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Вісник коледжу
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ТИЖНЕВИК ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ  

Вгамуйтесь, століття!Вгамуйтесь, століття!
Принишкніть, години!Принишкніть, години!

На мить хай зупиниться час!..На мить хай зупиниться час!..
З усенького світуЗ усенького світу
На славні родиниНа славні родини

Скликає знов коледж всіх нас.Скликає знов коледж всіх нас.
Тут все усім ріднеТут все усім рідне

Й до болю знайоме,Й до болю знайоме,
Тут перший поріг-оберіг.Тут перший поріг-оберіг.

Тут манять нас вікна,Тут манять нас вікна,
Як в отчого дому,Як в отчого дому,

Незримо з далеких доріг.Незримо з далеких доріг.
Куди б не ішли ми,Куди б не ішли ми,
Полого чи стрімкоПолого чи стрімко

Траплялося йти до мети.Траплялося йти до мети.
Тут наша важливаТут наша важлива

Життєва сторінка,Життєва сторінка,
Що нам відкриває світи.Що нам відкриває світи.

Нащадки великих Нащадки великих 
Тараса і Лесі –Тараса і Лесі –

Учительська дружна сім’я,Учительська дружна сім’я,
Будь славна навіки,Будь славна навіки,
Зорій в піднебессі,Зорій в піднебессі,

Одвічна святине моя!..Одвічна святине моя!..
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2 Corrige praeteritum! Минуле шануємо!
Віхи історії Луцького педагогічного коледжу

19 грудня 1939 рік – 
створення Луцької 
педагогічної школи
17 квітня 1944 рік – 
відновлення діяльності 
педагогічної школи після 
визволення Волині від 
н імецько-фашист ських 
загарбників
1 січня 1945 рік – 
реорганізація Луцької 
педагогічної школи у 
педагогічне училище

І половина ХХ століття

1954 рік – відкриття дошкільного 
відділу
1957 рік – відкриття музичного 
відділу
1995 рік – створення комплексу 
ступеневої підготовки фахівців 
«Волинський державний 
університет імені Лесі Українки 
– Луцьке педагогічне училище»
1999 рік – відкриття відділення 
«Фізичне виховання»

ІІ половина ХХ століття

24 липня 2003 рік – прийнято розпорядження 
Волинської обласної державної адміністрації 
про реорганізацію Луцького педагогічного 
училища у педагогічний коледж
2004 рік – початок підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 
ліцензовано спеціальність «Початкове 
навчання»
2006 рік – початок підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», 
ліцензовано спеціальності «Педагогіка і 
методика середньої освіти. Музика» та 
«Дошкільне виховання»; відкриття заочної 
форми навчання за спеціальністю «Початкове 
навчання» (освітньо-кваліфікаційний рівень 
«бакалавр»)
2014 рік – 75-річчя коледжу святкують 1776 
студентів і 320 працівників, серед яких: 
25 відмінників освіти України, заслужені 
працівники освіти і культури України, заслужені 
діячі мистецтв, заслужені вчителі України, 
заслужений діяч фізкультури і спорту України; 
2 доктори наук, 33 кандидати наук, 11 доцентів, 
34 аспіранти.

І половина ХХІ століття
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Вітання керманича флагмана української освіти

 75-літня історія Луцького педагогічного коледжу 
– це гордість Волині! Славу коледжу примножують 
понад 20 тисяч  випускників, серед яких знані освітяни, 
видатні науковці, представники державних установ, 
керівники навчальних закладів. 
 Сьогодні коледж – один із найпрестижніших 
навчальних закладів Волині та Західного регіону 
України. 1776 студентів отримують кваліфікацію 
вчителя початкової школи, музики, фізичної культури, 
вихователя та музичного керівника дошкільного 
навчального закладу. Майбутні педагоги мають 
можливість здобути додаткові кваліфікації: учитель 
іноземної мови початкової школи; учитель інформатики 
початкової школи; оператор комп’ютерних систем; 
організатор роботи з учнівськими об’єднаннями; 
керівник хореографічного колективу; сурдопедагог, 
дизайнер. 
 Високий авторитет коледжу ґрунтується на 
творчій праці педагогічного колективу. Навчальний 
процес забезпечують 230 висококваліфікованих 
викладачів.  
 Ознакою сьогодення є інтенсивна інформати-
зація навчально-виховного процесу. Активно функці-
онують електронна бібліотека, 7 комп’ютерних класів. 
Користування ресурсами мережі Інтернет здійснюєть-
ся через DSL-модемне підключення та Wi-Fi зв’язок. 
Працює внутрішня телерадіомережа. З 2014 року ко-
ледж став базою тренінгів за 10-ою версією Програми 
«Intel®. Навчання для майбутнього», що забезпечує за-
стосування педагогами інформаційно-комунікаційних 
технологій на основі сервісів Інтернету для організа-
ції навчально-виховного процесу. Видавничий відділ 
коледжу популяризує передовий досвід педагогічних 
працівників закладів освіти Волинської області. 

