
     

      День знань – особливе свято для 
кожного! Це завжди дуже яскрава, 
насичена емоційністю і хвилюючою 
атмосферою подія. 

      Радісний осінній день, наповне-
ний посмішками і квітами. За гарною 
традицією саме у цей день усі освітні 
заклади нашої країни починають но-
вий навчальний рік!  

 

Нехай цей рік принесе безліч нових відкриттів. 
Нехай кожен день буде незабутнім, плідним і 
наповниться тільки позитивними результатами, 
новим досвідом і гарним піднесеним настроєм. 

1 вересня 2021 року у Костопільському фахо-
вому медичному коледжі відбулася святкова 
церемонія посвяти першокурсників у студенти 
коледжу. Це традиційне свято. Сьогодні ми 
прийняли нових учасників до своєї великої 
дружної родини.  

Урочистості розпочали із звернення директора коледжу Носка Ігоря Павловича. Зачитала наказ 
про зарахування до складу студентів Костопільською фахового медичного коледжу та привіта-
ла присутніх у залі гостей заступник директора Жук Ольга Петрівна. Із вітальним словом висту-
пала куратор групи 11-С Коротчук Ілона Анатоліївна та мама студентки-першокурсниці. 

Також було багато побажань від 
студентів нашого навчального за-
кладу, що радо вітали своїх молод-
ших колег.  

А творчі колективи дарували свої 
гарні, яскраві та ефектні виступи. 
Традиційно виголошували урочи-
сту клятву першокурсників та 
співали міжнародний студентський 
гімн «Gaudeamus igitur». 

Новий навчальний рік у нашому 
коледжі розпочато, отож здобуваймо знання, аби стати справжніми спеціалістами та гідно нести звання 
медичного працівника.  Бажаємо всім нам у новому навчальному році міцного здоров’я, віри у світлі 

перспективи майбутнього, надії на краще та, звісно, любові.  

Зі святом! 

 

День знань 

Нехай слова не ранять!  

Костопільський фаховий медичний коледж 

У номері: 

 День знань 

 Таланти—
тут! 

 Добро та 
милосердя 
у нашому 
житті 

 Поїхали з 
нами 

kost_medcol@ukr.net  

Вересень - жовтень 
2021 рік 

№34 

 Absit inuiria verbis  

Семенюк А., 41-С 

mailto:kost_medcol@ukr.net


 

Кожного року в першу неділю жовтня  осінь приносить 
нам одне з найголовніших свят у  календарному році – 
День працівників освіти. 

30 жовтня 2021 року, 
цей день  став особли-
вим і для педагогів     
Костопільського фахо-
вого медичного коле-
джу.  Святкове вбрання, 
аромат квітів, кульки, 
драйвова музика, щирі 

вітання, піднесений настрій – все це студенти приготували для  
своїх викладачів. Усі охочі могли зробити фото біля тематичної 
фотозони. Головне святкування продовжилося у бібліотечній 
залі, де зібрався увесь педагогічний колектив закладу.  Попереду 

була  година  яскравої 
та насиченої концерт-
ної програми. 

  Для урочистого відкриття Дня працівника освіти ве-
дучі заходу привітали своїх наставників із прийдеш-
нім святом і підкреслили необхідність і престиж такої 
професії, як викладач. У свою чергу  студенти  12-С, 
11-С, 1-А  груп  привітали педагогів піснями, вір-
шами, запальними танцями, цікавими сценками та 
оригінальною  грою на музичних інструментах.  

Вікторина для педагогів від групи 2-А додала 
позитивної атмосфери в залі. Глядачі не ли-
шилися байдужими  і віддячили своїм вихо-
ванцям гучними оплесками. Оригінальною 
частиною цього прекрасного свята стала це-
ремонія вручення викладачам коледжу дип-
ломів у різних номінаціях. 

   Концерт завершився, залишивши по со-
бі гарний святковий настрій у всіх без винят-
ку. Певно, для кожної людини, незалежно від 
її професійної діяльності, це свято є особливим та незабутнім, бо при згадці слова «педагог» 
у пам’яті кожного з нас одразу ж виникає образ улюбленого вчителя, який був порадником, дру-

гом, вихователем, взірцем. Ми всі розуміємо, що  
саме освітяни, дають надію людству на подаль-
ший розвиток!  

