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На світі є такі місця, де ти не був ні разу,
А трапиться коли, їй-Богу, не минеш.
Ми завше уповаємо в пустелі на оазу…
Такі оази у житті бувають теж.

Ми серцем завжди там. Там тепло, затишно і рідно.
Туди прямуємо всякчас – і легко йти.
Шукаємо (й знаходим!) там свою зорю провідну –
Дороговказ, що наближає до мети…

Ну а мета в усіх, запевне, що єдина,
Вона, як сенс життя, об’єднує всіх нас:
Там добре для людини, де живе її родина,
Де рідний дім і спогади щемкі щораз.

Бо там живе частинка нас, там добре, як ніколи.
Там наші помисли і мрії оживуть…
Тобі вклоняємось доземно, вдячно, рідний коледж!
Бо ти – і мрія наша, і велична суть!

М. Мартинюк, 
випускник Луцького педагогічного коледжу

ЛУЦЬКОМУ 
ПЕДАГОГІЧНОМУ 
КОЛЕДЖУ – 76!



2 Де козак – там і слава!
ЗАХИСНИК УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ГРИНЮК – 

ГОРДІСТЬ КОЛЕДЖУ!
 До Книги слави Луцького педагогічного коледжу записано ще одне 
ім’я – Герой України Володимир Гринюк, випускник відділення «Початко-
ве навчання» (2006 р.).
 Указом Президента Володимиру Гринюку присвоєно звання Героя 
України з врученням ордена «Золота  зірка» – за виняткову мужність, ге-
роїзм і незламність духу, виявлені в захисті державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України.
 Старший лейтенант, командир 30-ї окремої механізованої бригади 
Володимир Гринюк став наймолодшим Героєм України серед учасників ан-
титерористичної операції. Його штурмова група з 20-ти бійців 10-11 лютого

2015 року розімкнула Дебальцівську дугу, захопивши частину населеного пункту Логвинове. У 
боях Володимир Гринюк отримав осколкові поранення, але зробив собі знеболювальний укол і, 
пересуваючись у машині, продовжував командувати штурмовою групою. Саме героїчні зусилля і 
самовідданість В. Гринюка та його бійців забезпечили вихід українських військ із Дебальцевого. 
 А в дитинстві майбутній Герой України захоплювався танцями, цікавився інформаційни-
ми технологіями. У Луцькому педагогічному коледжі здобув відразу дві спеціальності: учителя 
інформатики і хореографа. Дуже любив танцювати, тому із задоволенням опановував мистецтво 
хореографії в танцювальному колективі «Колорит». Став єдиним випускником, який отримав 
два дипломи: керівника хореографічного колективу та вчителя інформатики.
 Доля ж визначила йому інший, нелегкий шлях. Після служби в армії Володимир вирішив 
стати професійним військовим. Закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Са-
гайдачного. Захищаючи Батьківщину від російсько-терористичних формувань, воював у найне-
безпечніших точках: у Пісках, біля Донецького аеропорту, на Савур-могилі, у Червоній Поляні, 
на Луганщині виходив з оточення.
 Головне для командира Гринюка – не ховатися за спинами підлеглих, а самому бути при-
кладом «розумного» героїзму. В одному з інтерв’ю герой зізнався: «Бійці роти замовили мені 
шеврон «Безумство і відвага». Часто доводиться діяти на межі здорового глузду. У мене і підлеглі 
дуже відважні. Якщо завдання поставили, значить треба його виконати. Хоча все одно потрібно 
зважувати свої сили. Діємо без поспіху, але дуже впевнено. Боягузів серед нас немає». 
 «Зірковий статус» зовсім на змінив характеру В. Гринюка, він у мирному житті такий же 
скромний, приязний, доброзичливий, як і раніше. Незмінною залишилась і його принциповість, 
безкорисливість: не зловживає своїм статусом,  навіть передбачені законом пільги не використо-
вує. Не може собі цього дозволити, бо Україна та рідний народ переживають скрутні часи. 
 Володимир Гринюк і зараз виконує свій обов’язок патріота й захисника Вітчизни. Він пе-
реконаний: «У цій війні ми обов’язково переможемо, тому що в нас немає іншого виходу».
 Від усіх студентів і викладачів Луцького педагогічного коледжу бажаємо славному обо-
ронцю Батьківщини Володимиру Гринюку удачі, перемоги і миру!

Соломія Волох,  студентка 4-Ж шк.

