багата історія освітнього закладу. 
Коледж славиться викладачами-професіоналами: освітній процес 
забезпечують доктори та кандидати наук, професори і доценти, 
народні та заслужені вчителі, артисти, заслужені працівники освіти, 
культури та фізичної культури і спорту України.  

Також Ви зможете реалізувати себе у студентських наукових  та спортивних 
об’єднаннях, художніх колективах - вокальних, інструментальних, хореографічних. 
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Десятки поколінь, які вийшли зі стін нашого закладу, стали 
висококваліфікованими спеціалістами і працюють у різних 
установах освіти, культури, спорту та інших сферах.  

Величезним плюсом для студентів є місце розташування коледжу - практично в центрі 
міста зі зручною транспортною розв’язкою. За кількасот метрів – гуртожиток на 630 
місць (повірте: практично всі охочі мають змогу там поселитися), навпроти – 
центральний парк міста.  
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Чи зможе навчання в коледжі сприяти вашому професійному 
розвитку і зростанню?  

Авжеж! Постійно з’являються нові вакансії, багато випускників влаштовуються на 
роботу в обласному центрі або ж за місцем проживання. Зверніть увагу, що вже на 
4 курсі досить великий відсоток студентів працює за спеціальністю, а навчання 
продовжує за індивідуальним планом.  
 

Загалом же працевлаштування випускників коледжу становить понад 80%. 
Зізнаємося: спеціалісти, які закінчили Луцький педагогічний коледж, завжди 
затребувані на ринку праці, адже вигідно вирізняються комунікабельністю, 
високим професіоналізмом, багатофункціональністю та прагненням до постійного 
саморозвитку. 

Тож, шановні абітурієнти, саме час зробити правильний вибір  
на користь свого майбутнього!  
 

Досі залишилися питання?  
 

Обов’язково приєднуйтесь до наших онлайн-зустрічей щоп’ятниці!  

Будемо раді бачити Вас у нашому славному та дружньому коледжі! 


