
 

 

 

 Свято Покрови започаткувалось ще з часів 

хрещення Русі, але особливе шанування цього дня 

відбувалось у 12 столітті за князя Боголюбського, 

коли він побудував Покровську церкву на річці 

Нерль.  

 Поважали Покрову й запорозькі козаки — 

для них воно було одним з найголовніших свят . 

Про Покрову говорять: "Вона землю покриває або 

листям, або снігом». Покрова - улюблене народне 

свято. Якраз до нього завершується хліборобський цикл робіт  і все багатст-

во урожаю дбайливо розкладено і приготовлено на зиму.    

    Оскільки з основними роботами було закінчено, з Покрови почи-

налася пора весіль. Існували прикмети: якщо зіграти весілля на Покрову – 

молоді будуть жити душа в душу; якщо на Покрову листя з вишень не опало, зима буде теп-

лою; якщо сніг не випав, то його не буде і в листопаді.      

Усім відомо, що свята Покрова оберігає нас від зла і люті, зміцнює родини, а головне 

-  надихає нині наших захисників і додає їм сил обороняти кордони нашої згорьованої неньки 

України. Омофор святої Покрови - ніби щит. В акафісті говориться: ‖Бо Нею здобуваються 

перемоги, Нею падають вороги‖. Кожного року разом із святом Покрови відзначається День 

створення Української повстанської армії , День захисника України та День Українського 

козацтва . Цього року була відзначена 76-а річниця  утворення УПА.  Проведено святкові 

дійства: автопробіг Костопіль - урочище Гутвин, панахида за загиблими, військові навчально

-тренувальні ігри та урочисте відкриття заходу “Гутвин-це місце створення УПА” , перший 

штаб який існував 1942-1943 р.   

Посмертна подяка усім  загиблим , які боролися за Незалежну Україну! 
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 21 листопада 2013 року – це день, який здійснив пе-

реворот не тільки в державі, а й у свідомості кожного із 

нас. В історії України з’явилась ще одна з найбільш вирі-

шальних дат, що поділила життя кожного українця на 

«до» та «після». З цього моменту всі чітко зрозуміли, що 

настав час змін, бо далі так жити не можна.  

 Щороку цей день розпочинають поминальним молеб-

нем та покладанням квітів на алеї Героїв Небесної Сотні.  

 Повернімось у події п‗ятирічної давнини... Усі пам'я-

тають, що початком  були масові заворушення на Європейсь-

кому майдані, які отримали назву «Євромайдан», а пізніше – Революція Гідності. Викликані 

вони були спротивом щодо відходу політичного керівництва країни від закріпленого курсу 

на Європейську інтеграцію. Революція Гідності – це боротьба українських громадян за свої пра-

ва,  наймасштабніша подія в новітній історії України.  

Все починалось із мирних зібрань активістів , основною частиною яких були студенти. 

Саме студенти були першими жертвами жорстокого побиття на Майдані в ніч з 30 листопада на 

1 грудня 2013 року. Стало зрозуміло, що легкою боротьба 

проти тодішньої влади не буде! Наступного дня в центрі міс-

та зібрались сотні тисяч людей. Ці протистояння тривали 3 

місяці. І кривавою ціною відстоювання народом своїх прав 

стало оголошення 20 лютого 2014 року про 108 Героїв Небе-

сної Сотні, які загинули від вогнепальних поранень.  

Але ніхто не міг подумати, що це тільки перша 

«сотня».  Подальші події привели до анексії Криму Росією і 

до початку війни на Сході. На жаль, вона триває до сьогодні і 

не зрозуміло, коли закінчиться, а зовсім нещодавно Україна 

була за крок до оголошення військового стану в країні… 

Цього року п‘ята річниця з дня Революції Гідності. І особисто для мене це день, який не 

можна забути, але й не хочеться згадувати. Адже загинуло вже багато людей, і в серці — не 

звичне почуття патріотизму і бажання боротись за майбутнє, а почуття суму і болю, співчуття 

родинам загиблих. 

Ця війна забрала не тільки тисячі життів, але й змусила багато сімей шукати захисту да-

леко від свого дому. Я знайома з однією  родиною і з розповідей дізналась, як їм  прийшлось 

нелегко. Адже  долі цих людей змінились в одну мить, коли  вони були змушені втікати від об-

стрілів, залишивши своє звичне життя там, вдома, на Сході… Тяжко їм і донині, адже їхня рана 

не заживатиме ще довго, бо й досі уві сні бачать  жахливі події пережитого  та дослухаються до 

кожного звуку – «Чи ж, бува, не розірваний снаряд це ?». Як би нам не хотілось, але, на преве-

ликий жаль, це не єдина така історія. 

