
        Пережити справжнє «глибоке занурен-

ня» в історію України допомогли студентам II 

курсу відділення «Сестринська справа»  викла-

дачі гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін під керівництвом Лариси Василівни 

Багній.  

     Конкурс мав назву «Я знаю історію 

України». Усі охочі взяли участь у вікторині, 

під час якої звучали завдання різної складнос-

ті.   Найкращими виявилися студенти групи 22

-С: перше місце посіла Бурачинська Вероніка, друге - Кравук Олег, Бортнік Марія 

була третьою.  

 Уболівальники теж не сумували: для них проводилися цікаві конкурси, а 

найактивніші були заохочені призами. Ведуча заходу розповідала цікаву інформа-

цію та захопливі історичні факти. Для студентів та учасників свята - це був захід, 

що запам´ятався, адже всі змогли перевірити свої знання та поглибити їх у цікавий 

спосіб - взявши участь в історичному конкурсі. 

 Отже, ми, безсумнівно, повинні цікавитися історією свого 

народу та вивчати її. Адже історія - це не просто твір-опис чи розпо-

відь. Вона -  невід’ємна частина нашого минулого, завдяки якому ми 

маємо шанс на майбутнє. Завдання кожного з нас—зробити нехай і  

невеликий, але внесок у розбудову нашого славного майбуття.   

 Освічена людина зав-

жди розуміє, що без минулого 

немає сучасного, без традицій-

ного немає нового, без колиш-

нього немає теперішнього. 

Отож знаймо національну істо-

рію, щоб розуміти свій народ та діяти на його благо!  

     

 

 

Борода не робить людину філософом 

ВП «Костопільський медичний коледж» РМА 

У номері: 
 

 Екскурс в 
історію 
України—це 
так захопли-
во! 

 Традиція пе-
ремагати 

 Свята 
зустрічаймо
—традиціями 
величаймо 

 BBC FILMS 

kost_medcol@ukr.net  

№ 26 

 Barba non facit philosophum - 

 

Лютий-березень, 

2019р. 

Екскурс в історію України—це так захопливо! 

Тріщук Н., Бурачинська В., 22-С 

mailto:kost_medcol@ukr.net


С Т .2  В П  « КО СТ ОП І Л ЬС Ь К ИЙ М ЕД ИЧ НИЙ К О Л ЕД Ж » РМ А  

Традиція перемагати 

Семенюк А.,   

Прадун М, 11-С 

      «Зробіть подарунок собі та Україні – розмовляйте рідною 
українською мовою!» - дзвінко лунав заклик у кожній навчальній 
аудиторії Костопільського медичного коледжу напередодні Міжна-
родного дня рідної мови. Мовознавчий марафон, що відбувся завдя-
ки студентам коледжу та їх наставника—викладача української мови 
Мирослави Ярославівни Глущенко, додав спражнього святкового 
настрою у цей день.   
  Під час мовознавчого заходу 
глядачі не лише дізнались про історію 
виникнення свята, насолодились пое-
зією про рідне слово, а й узяли участь 
у вікторині, складеній на основі ціка-
вих фактів про українську мову.  Зна-

вці вікторини були заохочені солоденькими призами.  

 Безмежну любов до рідної, материнської мови  студенти пере-
дали творчо - продекламували авторську поезію     (вірші Конько А. 
«У світі одна» та  Герасимчука  Ю. «Прихились до рідної мови»).  

 І вже й не знаємо, чи то не-
сподіванкою , чи приємною законо-
мірністю стала наша перемога у       
II  етапі Всеукраїнської олімпіаді з 
української мови завдяки студентці 
групи 22-С Бортнік Марії  та високо-
му рівню навчання й підтримки Мирослави Ярославівни . Марійка 
посіла перше місце, виявивши найглибші знання з рідної мови з-
поміж 16 учасників олімпіади. Вона була  нагороджена грамотою 
та пам’ятними подарунками, викладач-наставник  -  подякою за 
якісну та результативну підготовку студентки-учасниці.  
    

 Ми пишаємося високи-
ми досягненнями наших студентів і захоплюємося самовідданою 
роботою педагогів медичного коледжу. Впевнені, що наша Ма-
рійка  достойно представить Рівненську область на ІІІ етапі  IX 
Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови, що 
відбудеться цьогоріч у Вінниці , і здобуде перемогу в олімпіаді. 
      До усіх, хто дбай-
ливо ставиться  до рідної української мови, хотілося б звернутися 
словами відомого письменника   М. Рильського: 

Як парость виноградної лози, 

Плекайте мову.     

Пильно й ненастанно 

Політь бур’ян. 

Чистіша від сльози 

Вона хай буде. Вірно і слу-
хняно                                                     

Нехай вона щоразу служить вам, 

Хоч і живе своїм живим життям. 
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Свята зустрічаймо—традиціями величаймо 
21 лютого 2019 р відбулась прощальна виховна година          

студентів 

випускних груп  41-С (керівник Рижа М.Й.)  

та 42-С(керівник Архипчук Ю.В.). 

 Важко повірити, але чотири роки пролетіли, як один день. Ще 
вчора ми готували наше представлення як студентів в медичному ко-
леджі і знайомились з новим навчальним закладом, а сьогодні - про-
щаємось із цією найкращою, такою вже рідною для кожного з нас 
«другою домівкою». 

