
 Традиції святкування Дня студента в Україні 

ще не встановились. Та, безперечно, для кожного з 

майже 2 мільйонів винуватців свята, цей день особли-

вий, як просто новий навчальний день із особливою 

атмосферою, бо усі старанно готуються та нетерпляче  

чекають святковий кон-

церт, чи ще один при-

від зустрітися з друзя-

ми та повеселитися, чи 

день  символічного 

об’єднання, підвищен-

ня ролі студентства в суспільному і політичному житті 

країни. 

 Продовження на наступній сторінці... 

Свято всіх студентів 

Хто сiє вiтер , пожне бурю  

Костопільська філія РДБМК 
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З нагоди Дня студента в гуртожитку було проведено конкурс «Найкраща кімната». Я неодноразово чула, що цей кон-

курс давно став традицією у вищих навчальних закладах України. Сподіваюсь, він стане і нашою традицією також. 

Студенти, що проживають у гуртожитку підтримали нашу ідею та зайнялись підготовкою до заходу дуже активно і 

завзято. Усі без винятку кімнати були готові до огляду, тому заступником завідувача філії з навчально-виховної роботи Бо-

родавко Тетяною Іванівною та студентською радою було прийнято рішення розглядати кімнати за багатьма різними критері-

ями.  

Помешкання оцінювалися за такими пунктами: санітарним станом, художньо-

естетичним оформленням, умовами для забезпечення навчання і проживання, дотриман-

ням усі правил поведінки. Окрім цього, студенти, які проживають  у кімнаті повинні мати 

гарну успішність у навчанні, брати активну участь у самоврядуванні, творчій чи спортив-

ній діяльності. 

 Визначити найкращих було дуже важко, адже кожна кімната була гідним супер-

ником та заслуговувала на перемогу. 

 Досить несподіваними стали результати кон-

курсу, тому що перемогу здобули дві кімнати першо-

курсників! Найкращою на другому поверсі виявилась 

кімната  №15 – мешканці Рудик Катерина, Придюк Надія, Кіцель Олена та Рущак Марія. 

А на  третьому поверсі  стала кімната №27 – мешканці Лескова Ірина, Олексина Тетяна, 

Яцуль Богдана, Надійко Олена та Юсенко Вікторія. Вони були нагороджені Почесними 

грамотами та табличками «Кімната зразкового порядку». Нагороди переможцям вручив 

завідувач філії Носко Ігор Павлович. 

На мою думку, конкурс зацікавив та сподобався не тільки переможцям, але і усім учасни-

кам. Дякуємо нашим студентам за участь у конкурсі «Найкраща кімната у гуртожитку» 

та бажаємо їм нових звершень та перемог!   

 

 

Найкраща кімната у гуртожиткуНайкраща кімната у гуртожитку  

Qui ventum seminat , turbinem metet  

Вознюк А. 32-С 

mailto:kost_medcol@ukr.net


Насамперед хотілося б пригадати, коли та за яких обставин холодний осінній день став знаменним для 

студентства усього світу. Історична довідка: 

Міжнародний день студентів як свято встановлений 17 листопада 1946 року на Всесвітньому конгресі 

студентів, який відбувся в Празі, в пам’ять чеських студентів-патріотів. Звісно, це свято асоціюється з молодістю, 

романтикою та радістю, але історія його, яка розпочалась в Чехословаччині під час ІІ Світової війни, на жаль, 

кривава та печальна. 28 жовтня 1939 року в окупованій фашистами Чехословаччині, празькі студенти та їх викла-

дачі вийшли на демонстрацію, щоб відсвяткувати річницю утворення Чехословацької держави. Підрозділи окупа-

нтів розігнали демонстрацію, 

при цьому був розстріляний сту-

дент медичного факультету Ян 

Оплєтал. Похорони Яна 15 лис-

топада 1939 року знову перерос-

ли в акцію протесту. Десятки 

демонстрантів були заарештова-

ні. 17 листопада гестаповці рано 

вранці оточили студентські гур-

тожитки. Більш ніж 1200 студентів було заарештовано і відправлено в 

концтабір у Заксенхаузен. Дев’ятьох студентів та активістів стратили в стінах в’язниці. Та за наказом Гітлера всі 

чеські ВНЗ було закрито до кінця війни.    

             В Україні 17 листопада почали святкувати як День студента з 1999 року згідно з наказом Президента 

України. Святкування Дня студента у нашому коледжі були пройняті присвятою рідній країні, її лебединій пісні, 

її незламному козацькому духу, її героям. Вра-

зили надзвичайно глибиною театрально-

хореографічною підготовкою та своєю масшта-

бністю танцювальні  виступи. Не поступилися 

їм і пісенні виступи – лунали такі різні чарівні, 

мелодійні, народні та естрадні пісні, а поряд з 

ними сучасні молодіжні пісні у виконанні вока-

лістів та цілих колективів студентських груп. 