Нагородження Президентом України 
В. Гринюка орденом «Золота зірка»

В. Гринюк – 
випускник Луцького 

педагогічного 
коледжу

В. Гринюк у товаристві 
одногрупників



3Піклуючись про захисників, 
дбаємо про власну безпеку та спокій у державі

РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ 
ВІК НЕ ПРОХОЛОНЕ

 Волонтерська діяльність – це добровільна 
неприбуткова діяльність небайдужих людей, спря-
мована на допомогу всім, хто перебуває в складних 
життєвих обставинах. Сьогодні волонтерство в на-
шій держаі дуже поширене. Багато тяжкохворих і 
немічних людей чекають допомоги. Але найбільше 
вона потрібна воїнам, які жертвують своїм здо-
ров’ям і нерідко життям заради миру та спокою в 
Україні. 
 Студенти й викладачі нашого коледжу 
завжди були і є активними учасниками волонтер-
ського руху. Зараз їхні зусилля спрямовані перш 
за все на підтримку захисників держави. Участь 
у благодійних ярмарках, плетіння маскувальних 
сіток, збір коштів на придбання теплих речей і ме-
дикаментів, концерти для поранених бійців і їхніх 
родин – далеко не повний перелік того, що об’єднує 
педагогів і молодь у волонтерській діяльності. 
 Нещодавно члени «Клубу любителів кни-
ги» на чолі з їх керівником Н. І. Дзямулич за під-
тримки Студентської ради нашого коледжу про-
вели благодійну акцію «Українська книга – дітям 
Слов’янська». Мета цього заходу – підтримка 
українства нашої держави на землях, де точиться 
війна, і популяризація україномовної літератури. 
До Дня святого Миколая дитячі книги отримають  
маленькі жителі Слов’янська. 
 Подяки за моральну і матеріальну підтрим-
ку отримують студенти та викладачі коледжу від 
волонтерських центрів «Самооборона Волині», Во-
линської обласної організації української спілки 
ветеранів Афганістану.
 Зараз нерідко доводиться чути, що україн-
ській армії менше допомагають люди, бо втоми-
лися від війни, стали біднішими через економічну 
кризу. Але нагадаємо давню мудрість, перевірену 
тисячолітньою історією багатьох народів: «Хто не 
хоче годувати свою армію – буде годувати армію за-
гарбників». 
 Якщо людина є справді патріотом України 
– у її волонтерській діяльності не завадять жодні 
перешкоди! Пам’ятаймо слова нашого земляка, 
борця за незалежність України В’ячеслава Липин-
ського: «Державу Україна може здійснити любов 
до неї, а не ненависть до її ворогів».

Юлія Квач, студентка 3-А шк.



   «Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була»     
П. Тичина

   Згідно з Указом Президента   П. Поро-
шенка 21 листопада Україна відзнача-
ла День гідності та свободи, вшанову-
ючи патріотизм й мужність громадян, 
які восени 2004 року та в листопаді 2013 
- лютому 2014 р. постали на захист де-
мократичних цінностей, прав і свобод 
людини, національних інтересів нашої 
держави та її європейського вибору.
 Студенти  й викладачі коледжу 
взяли участь у заходах, присвяче-
них річниці початку Майдану, уша-
нувавши пам’ять Небесної Сотні.

 Юлія Грушовець, студентка 4-Ж шк.

 У понад 60 країнах світу 21 жовт-
ня відзначають Усесвітній день гідності. 
Цього року Україна вперше долучилася 
до цієї акції, метою якої є спонукати моло-
дих людей, учнів та студентів керуватися 
почуттям власної гідності у своїх щоден-
них діях. Проект було ініційовано 2006 
року принцом Норвегії Хоконом, професо-
ром Пеккою Хіманеном і Джоном Хоупом 
Брейтоном.
 Студенти й викладачі Луцького пе-
дагогічного коледжу приєдналися до цьо-
го заходу і вперше відзначили Всесвітній 
день гідності. Постала потреба розповісти 
студентам, як виховувати почуття власної 
гідності, навчити висловлювати свої дум-
ки про те, яку роль відіграє гідність у їх-
ньому житті, як, поважаючи інших, мож-
на здобути повагу до себе. Організаторами 
проведення заходів були викладачі кафе-
дри суспільних дисциплін та Центр ген-
дерної освіти коледжу.

УСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ГІДНОСТІ 
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 Ось уже другий рік в Україні триває війна. 
Жорстоке, безглузде й несправедливе вторгнення 
російської армії не залишило байдужим жодного 
українця-патріота. 
 Чи  не   найкритичнішою   точкою  російсь-
ко-української війни стали події серпня 2014 року 
біля донецького міста Іловайська, так званий «Іло-
вайський котел». Саме він, очевидно, і став тією 
точкою неповернення, після якої поняття антите-
рористичної операції відійшло на другий план, а всі 
зрозуміли, що там, на сході України, справжня війна. 
Для багатьох українців ця географічна точка прове-
ла межу між життям і смертю, щастям і горем, без-
вихіддю і надією…
 Трагедія і велич іловайських подій стали те-
мою літературно-музичної композиції «Точка болю 
на географічній мапі» (за книгою Є. Положія «Іло-
вайськ»)», проведеної викладачами кафедри словес-
них дисциплін  7 листопада в Луцькому педагогічно-
му коледжі.
 До дискусії долучилися вчителі й учні луцьких 
шкіл, а також боєць 51-ї механізованої бригади Тарас 
Самчук – один із героїв презентованого автором ро-
ману.
 Письменник Євген Положій розповів про мо-
тиви написання книги, а також про реакцію на неї 
учасників «Іловайського котла» та високопосадов-
ців, причетних до тих подій. Він зазначив, що нікого 
з реальних героїв твору не осуджує, а хоче донести до 
читачів правдиву інформацію. 
 Присутнім демонстрували документальні 
фото й відео, відзняті очевидцями на місці подій.
 Наостанок автор зазначив, що планує видати 
продовження книги, куди, зокрема, також увійдуть 
історії про волинських бійців.
 Тарас Самчук неодноразово був учасником зу-
стрічей зі студентами, організованих викладачами 
кафедри суспільних дисциплін.
 Наталія Дзямулич,  викладач

«Іловайськ» – книга про мужність, героїзм, людяність українських воїнів

Письменник Євген Положій

Автограф-сесія для студентів 
і викладачів

Учасник АТО, волонтер 
Тарас Самчук 

Зустріч із Т. Самчуком



  Журналістика – дзеркало, у якому бачиш правду
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ШКОЛА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
 Як зазначає статистика, кількість студентських ЗМІ 
щороку збільшується. Сьогодні в Україні кожен поважний 
навчальний заклад: чи то університет, чи то академія, чи то 
коледж – видає свою студентську газету. У них той чи інший 
формат, різна кількість сторінок, а об’єднує їх те, що вони є ви-
разником думок та ідей молодих людей, які навчаються. 
 Студентська газета «Вісник коледжу» уже більше 10 
років видається у Луцькому педагогічному коледжі. На її 
сторінках записано і збережено для майбутніх поколінь чима-
ло цікавих моментів бурхливого студентського життя: напру-
жені будні, яскраві свята, захопливі подорожі, серйозні наукові 
дослідження, спортивні перемоги, запеклі дебатні «бої», пер-
ші творчі здобутки майбутніх митців. Автори цих друкованих 
матеріалів уже стали дорослими людьми, досягли кар’єрного 
зростання у багатьох сферах. Роман Романюк – редактор новин 
інтернет-видання «Українська правда», Олександр Шумілін – 
редактор сайту «Газета по-українськи», Діана Нагірна – поете-
са, автор збірки «Альфа Центавра», Марія Матейчик – викла-
дач Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, Ольга Фаст – кандидат педагогічних наук, викладач 
Луцького педагогічного коледжу. Візьмемо на себе сміливість 
стверджувати, що діяльність у ролі журналістів стала однією з 
перших сходинок до успіху та сприяла їх самореалізації.
 До творчого об’єднання «Школа журналістів», яке ви-
дає газету «Вісник коледжу», щороку приєднується чимало 
студентів з активною життєвою позицією, що прагнуть донести 
свою думку до однолітків, висловити свої міркування з певної 
теми, погляди на якусь подію, оцінку суспільних явищ, утвер-
дити чи поширити їх через друковане видання. З іншого боку, 
юні журналісти чекають відгуку від читачів, вони готові до об-
говорення суперечливих питань сучасного життя і спільного 
пошуку істини. 
 Цьогоріч діяльність «Школи журналістів» вийшла на 
новий рівень. З ініціативи редакції громадсько-політичного 
тижневика «Волинська газета», зокрема головного редактора 
Володимира Олексійовича Данилюка та редактора Сергія На-
заровича Цюриця, студенти набувають журналістських умінь 
і навичок. На майстер-класах досвідчені працівники «Волин-
ської газети» розкривають секрети технології створення влас-
ного інформаційного продукту: як обрати тему публікації, щоб 
вона була цікавою для читача, чим замітка відрізняється від 
нарису, як взяти інтерв’ю, який придумати заголовок, як зро-
бити вдале фото, що таке редагування й оформлення матеріалу 
(верстка та дизайн).
 І найголовніший результат такої співпраці «акул пера» 
з юними журналістами – друковані матеріали студентів, учас-
ників творчого об’єднання «Вісник коледжу», Т. Золотоверхо-
вої, К. Сидорук, Ю. Ткачук, А. Реки, М. Примак, В. Пивовар,  
А. Вижовець уже публікуються на сторінках «Волинської газе-
ти»! Сподіваємося, що, «спробувавши» смак творчості й успіху, 
журналісти-початківці достойно представлятимуть Луцький 
педагогічний коледжі в інших регіональних та загальнодер-
жавних виданнях.
 Студентська преса має чималі перспективи, тому що 
студентство дедалі активніше входить у громадське життя. За-
прошуємо всіх до роботи у творчому об’єднання «Вісник колед-
жу». Обіцяємо, що буде непросто, але цікаво, творчо, успішно!
 