 

Тематика виховної години об’єднала цикл річних святкувань, 
звичаїв та обрядів. Традиції українського народу наповнені колоритом 
та емоціями. Гостей запрошували піснею «Ой зелене жито,зелене, хо-
рошії гості у мене…».  Розпочали «святковий марафон» з Пасхи, 
відображенням якої був Великодній  кошик та пісня «Христос вос-
крес». 

Про прихід «зелених свят» повідомили дівочий хоровод та 
пісня «Весниця». 

З давніх-давен закінчення тяжкої праці селян супроводжували 
обжинкові традиції, які жартівливо представили хлопці піснею «Сало». 

      А після тривалої роботи можна й відпочити та повеселитись, бо 
осіння пора – це пора сватань та весіль. З цієї нагоди глядачі мали 
змогу бути свідками українського сватання з уривку твору Г. Квітки
-Основ’яненка «Маруся». 

     Одним із улюблених свят українського народу є Різдво, яке свід-
чить про народження Христа, що і відображено піснею «Україна 
колядує». 

     «Найсмачнішим» моментом святкового концерту стало оголо-
шення про наближення свята 
Масляної, яка передує семи тиж-
ням суворого посту. 

Окрім того, студенти проявили себе справжніми господарями та 
господинями,  що підтверджує гостинний прийом та пишний стіл з 
усілякими українськими смаколиками. 

 

      Виховна година об’єднала не лише 
цикл річних свят, але й кожного з нас в 
одну велику родину. Вже вкотре сту-
денти показали, що в нашому коледжі ми не просто вчимось і здобуваємо 
професійну майстерність, а й всебічно розвиваємось і прагнемо пізнавати 
щось нове. Із сумом усвідомлюємо, що час навчання в цих стінах добігає 
свого логічного завершення.  Роки проведенні тут є, без сумніву, кращи-
ми в нашому житті, знання - неоцінен-
ними, а спогади - незабутніми. 

 

Від імені студентів випускних груп 41-С та 42-С 
дякуємо кожному, хто був поруч та підтримував нас, а особли-

во - нашим керівникам Рижій М.Й та Архипчуку Ю.В. 

 Добре, що ви в нас є! 

Корнійчук Ю., 42-С   
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Васевич О., Заремська Ю., 12-С  
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Секрети серця - Серце - головний орган, що забезпечує життєдіяльність людини. Про 
його функціонування людству відомо досить багато, але серце як і раніше лишається най-
більш загадковим органом. З покоління в покоління вчені ламають голову над його ви-
вченням, намагаючись відтворити  складний механізм роботи цього органу. Документаль-
ний фільм про секрети людського серця розповість про унікальне пристосування природи, 
яке підтримує функціонування живого організму протягом відведеного йому життя. Учас-
никами фільму є різні лікарі, вчені та люди, які мимоволі пізнали те, як можна жити, маю-
чи ваду серця. Пацієнти кардіологічних клінік Нью-Йорка і Бразилії поділяться розповідя-
ми і відчуттями про те, як вони успішно живуть зі штучно створеною батарейкою всереди-
ні. Завдяки дослідженням, розповідям і професійній думці лікарів-кардіологів, творці цьо-
го фільму постаралися представити гармонійну природу роботи людського серця, почина-
ючи від базових функцій, закінчуючи внутрішньоклітинною взаємодією. 

Неймовірний людський механізм - 

Людське тіло унікальне. Немає нічо-

го більш незвичайного або більш 

непізнаного, цікавого в своїй поведі-

нці, оригінальності в будові, ніж 

воно. Наше тіло - дивовижна маши-

на, в якій в звичайному ритмі або 

навіть в екстраординарних умовах 

діє добре налагоджений механізм. 

Всього за один день ви зробите не-

ймовірну подорож, доторкнувшись 

до таємниць повсякденних чудес 

людського тіла. Ви дізнаєтеся про незвичайний механіз-

мі свого тіла, зможете простежити за тим, як відбувають-

ся десять тисяч моргань очей, двадцять тисяч подихів і 

сто тисяч ударів серця за добу. 

Таємничий світ гормонів - Ще півтора 

століття тому люди не знали про існу-

вання гормонів і не здогадувалися, яке 

велике їх значення. Це унікальні речо-

вини, виробляючи які, організм людини 

керує всіма процесами в його житті. 

Саме від своєчасного і нормального 

вироблення гормонів залежить фізич-

ний розвиток людини, настання періоду 

статевого дозрівання і вагітності, само-

почуття і настрій. Про історію відкрит-

тя гормонів і їх серйозної ролі в житті 

людини ви почуєте з вуст професора ендокринології Джона 

Васса. 

Він і Вона - Секрети 

стосунків - Гендерне 

питання протягом століть 

залишається об'єктом 

глибоких медичних і со-

ціальних досліджень. Ця 

картина - спроба за допо-

могою науково обґрунто-

ваних даних, докладно і 

наочно уявити множинні 

відмінності між статями. 

Як показали результати 

експериментів, крім яв-

них фізіологічних відмінностей, статева прина-

лежність обумовлює множинні відмінності в 

ході хімічних процесів і психологічних реакцій. 

Участь п'яти реальних чоловіків і жінок, дозво-

ляє наблизиться до розгадки багатьох таємниць 

взаємини статей. 

Почуття людини- Документа-

льний пізнавальний фільм роз-

повідає про всі доступні людині 

почуття і дає науковий комен-

тар механізму їх взаємодопов-

нюваності в цілях захисту орга-

нізму. Представлено декілька 

цікавих практичних дослідів за 

участю добровольців. 


