
        

Шановні викладачі та студенти! 

Щиро вітаємо Вас з початком нового нав-

чального року! Бажаємо усім студентам 

підкорити нові вершини знань та досягти 

омріяної мети, а мудрість та ясний розум 

викладачів допоможуть Вам у цьому! 

      День знань - особливо урочиста і хвилю-

юча мить, саме з цього дня починаються 

кроки у самостійне життя. На вересневу уро-

чистість студенти одягли білі халати і від 

цього приміщення Районного будинку культури та мистецтва мало особливо свят-

ковий вигляд. Саме там Костопільський медичний коледж і проводив гарний захід, 

присвячений Дню знань! 

    У просторому залі зібрались схвильовані першокурсники та їх ба-

тьки, студенти на викладачі. Святковий концерт розпочали ритмічні 

та запальні барабанщиці та дівчата з вокального гуртка, які дали на-

снагу та поштовх студентам для 

прийдешнього навчального року.                       

 Хвилюючими секундами 

були для батьків та першокурсни-

ків, коли заступник директора 

коледжу з навчальної роботи Жук 

Ольга Петрівна зачитала наказ про зарахування студентів нового 

прийому. Вона приві-

тала їх у лавах великої 

студентської родини 

медичного коледжу.  Опісля першокурсники присягнули 

на вірність професії медичного працівника, а далі студенти

-випускники дали багато настанов та передали першокурс-

никам символічні обереги студентського життя.              

 Директор медколеджу Носко Ігор Павлович серде-

чно привітав спудеїв з Посвятою, побажав їм гарного на-

вчання, а в майбутньому бути гідними медичними праців-

никами: милосердними, доброзичливими, порядними та 

чесними. Адже цьогоріч наш студентський колектив поповнили 45 майбутніх медсестер група 11-С 

( керівник- Сидорович В.І.),  група 12-С (керівник  -  Архипчук Ю.В), та 24 акушерки групи  2-А

(Рижа М.Й. – керівник групи). Мама першокурсниці Заблоцька Б.О. благословила дітей на те, щоб 

вони зростали сповнені зернами знань.  

  Ось і розпочався для когось останній, а для когось - перший рік непе-

редбачуваного і цікавого. Бажаємо кожному мирного неба над головою і 

нових звершень у навчанні.  

Ніхто не зобов’язаний робити неможливе.  
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Хвилинка з викладачем 

Грищук М.,42-С,  

Бортнік М, 32-С 

      Сьогодні ми розповімо вам про життя надзвичайно чудового викла-

дача Багній Лариси Василівни. Народилася Лариса Василівна 15 січня 1958 

року в м. Костопіль, у вчительській династії, яка становила 4 покоління пе-

дагогів. Батько–Яскал Василь Якович — був вчителем історії, краєзнавцем, 

саме від нього їй передались знання про рідний 

край, любов до подорожей. Мати –  Яскал Люд-

мила Іванівна — вчитель математики. Династія 

розпочалася з прадідуся Піддубняка Кондрата 

Петровича, який пропрацював у школі 42 роки.      

 У дитинстві Лариса Василівна мріяла ста-

ти істориком, археологом, адже ці професії ціка-

ві та пов'язані з минулим нашого народу, світу. 

Захоплювалася вона  книжками, екскурсіями. 

Найулюбленіші шкільні предмети були історія, математика та лі-

тература. Після закінчення Костопільської ЗОШ №5 Лариса Васи-

лівна здобувала вищу освіту в Чернівецькому державному універ-

ситеті   ім. Ю. Федьковича.   

 Студентське життя було насичене 

веселими пригодами, цікавими момента-

ми і яскравими подіями. Лариса Василівна неодноразово брала 

участь в археологічних експедиціях. Серед них розкопки слов’янсь-

ких поселень на Півдні України(1-6 ст. н.е.),  городища в Рязані (12-

13 ст.), розкопки палеолітичних стоянок людей у Чернігівській обла-

сті(150 тис. років тому) та багато інших. 

Працюючи викладачем, Лариса Василіна 

ні разу не пошкодувала, що обрала саме 

цю  професію, адже вона отримує масу задоволення від спілкуван-

ня зі студентами.  

      Ця чудова жінка має двох синів – Андрія та 

Дмитра. Захоплюється кулінарією, любить по-

дорожувати. Має трьох домашніх улюбленців - 

котиків Маша, Шпротик і Боцман.  У вільний 

час Лариса Василівна полюбляє читати книги, а 

саме твори Конфуція та Омара Хайяма.  ЇЇ люб-

лені кольори — синій та сірий, страва—риба. 

Знак зодіаку – Козеріг. Від студентів найперше 

вимагає порядності. Кредо по життю: "Не роби комусь того, чого не ба-

жаєш собі".  

    Отож бажаємо Ларисі Василівні процвітання, творчого натхнення 

та побільше подорожей. 
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« Викладачу, прекрасного ти гідний» 

 День працівника освіти приходить до 

нас у прекрасну пору року. Це час, коли шу-

рхотить падолистом осінь і снує в лузі мереживо, немов 

дарує жар любові нашим викладачам. Це тепле і радісне 

свято дарує нам красива осінь, вишиваючи клени в перші 

дні жовтня. 