      Я впевнена, що сьогодні українців об‘єднує 

лише одне бажання – жити мирно у своїй країні. 

Загальновідомо, що всі ми з народження маємо 

невід‘ємне право на життя та свободу, і ніхто і 

ніколи не зможе змусити нас жертвувати одним 

заради іншого. Пам'ятаймо, зараз ми маємо бути 

разом, пліч-о-пліч йти до поставленої мети.  

 Любіть свою країну і просіть у Бога лише ми-

рного неба над головою! 

    

С Т. 2  КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Корнійчук Ю.,  42-С 

Небесна сотня 
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КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  С Т. 3  

Європейський вибір сучасної молоді 

1 жовтня 2018 року група 4-А запросила всіх викладачів 

та студентів нашого коледжу на свою прощальну виховну го-

дину під назвою «Європейський вибір сучасної молоді».  

Останній день місяця був теплим, погожим та сонячним 

настільки, що нагадував, швидше, весняну днину. Він передав 

цей піднесений настрій і гостям, і студентам. 

Захід мав сучасний формат — у вигляді студентського віде-

облогу двох подруг Галини Тарасюк та Аліни Булейко. Вони ді-

лилися емоціями та переживаннями, різними цікавинками, пла-

нами на майбутнє та власними поглядами на сьогодення. Окрасою свята стали ліричні вірші у 

виконанні Лілії Драки та Марії Білоус. Незабутнє враження та гарний настрій додав усім при-

сутнім монолог Аліни Булейко. Віртуальну пісенну подорож до Парижа подарував ансамбль 

студентів групи 4-А. Як варто приймати гостей із «туманного Альбіону» за українськими тра-

диціями та долати мовні бар‘єри, демонстрували Юлія Яковець 

та Валентина Савчук. Вікторія Семенчук зачарувала слухачів 

надзвичайним виконанням ліричної пісні. 

      Також дівчата запропонували присутнім позмагатися в еру-

диції шукаючи відповіді на нестандартні, каверзні питання вік-

торини. Талановите та майстерне виконання студентських міні-

атюр на такі актуальні теми, як сучасні молоді сім‘ї, стан меди-

цини та навчання у медичних вищих навчальних закладах від 

Анастасії Пашковської, Лесі Поплавської, Оксани Мовчун, Оле-

сі Рицької, Світлани Скуловець, Марії Цірук не залишило нікого з присутніх байдужими. 

А ще організатори свята підготували особливий сюрприз – не-

звичайний жартівливий міні-фільм про життя сучасних студентів-

медиків. 

Окрасою заходу стала мультимедійна презентація світлин із 

найкращими та незабутніми спогадами зі студентського життя групи 

4-А й талановите і натхненне виконання пісень усіма дівчатами. 

Настрій панував настільки гарний, веселий, доброзичливий та 

затишний, що гості незчулися, як захід добіг свого кінця — вони на-

віть не хотіли прощатися. 

А наші студенти, можливо, дещо критично окинувши оком сусідні європейські країни, 

упевнено стверджують, що вибір сучасної моло-

ді – це Україна! Наша рідна країна є невід‘єм-

ною частиною Європи, розташована у самому її 

серці, і наші майбутні медичні спеціалісти не 

хочуть шукати шляхів самореалізації за кордо-

ном, а гідно працюватимуть на Батьківщині та 

зростатимуть як професіонали своєї справи.  

 Вже досить скоро студенти-

випускники покинуть стіни нашого навчаль-

ного закладу, упевнені та цілеспрямовані, во-

ни наша гордість та майбутнє – «Бо кожен 

фініш – це, по суті, старт». 

 
Коротчук І. А.,  керівник групи 4-А 



     У всьому світі 17 листопада відзначають Міжнародний 

День студента. Це свято веселощів, романтики , пригод та 

молоді.       

  У районному Будинку культури відбувся захід, присвя-

чений цій прекрасній події . 

Цього року дійство було 

незвичайним, адже все від-

бувалося у вигляді КВК . 

        А розпочалося свято з 

привітних побажань для студентів ведучих заходу. Невід'-

ємною частиною заходу було виконання гімну студентами 

перших курсів .  

         Незабутнім та оригіна-

льним пролунало привітан-

ня директора нашого коледжу Носка Ігоря Павловича. А пода-

рунком — було  відзначення студентів за хороше навчання та 

активну громадську діяльність грамотами з нагоди свята  . 

       Виступи студентів розпочалися з драйвової гри барабан-

щиць. Одним із незабутніх — став прихід богів з Олімпу, які 

своїми побажаннями надихнули студентів на навчання та неза-

бутнього проведення найпре-

краснішої пори студентської.  

