
 

 

 Для всіх вищих навчальних закладів нашої країни вже традицій-
ним став захід «День відкритих дверей».      

         04 травня 2018 року наш коледж гостинно запросив на свій поріг усіх 
майбутніх абітурієнтів — тих, хто бажає долучитися до однієї з найблаго-
родніших професій у світі – професії медичного працівника. 

 Гостям, а це школярам-випускникам та їхнім батькам, було запропо-
новано ознайомитись із навчальними спеціальностями та надано інформа-
цію про умови вступу до коледжу. Відвідувачі мали змогу переглянути ві-
деофільм про Костопільський медичний коледж та  послухати історію про 
нього. Ознайомившись із навчальними аудиторіями та їх матеріально-
технічною базою, гості мали можливість поспостерігати за практичними 
навичками, які майстерно  демонстрували наші студенти.  Усі охочі відвіда-
ли гуртожиток  навчального закладу, ознайомилися з бібліотекою та твор-
чими гуртками, що працюють на його базі, довідались про умови навчання, 
проживання та дозвілля студентів медколеджу.  

 Викладачі та студенти долучилися до різностороннього ознайомлен-
ня школярів із нашим навчальним закладом та відповіли на їхні численні  запитання. Захід 
пройшов у дружній, теплій атмосфері спілкування: нам не хотілося відпускати своїх гостей, 
а гості не поспішали залишати стіни коледжу. 

День відкритих дверей 

Наважитися - означає зробити  

Костопільська філія РДБМК 
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 Криворізький обласний музичний коледж 28-30 березня 2018 ро-
ку гостинно зустрічав усіх шанувальників української мови та тих, кого об'єдна-
ла любов до рідного слова.                        
 IІІ (Загальнонаціональний) етап Всеукраїнської олімпіади з української мови 
серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку мо-
лодших спеціалістів, прийняв 34 переможців обласних і регіо-
нальних олімпіад з технічних, медичних, музичних і педагогіч-
них коледжів, які представляють 24 області України та викла-

дачів української філології.                 
 Найбільш напруженим виявився другий день святкового заходу (29 берез-

ня),  коли учасники Олімпіади мали змогу продемонструвати свої 
здобутки в царині філології. У нелегкій боротьбі мені вдалося посісти 
призове III місце серед 25 учасників мовного змагання і гідно захис-
тити честь Рівненської області .                                                                                                        
 Про олімпіаду згадую так: потрібно було опрацювати вісім 
завдань підвищеної складності, однак, завдяки ретельній, системати-
чній та наполегливій підготовці і мудрим настановам викладача Ми-
рослави Ярославівни, мені було під силу виконати всю роботу й отримати гідну оцінку 
моїх старань – посісти призове III місце Загальнонаціонального етапу Всеукраїнської 
олімпіади з української мови.                                               
  Тож плекаймо цвіт рідної мови, кохаймося у  кожному її слові, вивчаймо гли-
бинні багатства української мови задля нових перемог! 

 

  

              Весна – це чудова пора року, і не 
тільки тому що навколо все розцвітає, а й тому, що навесні стається все найчарівніше. Студент-
ський бал – це саме той випадок.     Відбувся він 19 квітня 2018 року в Район-
ному будинку культури. До участі у балі були запрошені найкращі студенти Костопільської філії Рів-
ненського державного базового медичного коледжу, Костопільського будівельно-технологічного коле-
джу НУВГП, Костопільського обласного ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і спорту. На 
святі були присутні  керівники вищих навчальних закладів міста та очільники влади. Привітати студент-
ську молодь приїхала депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська.    
                                                  На студентському балі 
наш коледж представляли Грищук Марта - студентка групи 22-С та Галькевич Юлія - студентка групи 
42-С.                                Святковий захід був дуже 
захоплюючим та насиченим. Родзинкою вечора став конкурс, де учасники демонстрували свої таланти: 
хтось танцював, хтось співав, хтось показував декоративні вироби, створені власноруч. На завершення 
усі продемонстрували свою інтелектуальну вправність.           Вітаємо наших дівчат Юлію та 
Марту з гідними виступами на святі! Бажаємо їм і надалі здобувати нові перемоги та вкотре дово-
дити, що наші студенти -  гордість нашого коледжу! 
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Кучечук Д., 22-С 

Наша перемога 

Грищук М., 22-С 

Студентський бал 
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Хвилинка з викладачем 

Король К., Корнійчук Ю.,  32-С 

 «З усіх скарбів найкращий – знання. 