 Особистісному та професійному зростанню 
студентів сприяє система позанавчальної виховної 
роботи. Авторитет коледжу як осередку високої 
культури та духовності утверджують хорові 
колективи «Музичні гобелени», «Глорія», «Жайвір», 
мистецькі гурти: народний художній колектив 
«Троїсті музики», чоловічий гурт «Козаченьки», 
вокальний жіночий квартет «Імпульс», ансамбль 
баяністів «Акко мозаїка», ансамбль бандуристів 
«Струни душі», духовий оркестр «Сурми», 
хореографічний колектив «Колорит». 
 Творчий потенціал молоді розкривають 
наукове товариство «Ґаудеамус», дискусійний клуб 
«Верітас», творче об’єднання «Вісник коледжу», 
суспільно-політичний клуб «Всесвіт», ґендерний 
театр «Дзеркало». 
 Спортивні секції з баскетболу, легкої атлетики, 
волейболу, настільного тенісу, футболу, плавання, 
шахів, шашок, ритмічної й атлетичної гімнастики 
‒ це сходинки до майбутніх олімпійських рекордів. 
Для сприяння  молоді  у  реалізації успішної 
професійної діяльності створено Центр педагогічної 
кар’єри. 
 Педагогічне кредо дирекції – креативні ідеї, 
далекоглядні перспективи, прогресивні рішення 
щодо розбудови Луцького педагогічного коледжу та 
розвитку освіти Волині та всієї України.
 Пишаючись історією нашого коледжу, 
оглядаючи здобутки його сьогодення, переконаний 
у щасливому майбутньому нашого навчального 
закладу! 
 Щиро вітаю працівників, ветеранів, студентів 
і випускників коледжу із 75-річчям рідного 
навчального закладу! Ваша самовіддана праця, 
патріотизм та подвижництво у справі формування  
нової людини, нової школи, нової України 
заслуговують на глибоку пошану. 
 Бажаю всім здоров’я, довголіття та мирного 
неба! Нехай яскраві промені Вашої енергії та 
благодатні зерна добра, засіяні Вами на ниві 
українській, зростають щедрим урожаєм!
 Многая літа, наш рідний коледжу! Хай 
примножується твоя слава високими досягненнями 
педагогів і студентів! 

Петро Бойчук, 
директор Луцького педагогічного коледжу,   

кандидат педагогічних наук, заслужений 
працівник освіти України
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Історія Alma-mater у династіях

 Віддавна високий професіоналізм українців, їхня фахова 
майстерність формувалися на досвіді й традиціях поколінь. Усе це дало 
життя цілим династіям. Луцький педагогічний коледж пишається 
освітянськими родинами!

 
 Учительська династія студентки 2-Г курсу Діани Мички розпочалася з 
бабусі Тамари Новосад (випуск 1970 року), учителя Шепельської школи: “Учи-
лище дало мені знання, які я досі застосовую у практиці. Пройшло стільки 
часу, але пам’ятаю перші пробні уроки, найкращих учителів П. П. Некрахову, 
Є. Й. Шугнила,  В. С. Федорчук, В. Д. Лагутіну, П. Г. Кутового”. Мама Діани, 
Лариса Мичка (випуск 1991 року), також учитель: “Викладачі й студенти! 
Прийміть від нас найпалкіші привітання, найщиріші побажання добра, на-
снаги, здоров’я,  миру та професійного зростання!”

 
 Учительська династія Яцюків-Харитонюків бере початок 
у Луцькому педагогічному коледжі. Ніна Яцюк (випуск 1948 року) 
‒ заслужений учитель України, директор Рудко-Козинської 
школи: “Дуже важливо мати хороших учителів, і саме такими 
фахівцями завжди славилося педагогічне училище, даючи міцні 
знання та ґрунтовну практичну підготовку для роботи в 
школі”. 
 Ольга Харитонюк (випуск 2007 року) ‒ викладач 
Рожищенського коледжу ветеринарної медицини: “Коли 
навчались у коледжі, мріялося про майбутню роботу, хотілося 
швидше піти до дітей у школу, аби, як і наші улюблені 
наставники, вкладати в душі дітей любов до людей і до рідної 
землі. Вклоняємося Вам, дорогі наші педагоги! Мирного неба і 
здоров’я всім, невичерпної енергії й наснаги для творчої праці на 
освітянській ниві!”