Гармонійним доповненням вечора стали висту-

пи декламаторів, вони зачаровували слух гос-

тей ,присутніх на святі, читанням ліричної поезії.     

 Офіційною частиною свята стали вітальні слова завідувача філії Носка Ігоря Павловича. Він привітав 

студентів, згадав і про свої студентські роки та нагородив грамотами найбільш активних студентів коледжу за їх 

діяльність у навчанні та самоврядуванні.  

 Хотілося б наголосити, що усі студентські колективи та їх керівники дуже творчо підійшли до підготовки 

своїх виступів у цьому році. Усі вони були яскравими, цікавими та різнобарвними. Тож ми побажаємо нашим сту-

дентам не втрачати цього творчого запалу й надалі, наснаги у навчанні та нових творчих звершень! 

А також цей день не обійшовся без таких рідних студентських жартів: 

                                   І М П О Р Т - передавання шпаргалок однією групою іншій.  

                                   Л А Б І Р И Н Т - коридор коледжу для першокурсників.  

Л Е К Ц І Я - колискова. 

Л І Т А К - Р О З В І Д Н И К - студент, що першим 

відповідає під час екзамену.  

М А Е С Т Р О - двієчник, який списав на "5". 

М А Й С Т Е Р - Н А С Т А В Н И К - студент-

старшокурсник.  

С Т. 2  

Свято всіх студентів 

КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Коротчук І.А.,  

вихователь гуртожитку 



КО С ТО П ІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

     Палаючі шини.. Политі кров’ю і слізьми барикади… Змучені обвуглені обличчя молодих студентів…Палаюча бу-

дівля профспілок – жахливі картини Української Революції Гідності,  що житимуть в серцях і душах всього народу ще 

сотні років. Ще довго болітимуть рани в серцях завдані катами Майдану, що згу-

били життя сестер, братів, чоловіків, друзів… 

       Вся Україна із особливим щемом в душі 

перегортає календар на 20 листопада. Саме 

цей день два роки тому став переломним мо-

ментом для всього народу. 18-20 річні студе-

нти за кілька місяців подорослішали на кілька 

років. Революція Гідності, без сумніву, зміни-

ла країну. Кожен у ті буремні зимові дні на-

магався бути хоч чимось корисним Майдану. Рік потому молодь гостро відчула, 

що це її шанс. Шанс змінити Україну, а відтак і себе, і своє майбутнє. Студентство, яке було мотором протестних ак-

цій, змусило змінювати усе суспільство. Саме молодь розбудила країну, саме вона стала каталізатором Майдану. 

       Ми гідно вшанували подвиг героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя 

під час Революції Гідності (лист.2013-лют.2014), захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи права і свободи людини, європей-

ське майбутнє України. 

        Медичний коледж не лишився осторонь 

вшанування Дня Гідності і Свободи. Наші сту-

денти взяли участь у мітингу біля пам’ятника 

Шевченку і біля меморіалу “Герої не вмира-

ють”. У такі дні згадуються слова відомого 

українського філософа Г. Сковороди: 

    “О,  якби в дурні мені не пошитись,  

         Щоб без свободи не міг я лишитись...”     

 

С Т. 3  

«Ще не вмерла України ні слава, ні воля...» 

 До вашої уваги інтерв’ю із чарівною та талановитою студенткою Костопільської філії Рівненського державного 

базового  медичного коледжу  Юлією Бриж. 

                                           – Розкажи про свої захоплення 

Існує багато речей, які викликають у мене інтерес. Серед основних моїх захоп-

лень можна виділити малювання, танці, туризм, спорт, фотографію, а також 

вивчення іноземних мов.  

– Звідки в тебе любов до мистецтва? 

Мої мама з татом сприяли тому, що я полюбила малювання. Тато надихав ме-

не своєю творчістю, в нього дуже гарно виходять карикатури. Мама намагала-

ся водити мене на всі художні виставки, які проводилися в нашому місті. Зго-

дом я сама стала відвідувати музеї образотворчого мистецтва, цікавитися 

життям знаменитих митців і їх творами. 

                                        – Чи вчилась ти в художній школі? 

Малювати я ніколи не вчилася. Просто з дитинства в мене виходило перемальовувати фігури та обличчя моїх улюблених героїв з 

мультфільмів і кіно.  

                        – Чи були в тебе вже якісь виставки? 

Були виставки в школах нашого міста, а також в Районному Будинку 

Культури. Після вступу до коледжу залишилося дуже мало часу для малю-

вання, а створення повноцінної кількості малюнків для виставки потре-

бує багато зусиль і недоспаних ночей. 