Наталія Дмитренко, Олена Гончарук,
керівники творчого об’єднання «Вісник коледжу»

Майстер-клас з основ 
журналістики проводить 

С. Н. Цюриць

Перші проби пера

В. О. Данилюк: поради 
юним журналістам

Учасники творчого об’єднання 
«Вісник коледжу»
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  ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ ТА СЕРЦЯ
 Учитель – основний чинник у формуван-
ні освіти. Від його знань і вмінь залежить якість 
змін, які чекають школу в майбутньому. Тому 
сьогодні педагог не може залишатися осторонь 
нововведень і реформ, що вимагають удоскона-
лення загальної культури особистості праців-
ника системи освіти.
         Бути хорошим учителем – це дар, так само 
як і бути хорошою людиною. Але цей дар по-
трібно розвивати.
 Куратори груп у Луцькому педагогічно-
му коледжі докладають максимум зусиль, щоб 
допомогти студентам – майбутнім педагогам – 
розвивати і вдосконалювати педагогічну май-
стерність, опановувати культуру педагогічної 
професії, оволодівати найкращими якостями 
особистості педагога. На годинах спілкування в 
групах питання культури особистості педагога є 
постійним предметом обговорення.
  Виховні заходи проводяться кураторами 
на високому методичному рівні і відображають 
ті виховні цілі, які вирішуються педагогічним 
колективом Луцького педагогічного коледжу. 
Це вдається завдяки зусиллям як усього колек-
тиву, так і адміністрації на чолі з директором   
П.  М. Бойчуком, який створює необхідні умови 
для реалізації всіх планів і творчих задумів пе-
дагогів коледжу.

Світлана Бахомент, викладач           

Куратор – наставник і організатор, вихователь і консультант

С. П. Бахомент, куратор 2-Г шк.

Н. П. Ярощук, куратор 42 дошк.

І. В. Чемерис, куратор 41 дошк.
О. В. Мельничук, куратор 22 дошк.

Т. В. Бойко, куратор 4-А шк.

Методичне об’єднання кураторів 
Луцького педагогічного коледжу



   Пізнаючи світ – пізнаємо себе
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ЄВРОПА – БЛИЗЬКО!
 Для студентів багатьох країн звичними є подорожі зарубіжними країнами. 
Рюкзак на плечі – і на пошуки нових вражень, знайомств, пригод. Це дає безцінний 
досвід спілкування з представниками різних культур, збагачує здобутками інших 
народів, формує вміння жити в полікультурному суспільстві і, безперечно, посилює 
любов до своєї Батьківщини.
 2015 рік у нашому коледжі можна сміливо назвати «туристичним». 
Студентська профспілка приєдналася до проекту «Культурно-освітні візити в 
Європу» та організувала захопливі тури Європою. Як цікаво було подорожувати 
через Польщу, Чехію, Німеччину до Парижа! А вояж Прибалтикою! Литва, 
Естонія, Швеція… Казково красивий Таллінн, стримано розкішний Стокгольм, 
дивовижний круїз паромом через Балтійське море. Незабутніх вражень і спогадів – 
безліч.
 Хочете приєднатися до Клубу мандрівників? Запрошуємо студентів і 
викладачів у різдвяну подорож до Австрії та Угорщини. А навесні пакуйте валізи і 
рушаймо до Італії!
 Подорожуймо разом – пізнаваймо світ, а світ нехай пізнає Україну!

Алла Хомярчук, 
голова профспілкової студентської організації