 Рідний коледж вітає Софія Суботюк (випуск 
1961 року),  Ірина Шкалуба (випуск 1985 року),  Маріанна 
Кусик (студентка 1-В курсу), яких об’єднують родинні 
стосунки і покликання ‒ бути першими вчителями 
у житті дітей. “Ось  майже століття від одного 
покоління викладачів до іншого передаються безцінний 
досвід, мудрість, учительський дух і традиції.  Ви, 
шановні колеги, ‒ люди особливого ґатунку.  Нехай же 
Ваша  праця  примножить добро, буде легкою і радісною, 
повниться світлою вірою у свої сили, знання і високе 
призначення – бути педагогом педагогів. Творчого Вам 
натхнення, гараздів, родинного затишку і миру  в 
країні. Бажаємо світлого та щасливого майбутнього 
рідному коледжу! Шановні студенти! Нехай обраний 
професійний шлях учителя, вихователя допоможе  Вам  
реалізуватися в житті, стати успішними людьми!”
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 Ніна Нестерук (випуск 1993 року), директор Погулянківської 
школи, та її дочка Мар’яна, студентка 3-В курсу, переконані, що 
відповідальність та наполегливість у навчанні, які формує коледж,  
є запорукою успішної вчительської кар’єри: “Хай Всевишній 
благословляє славну і дружну родину коледжу на добру долю та 
благородні звершення!”

Між минулим і майбутнім стирається грань

 
 Людмила Козловська (випуск 1972 року), 
учитель Дубечнівської школи,   передає свій досвід 
онучці Олесі, студентці 4-Г групи: “Запам’яталося 
мені зі студентських років літературне товариство 
«Світанок», керівником якого була Є. А. Бикова.  Ми 
зустрічалися з цікавими людьми, які відкривали для 
нас світи  пізнання. Бажаю рідному навчальному 
закладу і надалі тримати високий професійний 
рівень,  дарувати освітянському океану коштовні 
перлини педагогічної майстерності!”

 
 Ірина Нечипорук, випускниця 1996 року, учитель 
початкових класів Радовичівської школи, підтримує  свою 
доньку Тетяну, студентку 3-Ж курсу,  у  виборі майбутньої 
професії: “Кращого навчального закладу на Волині, ніж 
Луцький педагогічний коледж, немає. Усі секрети вчительської 
майстерності зберігаються і примножуються у його стінах. 
Бажаємо всім працівникам і студентам добра, довголіття, 
щастя на ціле століття!”

 
 Спадкоємицею вчительської династії є Оксана 
Гурин, студентка 1-Б курсу: “Моя бабуся Олена Філюк 
(випуск 1954 року) учителювала 44 роки в Духченській 
школі, а почався її професійний шлях у педучилищі. 
Улюбленим учителем була О. П. Кутова. Татусь Микола 
Гурин (випуск 1989 року) ‒ учитель початкових класів 
 Сокільської школи. Завжди розповідає, що роки навчання 
у педучилищі ‒ найкращі в його житті! Тут він сформу-
вався як особистість, здобув професію, котра визначила 
його долю. Щасливий, що працює вчителем початкових 
класів. І вважає, що кращої професії немає! 
 Любий коледжу, квітни, зростай! Хай Бог    
посилає   здоров’я і наснаги викладачам, а студентам 
‒ наполегливості у досягненні висот педагогічної 
майстерності!”
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Гаврило Остапенко ‒ педагог-художник

 Пошуковці суспільно-політичного клубу «Всесвіт», 
працюючи в архівах, знайшли цікаві матеріали, які дозволили 
вписати нові сторінки в літопис Альма-матер. 
 Дивовижною була доля Гаврила Никифоровича 
Остапенка ‒ учасника Першої світової війни, викладача 
Луцького педагогічного училища.
 Гаврило Остапенко народився 26 березня 1892 року в 
станиці Маріїнській І-го Донського округу Росії. Але Волинь 
стала для хлопчика рідним краєм, тому саме волинській землі 
та її жителям Г. Остапенко присвятив своє життя і найкращі 
живописні полотна.