– В тебе є художники, на яких ти рівняєшся? 

Влітку мала можливість побувати на виставці приватної колекції оригіна-

льних творів багатьох відомих портретистів, пейзажистів та абстракціоністів. Серед них найбільше запа-

м’яталися картини і скульптури Сальвадора Далі. Можу сказати,що саме його роботи надихнули мене на 

створення моєї першої сюрреалістичної картини фарбами. 

            – На твою думку, чому зараз так проблематично молодим і талановитим “вибитись в люди”? 

Головне бажання, праця і любов до того,що ви робите! А найголовніше – це віра в себе і свої сили! Тоді 

перед вами відкриються великі можливості і перспективи.Шукайте своє покликання, розвивайте свої 

захоплення і ви зможете реалізуватися.  

                                                       Мрії стають реальністю! Скрипник Н., 21-С 

Дзюбак І. 21-С, Мельник О. 21-С 



 Щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, 

українці відзначають  

День української писемності та мови. 
    Студенти Костопільського медколеджу з радістю долучилися до святкування 

цієї події. Вони взяли участь у Конкурсі знавців 

рідної мови під назвою  «Диво калинове, рідна 

наша мова» , проведеного викладачем українсь-

кої мови Глущенко М.Я.,  де  на власному прикла-

ді підтверджували, що українська мова є надзви-

чайно гарною та говорити нею модно.  Студенти 

виконували правописні завдання, поринали у  му-

дрість фразеології, співали українські пісні, чита-

ли поезію… Своєрідну атмосферу створювали і 

залучені інноваційні технології та мультимедійні засоби, які довершено 

обрамлювали святкове дійство. 

     Окрім того, молодь виявила ініціативу взяти участь у  мовному експерименті « «Ні» суржику  у моє-

му мовленні». Для цього вони записували слова-паразити, що ними «засмічують» свою  мову на одній 

смужці паперу і нормативні відповідники до них – на іншій. Упродовж дня , перечитуючи написане, 

закарбовували у пам’яті «правильні слова», а викидали папірчик і відмовлялися у своєму мовленні від 

«слова-паразита». Таким чином, удосконалювали своє мовлення, виховували в собі повагу до рідної 

мови, шанобливе ставлення до себе, народу, його історії, культури.   

  З метою пропагування грамотності, 

підтримки та розвитку державної мови 

як духовного потенціалу нації, вихо-

вання високої мовної культури студе-

нти та викладачі долучилися до акції 

«Всеукраїнський радіодиктант націо-

нальної єдності». 

  Також, щоб ознайомити  молодь ко-

леджу з історією свята, продемонстру-

вати довершені , виплекані письмен-

никами, зразки українського слова, студентами  групи 11-С була оформлена стінгазета з нагоди знамен-

ної події.     

  Отож,  ми вважаємо, що  мета проведеного заходу,  а це -  піднесення престижу української мови 

серед студентської молоді, була досягнута і усі, хто піклується про долю українського Слова,  мали 

можливість долучитися до святкування у цей день. 

До усіх, хто дбайливо 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 слухняно                                                          

Нехай вона щоразу служить вам, 

  Хоч і живе своїм живим життям. 

С Т. 4  

«Диво калинове, рідна наша мова»  

КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Глущенко М. Я. 



КО С ТО П ІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

 

4 листопада 

На залізничний вокзал у Львові прибув перший потяг із Відня (1861) 

Щоб зв`язати Галичину з Віднем було прийнято рішення про будівництво залізниці 

 

7 листопада 

Третім Універсалом Центральної Ради була проголошена Українська Народна Республіка (1917) 

Протягом 1917 - 1918 років законодавча влада в Україні належала Центральній Раді 

 

Свій перший сезон відкрив Київський оперний театр (1867) 

Відкриття сезону було відзначено прем`єрою опери «Аскольдова могила», автором якої став росій-

ський композитор і театральний діяч Олексій Миколайович Верстовський. 

 

День української писемності і мови 

9 листопада, щороку, нашою державою святкується День української писемності і мови 

 

У Лубнах вийшла перша україномовна газета Росії (1905) 

12 листопада 1905 р. у м. Лубни Полтавської області побачив світ перший номер газети 

«Хлібороб». Це була перша україномовна газета у підросійській Наддніпрянщині. 

 

День працівників радіо, телебачення та зв`язку 

16 листопада, щорічно, у усієї нашої країни є привід відсвяткувати День працівників радіо, телеба-

чення та зв`язку. 

 

День студентів 

17 листопада, з року в рік, уся наша держава Україна має гарний привід відсвяткувати Міжнарод-

ний день студентів 

 

Початок Євромайдану (2013) 

19 листопада Революція гідності або Євромайдан - подія, яка розділила історію сучасної українсь-

кої держави на до і після. Саме ця революція стала показником відвертого протесту народу проти 

пануючої -олігархії 

Борис Патон  |  день народження 

27 листопада 1918 народився знаменитий вчений у галузі металургії і зварювальних процесів – 

Борис Євгенович Патон. 