 Саме 26 вересня 2019 року в читальному залі Кос-

топільського медичного коледжу відбулося свято людей 

нелегкої, але такої почесної і важливої професії – виклада-

чів. Від студентів для працівників освіти був подарований 

творчий виступ груп – першокурсників, а це чудовий та 

запальний концерт « Нехай запалає талантів багаття». Феєричне свято потішило усіх веселкою 

різноманітних студентських талантів: були представлені не тільки вокальні, хореографічні, ора-

торські здібності молоді, а й режисерські та акторські  вмін-

ня. 

             Розпочала  феєричне дійство привітною колективною 

піснею група 11-С. Виявилось, що серед майбутніх медсес-

тер є талановиті студенти: танцівники та співаки. Хочеться 

відзначити  виступ Шлеюк Дарини з піснею «Я бажаю вам 

добра» та прем’єру дуету у складі Зоряни Гаврилюк та Дари-

ни Кравчук із піснею – привітанням «Викладачі». Енергій-

ний та драйвовий танець від групи подарував глядачам море 

позитивних емоцій. Ексклюзивним був виступ барабанщиць 

групи 11-С з композицією «Василина». 

          Ведучими виступу грипи 12-С були обрані Назаревич 

Вікторія та Фесюк Аліна. У концертній програмі студенти 

представили вокальний номер - пісня « Промінь» у виконанні 

Таргоній Анастасії, веселі жарти—сценка КВК, актори - Зін-

чук Марія та Таргоній Анастасія. Усіх вразила гра на саксофо-

ні Стасюка Антона, адже він надзвичайно майстерно виконав 

композицію до  популярної пісні Леді Гаги. Веселі студенти 

не забули і про взаємодію з залом: Шмигельська Інна у ролі 

Катерини Осадчої взяла інтерв’ю у наших викладачів. На за-

вершення усі студенти групи 12-С вийшли на сцену з 

піснею «Обіцяю» (NK)  та   поклялись бути працьови-

тими і старанними. Яскраві та майстерні виступи сту-

дентів, а також дуже палка підтримка глядачів приєм-

но вразили. 

      Студенти групи 2-А теж запалали сцену талантами. 

Їхній виступ був представлений піснею «Україно, не-

нько» у виконанні Ольги Шарапи, цікавою сценкою 

«На екзамені» за участі Полюхович Ганни, Кравчук 

Вікторії та Гончар Поліни, грою на барабанах та піс-

нею-привітанням для наших 

дорогих викладачів. 

 Свято минуло, залишивши відчуття радості, любові, спілку-

вання та єднання двох найважливіших  ланок навчально - виховно-

го процесу – педагогів і студентів. 

Шлеюк Д., 11-С, 

Гузовець Т., 12-С, 

Шарапа О., 2-А 
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Васевич О., Заремська Ю., 22-С  
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4.ПОДОРОЖ ХОРОШОГО ПСА (2019) 

 Продовження веселої і доброї історії «Життя і мета собаки» - про пса і 

його реінкарнації в собак інших порід. Історія про справжню відданість соба-

ки... 

3.РОКЕТМЕН (2019) 

 Це дивовижна історія розвитку та становлення однієї з найбіль-

ших фігур світової попмузики, творчість якого знають і люблять мільйо-

ни людей в різних куточках планети. Йдеться про звичайного хлопця на 

ім'я Реджинальд Кеннет Дуайт, який перетвориться з простого сором'яз-

ливого хлопця в надзвичайно талановитого піаніста і зірку світового мас-

штабу, котрий прославився на весь світ під ім'ям Елтон Джон...  

1. ЖИТТЯ ПІ (2012) 

 Дивовижно красивий, захоплюючий фільм про неймовірну історію 

пригод хлопця, що загубився в океані в одному човні з живим тигром .  

Головному герою доведеться протистояти не тільки безжалісному морю, а 

й небезпечному голодному хижакові... 

2.ПРОСТАЧКА (2015) 

 Комедія про старшокласницю, яка несподівано для себе дізнається, що 

вона та сама «некрасива подруга».. Як Бьянці позбутися ганебного статусу, ста-

ти чарівною і завоювати серце першого красеня? Дати відповіді на ці питання 

ви зможете після перегляду фільму... 

5.ТОЛКІН (2019) 

 Біографічна драма «Толкін» розповідає про становлення англійського 

письменника, філолога і лінгвіста Джона Рональда Руела Толкіна, який стане 

одним з найпопулярніших письменників в жанрі «фентезі», чиї книги 

«Володар перснів» і «Гобіт» читатиме весь світ...  

6.КОРОЛЬ ЛЕВ (2019) 

 Перед нами Африка - така вільна і небезпечна. Дикі тварини пра-

влять цим материком, і на чолі стоїть король всіх звірів - лев Муфаса. 

Незабаром у повелителя савани народжується спадкоємець. Маленьке 

левенятко назвали Сімба, і батько з самого дитинства почав готувати з 

сина свого наступника. Однак не всіх тварин влаштовує такий результат 

подій. Брат Муфаси - злий і жорстокий лев Шрам вже давно мріє зайняти місце свого брата. Але для 

початку він вирішує позбутися Сімби, відправивши його одного в одне з найнебезпечніших місць Аф-

рики. Однак батько вчасно встигає врятувати свого сина...  