Тож,  шановні викладачі, ми щиро вдячні за ва-
шу працю, нехай кожен Ваш день буде добрим 

та веселим, цікавим та яскравим! Тепла, 
радісті любові Вам та вашим родинам! 
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 12.10.2021 р. студентки групи 3-А, спе-
ціалізації "Акушерська справа" провели свою 

прощальну  виховну  годину під  назвою  

"Добро та милосердя у нашому житті"                                                                      

        Виступ  розпочався із вітальних  слів   ку-
ратора групи - Рижої Марії Йосипівни та номе-
ру від     ансамблю барабанщиць "Medic 
Drums" - "Ода радості". Наша виховна година 
була присвячена одній з найважливіших тем 
сьогодення - прояву доброти та милосердя до 
людей навколо  нас.  

          Ще з дитинства батьки формують в душі свого 
маляти ту "зернинку" доброти та поваги до рідних та 
людей, що зустрічаються нам на кожному кроці. І са-
ме від батьків залежить, як сприйматиме світ в май-
бутньому їх дитина. 

        Пролунало безліч зворушливих слів та прекрас-
них віршів від наших випускників, що закликали всіх 

присутніх до то-
го, щоб їх серця 
завжди були 
відкриті для до-
брих намірів та співчуття, бо як відомо, все у цім 
житті вертається сторицею.     

З піснею "Схожа я на квітку" виступила староста 
групи - Шарапа Ольга. Барабанщиці порадували  
викладачів та 
студентів нашо-

го коледжу запальним номером "Василина" , а на 
прощання дівчата виконали пісню "Я бажаю вам 
добра" для гостей нашого свята. Студенти групи 
щиро дякують  кожному, хто був присутній разом з 
нами в цей день. Дуже шкода, що скоро нам дове-

деться про-
щатись із 
стінами рідно-
го коледжу.  

     Окремо хочемо висловити подяку викладачам, 

які завітали на нашу виховну годину і розділили з  

нами кожну її мить,  і нашому куратору - Марії  

Йосипівні,за її підтримку, душевне тепло та за   

    те, що любила нас, мов рідних дітей… 

 

Добро та милосердя у нашому житті 

Шарапа О., 3-А 



 

       

 Студентське життя - не лише навчальні заняття, 
лекції, практики. Це захоплення улюбленою спра-

вою, відвідування секцій та гуртків різного спряму-
вання. А ще – можливість вивчати історію свого 
краю,  знайомитись із культурними , духовними  

надбаннями нашого народу, можливість долучатись 
до царини прекрасного.   

 

     Цього разу студенти 11-С та 12-С,  разом зі свої-
ми кураторами Мирославою  Глущенко та Ілоною Коротчук , вирушили до Рівненського академіч-
ного українського музично-драматичного театру на  перегляд вистави «Тіні забутих предків» за 
однойменною повістю Михайла Коцюбинського.  

В основі твору - враження автора від перебу-
вання в Карпатах. Життя та побут карпатських го-
рян, гірський край, що здавався казковим куточком, 
де все захоплювало в чарівний полон,  вабило  пи-
сьменника. Звичаї, мова , фольклор гуцулів, їх по-
всякденне життя надихнули М. Коцюбинського до 
написання повісті. 

Вистава  була  цікавою та емоційною, гра ак-
торів -   неперевершеною. У деякі  моменти немож-
ливо було стримати сліз. Мимоволі складалось вра-
ження,  що ми також поринули у світ гуцульського 
краю, його дивовижної природи на напівмістичної 

обрядовості. 

 

      Після перегляду студенти мали ще трохи вільного часу і 
вирішили прогулятися вечірнім містом, яке все, ніби палало 
від світла ліхтарів та різнокольорових банерів магазинів. І 
тут всі звернули увагу на яскраву вивіску «McDonald’s» повз 
яку неможливо просто пройти й не зазирнути у всім відомий 
заклад. На завершення було зроблено кілька спільних фото 
на згадку про цю чудову поїздку. 

 Завітайте у Рівненський драмтеатр  та отримайте насолоду 
від перегляду вистави у виконанні справжніх корифеїв теат-
рального мистецтва. 
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