 

С Т. 5  

Знаменні події листопада 

http://www.calendarium.com.ua/ua/na_zaliznichnii_vokzal_u_lvovi_pribuv_pershii_potyag_iz_vidnya_1861
http://www.calendarium.com.ua/ua/tretim_universalom_tsentralnoi_radi_bula_progoloshena_ukrainska_narodna_respublika_1917
http://www.calendarium.com.ua/ua/svii_pershii_sezon_vidkriv_kiivskii_opernii_teatr_1867
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_ukrainskoi_pisemnosti_i_movi
http://www.calendarium.com.ua/ua/u_lubnah_viishla_persha_ukrainomovna_gazeta_rosii_1905
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_pratsivnikiv_radio_telebachennya_ta_zvyazku
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_studentiv
http://www.calendarium.com.ua/ua/pochatok_ievromaidanu_2013
http://www.calendarium.com.ua/ua/boris_paton


     Ось і пройшов перший навчальний семестр. У нас за плечима залишилось безліч важких пар, занять з фізку-

льтури , а також практик у лікарні. Кожен студент зі своїх причин ч  екає на каніку-

ли. Одні хочуть відпочити удома перед телевізором, інші- поїхати у якусь подорож. 

Але, безумовно, кожен, без винятку, хоче , аби якнайшвидше наступили новорічні 

та різдвяні веселощі. 

 Лише згадайте святкування у ніч з 12 на 13 грудня. Коли всі дівчата, зібравшись 

на вечорниці, ворожили, а хлопці , зібрав-

шись гуртом, пакостили всім сусідам. І ніхто 

ні на кого не тримав зла, адже люди знали, 

що сьогодні- свято Андрія. 

Згадайте, як у дитинстві ви писали листи Святому Миколаю, щоб він по-

дарував вам те , чого ви так палко бажали. А на ранок ,19 грудня , ви зна-

ходили у себе під подушкою сюрприз. 

Згадайте ці приготування, коли без вас удома не вбиралася ялинка, адже 

ви були головним дизайнером цього новорічного дива. 

Згадайте святкування у ніч з 31 грудня на 1 січня, коли єдиний раз на рік батьки 

дозволяли вам не спати, навіть якщо на годиннику вже давно за 12. Коли удома 

завжди відчувається такий приємний запах мандаринів. А у кожного з вікон видно, 

як спалахують різнокольорові вогники. Коли 

рівно о півночі всі починають вітати один одного 

з Новим Роком, телефонувати рідним і писати 

листи знайомим. 

Згадайте моменти , коли всі збираються у ро-

динному колі на Багатий Вечір і куштують 12 

страв, головною серед яких є кутя. 

А 7 січня, починаючи зрання, ви зустрічаєте колядників, які благословляють 

ваш дім прекрасною колядкою. 

Згадайте Щедрий Вечір 13 січня, коли всі перевдягаються і йдуть щедрувати, носячи з собою Дідуха. 

А завершальним різдвяним святом є, звичайно, Водохреща, яке проходить у ніч з 18 на 19 січня. Ця подія нам 

нагадує про хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа. Вечір 18 січня ще називають Голодною кутею, адже 

цілий день християни постять і нічого не їдять, а сідають вечеряти, коли зійде вечірня зірка. 

Що ж , можливо, у кожного свої плани на ці канікули, але ні один не зможе пройти повз цих свят, які так нагаду-

ють нам про наше дитинство та збирають усю родину разом, приносячи щастя і радість 

у кожен дім. 

Свято наближається! 
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С Т. 6  КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Новий 2016 за східним календарем - рік Вогняної Червоної Мавпи. Це прекрасний час для залицянь, любові 

і скандалів. Рік розквіту моди, музики і мистецтва. Зміни у ньому - раптові та доленосні, але завжди буде відчу-

ватися розважливість і напористість Мавпи, яка допомагає приймати, може й 

несподівані, але правильні рішення, адже стихія "вогонь" по суті своїй - колоса-

льна життєво-важлива енергія, яка прагне вгору. 

Зустрічати рік Мавпи потрібно в натуральних тканинах, перевагу віддайте вог-

ненним або сріблястим тонам, так як вони соковиті, яскраві і принесуть незмінно 

щастя й удачу. 

Дарувати можна як оригінальні, так і практичні штучки, але головне - подарунок 

ваш повинен принести задоволення і радість рідним та близьким. Проте обов'яз-

ково треба пом’ятати про талісман цього року - мавпочку. 

Слободянюк К. 31-С 