                              Його не можна ні вкрасти,  

ні загубити, ні знищити». 

Г. Сковорода 

Святецька Алевтина Василівна – викладач суспільних дисциплін, 
голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. Вона весела, 

красива та комунікабельна жінка, яку люблять і 
поважають усі студенти. 

 Народилась Алевтина Василівна 26 липня 
1957 року в селі Малинськ Березнівського району 
Рівненської області.  Мама,    Ольга Якимівна, пра-
цювала в місцевій лікарні акушеркою,   а тато, Ва-
силь Сидорович, був кіномеханіком.  Також  батьки 
мали старшого сина Валерія. 

 У 1959 році сім’я отримала квартиру і переїхала в місто Костопіль. 
Мама почала працювати у центральній районній 
лікарні, а тато - у кінотеатрі «Весна». 

 Шкільну початкову освіту з 1964 по 1968 ро-
ки Алевтина Василівна отримувала у Костопільській ЗОШ №1, а  бу-
дучи в середніх та старших класах, з 1968 по 1974 роки,  навчалась у 
ЗОШ №5 Костополя.  Улюбленими предметами були англійська, геог-
рафія, фізкультура, історія та література. Серед дитячих захоплень: ви-
ступи у театральному гуртку, заняття легкою атлетикою і гра у збірній 
з баскетболу. 

 Дитячі мрії у Алевтини Василівни були ду-
же різноманітними: хотіла бути і стюардесою, і 
актрисою,  і навіть мріяла танцювати в ансамблі. 
Але доля склалась по-іншому, і в 1975 році вона 
вступила до Марійського державного університе-
ту, який закінчила у 1980 році і отримала кваліфі-

кацію викладача історії та суспільствознавства. 

 Працювати за спеціальністю почала у Полянській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів, потім перевелась до своєї рідної школи в селі Ма-
линськ, а вже в 1987 році продовжила викладацьку діяльність у Костопіль-

ському медичному коледжі, де працює вже 30 
років. Алевтина Василівна дуже любить не тіль-
ки свою роботу, але й усіх студентів. Від них ви-
магає одного—знання! 

 У свій вільний час їй подобається танцювати, читати та плава-
ти. За знаком гороскопу Алевтина Василівна лев. Серед її улюблених 
кольорів – жовтий, малиновий, синій та білий, а із їжі – борщ та м'яс-
ні страви. Життєве кредо: «Золоте правило – не відступати, сподіва-
тись!» (Е. Хемінгуей). 

Бажаємо Алевтині Василівні творчого натхнення, щоб і надалі 
вона отримувала задоволення від улюбленої справи та                           

щороку все більше її тішили  усмішки вдячних студентів!                                                         
Щиро зичимо прекрасного жіночого щастя, тому що вона справді 

цього заслуговує! 



 

  Її величність - жінка! Весна.    
   Весна - це тепле  блакитне небо, яскраве сонце.
 Весна - це перші квіти, веселі пісні пташок.    

Весна - це магія, це свято жінок.   

     У нашому коледжі пройшли надзвичайно ніжні і по-
справжньому весняні виховні, присвячені жінкам.  
            Їх 
провели студенти 
групи 21-С та 3-А         
разом зі своїми 

керівниками - Переходько П.Г. та Вакулко В.Ф.
                                                
 На це дійство були запрошені всі виклада-
чі, студенти коледжу разом із батьками.  На святі 
були сказані слова подяки всім присутнім жін-
кам: мамам, дружинам, бабусям та дочкам.  

 

 «Україна – 
моя Вітчизна» - це тема, яка об'єднала студентів  гру-
пи 12-С та надихнула їх на проведення святкового дійс-
тва – відкритої виховної години. За підтримки керівни-
ка-наставника Глущенко М.Я.   захід відбувся           15 
травня у гарно прикрашеному ними читальному залі. 

       Свій святковий 
виступ вони оголо-
сили  такими слова-
ми: 

 

«Ми - майбутнє України.                                                                                                                                   
Наше головне завдання - навчатися, отримувати 

знання, опановувати професію і своєю працею 
приносити користь державі, а це значить - бути 

справжніми патріотами!» 
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