 Навчання юного художника в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв перервала Перша 
світова війна. На фронтах під час кривавих битв він мріяв про мирне життя. Справжнє 
покликання знайшов у педагогіці. Навчав графічних мистецтв у Ковельському чоловічому 
і жіночому вищих початкових училищах та Ковельській чоловічій гімназії. Був знайомий з 
Миколою Косачем ‒ братом Лесі Українки, часто гостював у Колодяжному. Тут, у Ковелі, 
пережив особисту трагедію – втрату сина Ігоря та дружини. 
 У 1930-х роках Г. Остапенко переїхав до Луцька, був викладачем педагогічного училища 
та педагогічного інституту. Студенти захоплювалися своїм наставником, який рідко посміхався, 
був дуже вимогливим і всіх називав на «Ви». Крім викладацької діяльності, Г. Остапенко 
багато часу, зусиль, натхнення віддавав живопису та каліграфії. Любив писати луцькі вулиці 
та околиці, особливо береги Стиру, а також робив зарисовки з життя волинян. За полотнами 
Г. Остапенка прослідковується, як змінювалося і ставало красивішим наше місто протягом 30-
70-х років минулого століття.  
 1970 року Гаврило Остапенко передав особистий архів (фото, документи, картини) у 
фонди Волинського краєзнавчого музею. Не стало художника у 1971 році. У художньому музеї 
Луцького замку представлено близько 30 творів педагога-художника. 

Тетяна Нечипорук (3-Ж шк.)

Автопортрет Г. Остапенка

Луцьк на полотнах Г. Остапенка
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Нагороди краєзнавцям

 У сучасному інформаційному просторі 
все більше представників молодого покоління 
звертається до витоків національної історії. 
Інтерес до «малої батьківщини» стимулює активні 
дослідницькі пошуки студентів. Цьогоріч у 
краєзнавчих розвідках брали участь дослідники 
суспільно-політичного клубу «Всесвіт» Луцького 
педагогічного коледжу Д. Хмільовська, І. Мелех, 
А. Пеньковська, А. Ющак, А. Музика, О. Музичук. 
Студенти акцентували увагу на розкритті невідомих 
сторінок історії Волині, які пов’язані з подіями 
Першої світової війни і вплинули на життя всього 
регіону та окремих людей. Результати їхніх пошуків 
відображені у публікаціях «Авіаційний полк в місті 
Луцьку», «Свято-Покровська церква села Піддубці», 
«Селище міського типу Торчин: минуле і сучасне».
 Як зазначив керівник клубу «Всесвіт», член 
Національної спілки  краєзнавців України А. Кра-
вець, зацікавленість студентів у краєзнавчо-
дослідницькій роботі зростає: «Різноплановість 
робіт, багатоаспектність тем, цікава пошукова 
робота  – такі результати діяльності наших студентів-
краєзнавців». 

 Підбиваючи підсумки конкурсу студентських 
дослідницьких робіт, заступник директора Луцького 
педагогічного коледжу, кандидат педагогічних 
наук О. Гузенко та голова студентського профкому 
А.Хомярчук вручили молодим краєзнавцям почесні 
грамоти і подарунки.

Карина Хомич (2-А шк.)

Кубок міського голови ‒ 
студентам коледжу!

 Сьогодні особливо гостро постає питання 
цілісності України, єдності її народу, розуміння 
кожним громадянином своєї причетності до творення 
сьогодення та історії рідної країни. У луцькій 
«Просвіті» відбувся «Брейн-ринг» на тему «Луцьк 
– Волинь – Україна – єдина країна». Організатори 
та учасники турніру ставили за мету залучення 
студентської молоді до вивчення багатогранної та 
різноманітної культурно-історичної спадщини нашої 
держави, поглиблення й поширення знань про її 
історію та сучасність, популяризацію бренду Луцька, 
виховання любові й поваги до рідного міста, Волині 
та України. 
 За Кубок міського голови змагалися коман-
ди студентів Луцького національного технічного 
університету, Волинського інституту економіки та 
менеджменту, Академії рекреаційних технологій 
і права, Луцького інституту розвитку людини Уні-
верситету «Україна», Волинського технікуму Наці-
онального університету харчових технологій, Луць-
кого педагогічного коледжу, Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. До 
складу журі ввійшли заступник Луцького міського 
голови Т. Яковлєв, краєзнавець П. Троневич, журна-
ліст Т. Літковець.

 
 

 Перемогу здобули молоді інтелектуали 
команди «Містики історії» Луцького педагогічного 
коледжу.
 Т. Яковлєв подякував від імені міського голови 
М. Романюка учасникам «Брейн-рингу» за глибокі 
знання історії рідного краю, змістовні відповіді на 
поставлені запитання. «Якщо наша молодь любить, 
знає свою історію, у нас буде майбутнє», ‒ з такими 
словами голова журі вручив команді-переможцю 
перехідний Кубок міського голови та диплом. 

Анна  Виннічук (3-Ж шк.)

Cerne futurum! Майбутнє творимо!
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