  

         Весело та цікаво було спостерігати за виступами всіх 

груп, які приклали чимало зусиль, щоб святкування було оригі-

нальним, незабутнім.  Для прикладу, «актори» групи 3-А про-

демонструвала сценку про те,  як виглядають викладачі в очах 

студентів, а  група 42-С показала сучасні українські реформи в 

житті простого пенсіонера.  

 Великою несподіванкою був ефектний вихід виклада-

чів,  які вразили студентів своєю оригінальністю та артистиз-

мом у формі  виконанні пісень та спогадів з власного життя . 

Подякою за цей сюрприз стали бурхливі оплески та овації гля-

дачів залу.  

  

Цікавинкою свята став ви-

ступ молодшої групи бара-

банщиць ― Medic- drums” , 

танцювального і вокального ансамблів ― Латюс‖ та ― Україноч-

ка ― . Не забули привітати наш коледж вихованці школи-

інтернату. Вони зачарували усіх глядачів щирістю та оригіналь-

ністю свого виступу. 

 Захід до Дня студента був незабутнім , веселим та запа-

м'ятався на все життя .Бажаємо кожному із студентів бути весе-

лим , завзятим та старанним, а на ділі  -  

справжнім професіоналом . 

„Від сесії до сесії живуть студенти весело!” 

С Т. 4  КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Кутінова Ю., Стасюк Ю., 22-С 



 

 11 жовтня 2018 року в Костопільському медичному коледжі відбулося свято з  на-

годи Дня вчителя. Урочистості проводилося у гарно прикрашеному читальному залі. Гостями 

заходу були викладачі та всі охочі студенти. Першокурсникам, а саме групам 11-С, 12-С, 2-А, 

зі своїми керівниками:  Марчук Т.І, Гуревич О.Г., Талащук В.М., була надана можливість 

представити студентські таланти з нагоди осіннього свята. 

 На урочистому заході лунали слова подяки викладачам  та  вітання  з їхнім професій-

ним святкуванням  -   Днем працівника освіти. Студенти представляли себе якнайкраще: вони і 

танцювали, і  співали, і демонстрували  акторські здібності, а також пробували себе у ролі ве-

дучих.  Викладачі були зачаровані феєрією талантів студентів-першокурсників. Педагоги з не-

прихованою радістю насолоджувались святковим дійством, підготовленим студентами та їхні-

ми наставниками,   та щиро дякували всім талановитим учасникам. А організатори свята були 

задоволені, тому що бачили усмішки глядачів та очі викладачів,  наповнені щастям. Підтвер-

дженням цього були гучні аплодисменти публіки групам за їх згуртованість та артистичні, во-

кальні а також хореографічні здібності.  

Тож з упевненістю можемо сказати, що захід 

пройшов у дружній, теплій атмосфері, і студенти-

першокурсники готові не лише гарно вчитися, але й згур-

товано і весело проводити вільний час студентського 

життя. 

 

 

Феєрія талантів   

С Т. 4  КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Безнюк І., 11-С 

Петрицька Д., 12-С 
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МОЛИТВА 

Молюся щоденно, молюся щоднини 

За землю рідненьку, за кожну людину, 

За маму, за тата, за нашу родину, 

Молюся за кожну маленьку дитину. 

Дай, Боже, нам сили, любові і втіхи, 

А ще дай побільше дитячого сміху. 

Хай світло не згасне, хай вічно живе, 

По небу ясному хай сонце пливе. 

Дай людям любові, добра, милосердя, 

Щоб віра у душах людських не померла, 

Щоб люди любили всіх ближніх завжди, 

Ніколи не знали страждань і біди. 

 ЛЕБЕДИЦЯ 
Мов діва чарівна, спустилась з небес 

Велична і горда жар-птиця, 

Мов ангел-хранитель, що світло несе, 

Прекрасна моя лебедиця. 

На озеро спустилась прозоро-кришталеве, 

Щоб чистої водиці напитись, 

Мов біла хмаринка легка і красива, 

Від тяжкої дороги сіла відпочити. 

Розправила крила, у воду подивилась, 

В ній побачила відображення своє, 

Вона-прекрасна  і дуже вродлива, 

Їй захотілось кохання знайти. 

Вона замріялась про своє майбутнє, 

Про лебедя прекрасного, маленьких лебедят, 

Про життя щасливе, схоже на казку… 

Та тишу і спокій постріл обірвав. 

Сльози покотились із очей лебідки, 

Вирвалась із тіла зболена душа. 

Так цей світ любила, їй хотілося жити, 

Щоб навчить літати своїх дитинчат. 

І, зібравши сили, в небо полетіла, 

Розпростерла крила на весь білий світ, 

Ніби намагалась, захистить хотіла, 

Від зла, від насилля та від зрад людських. 

Герасимчук  Ю., 42-С 

Проба пера 


