
 

 

 Кохання - це найсвітліше почуття у світі. 
 Це бажання дарувати щастя не тільки коха-
ній людині, а й всьому, що тебе оточує. Скільки ж 
письменників, художників, музикантів та інших та-
лановитих людей намагалися передати це неймовір-
не почуттяу своїх творах? Мабуть, і не полічити. 
Кохання—це, насамперед, підтримка, терпіння, ро-
зуміння і відповідальність один за одного. Навіть з 
першого погляду ми можемо зрозуміти, чи симпа-
тизує нам людина.                                                                                 

 Кохання...воно дійсно повсюди, і наш медичний коледж не виняток. 
Так як у нас навчається дуже багато дівчаток, гадаю, що їм буде цікаво по-
чути, на що хлопці звертають увагу при першій зустрічі з ними.                  
 Під час спілкування-опитування  хлопців першого курсу отримала 
такі результати: вони звертають увагу на обличчя та очі, їх зацікавить дів-
чина, яка одягнена у звичайний, але чистий та охайний одяг. Під час спілку-
вання, щоб була розкутою, але в міру. Цікавлячись образом ідеальної дівчи-
ни у парубків другого курсу, довідалась: їхню увагу привертає зачіска, постава дівчини та 
одяг; саме вбрання повинно відповідати новим тенденціям. Під час опитування хлопців тре-
тього курсу виявилось, що хлопці при першій зустрічі найчастіше зверта-
ють увагу на очі, оцінюють, чи у дівчини природній колір волосся, чи рівна 
постава. А у спілкування хочуть, щоб дівчина була милою та доброю. А 
студенти четвертого курсу звертають увагу на зовнішні параметри (чи на 
обличчі багато косметики) та у якому стані взуття.   
                               Взагалі, кожний хлопець додавав щось своє: 
одному симпатизують блондинки з блакитними очима, іншому ж важливо, 
щоб волосся дівчини не було яскраве (рожеве чи фіолетове). А ще майже 
кожен хлопець хотів би, щоб його дівчина вміла смачно готувати.    
                                                                Отже, не можна сказати точ-
но, які саме дівчата подобаються хлопцям, адже у кожного різні ідеали. Але все ж таки є ри-
си, які подобаються усім хлопцям. Це, в першу чергу, доброта, чемність, охайність, щирість і 
вірність.   

 Дівчатка, просто залишайтеся собою, і пам’ятайте, що 
краса  - в простоті! 

 

Ідеальна дівчина 

Не суди про те, чого не знаєш 
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Міжнародний день  рідної мови за рішенням ЮНЕСКО відзначають 21 лютого всі 
народи Землі.  

 У рамках цього свята 22 лютого на базі Костопільської філії Рівненського держа-
вного  базового медичного коледжу проходив ІІ етап 
(обласний) VIII Всеукраїнської олімпіади з української 
мови серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації. Наш навчальний заклад гостинно 
зустрічав усіх шанувальників української мови та 

тих, кого об'єднала любов до рідного слова, а це учасників олімпіади та 
викладачів із 13 навчальних закладів.                                 
 Відкриття  розпочалось із ліричного вітання «Мова – серце на-
ції». Урочисто і радісно студенти, вбрані у барвисті вишиванки, пісня-
ми і віршами  несли звістку про Всесвітній день рідної мови , нагадую-
чи, що українська мова – одна з  наймелодійніших і наймилозвучніших , найбагатших і найпоширеніших 

мов у світі.                                                                                                             
 Після написання конкурсних завдань, учасників було запрошено до сто-
лу, де їх пригощали студенти нашого коледжу. Під час частувань вони поділи-
лися  своїми враженнями від олімпіади: 

 Участь в олімпіаді дала мені змогу познайомитися з багатьма цікавими 

людьми. Також я змогла оцінити свої знання та навчилась не панікувати у най-
відповідальніший момент (Христина). 

 Готуючись до олімпіади, я дізнався ба-

гато нового, покращив свої знання з рідної мови (Дмитро). 

 Я відкрила себе, зрозуміла, що якщо наполегливо йти до своєї 

цілі, то ти її обов'язково досягнеш (Марина). 
  Також своїми враженнями від олімпіади поділилася наша сту-
дентка Демушик Мирослава, яка минулого року виборола друге місце 
на обласній олімпіаді: 

 Участь у будь-якому конкурсі чи змаганні завжди є дуже хвилю-

ючим моментом. Що вже говорити про олімпіаду з української 
мови, адже ти захищаєш не тільки честь навчального закладу, але й свою власну, тому не маєш 

права на грубі помилки. Участь у ній дала мені змогу повірити в себе, в свої 
сили. Я навчилася думати, не втрачаючи контроль в складних ситуаціях та не-
зважаючи на дрібні невдачі, завжди впевнено крокувати вперед. Бажаю кожно-
му пережити ці відчуття!  
 Хвилюючим моментом для учасників олімпіади стало оголошення ре-
зультатів. Отже, переможцем обласної олімпіади стала  студентка  нашого ко-
леджу групи 22-С Грищук Марта (92 бали), яка  буде захищати честь Рівнен-
ської області на ІІІ етапі VIII Всеукраїнської олімпіади з української мови у    
м. Кривий Ріг. До перемоги в олімпіаді студентку підготувала викладач україн-
ської мови Глущенко Мирослава Ярославівна.                                                
 Друге місце посів студент Костопільського будівельно-технологічного 

коледжу НУВГП Дашкель Дмитро  (88 балів).  Третє місце виборола студентка Технічного коледжу На-
ціонального  університету водного  господарства та природо-
користування Боярчук Христина (83 бали).                У черго-
вий раз високий рівень знань рідної мови продемонстрували 
всі учасники олімпіади.  З впевненістю можна стверджу-
вати: формується  майбутня національна еліта, яка бере-
гтиме і збагачуватиме найдорожчий скарб – нашу рідну 
мову!  
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«Я-жінка. Я-Богом запалена свічка» 

Дідовець М., 11-С 

 Студенти групи 11-С, за підтримки свого куратора Кудрі Ю.П.,  
провели тематичний захід присвячений Міжнародному жіночому дню      
8 Березня : " Я– жінка. Я– Богом запалена свічка ".  На святі лунали 
пісні, вірші та дуже багато теплих слів на адресу наших прекрасних 
викладачів. 

« Я-жінка! Ви чуєте, люди, я-свічка, 
Запалена Господом на віки! 

                                  Я - річка, бурхлива й неспинна, 
                             Що в повінь зриває верхи берегів...»    

 Наші чарівні жінки, найпривабливіші і найчарівніші, ми бажаємо Вам нових щасливих мо-
ментів не тільки цієї весни, а й на всьому Вашому життєвому шляху. Нехай у  серцях панують 
душевне тепло і спокій. Залишайтесь надовго сповненими казкової чарівності, ніжності й прита-
манного лише Вам незвичайного шарму!          
    Адже подібно до того, як пахне і розквітає весна,  

розпускається краса улюблених і дорогих нам жінок!  

  

Зі святом  
  8 Березня! 

 



 

 Час надто швидкоплинний, аби розмінюватися на дріб-
ниці, але за постійною біганиною ми часто не здатні помічати і 
цінувати всю особливість даного моменту.   
  І як так сталося, що вже пройшло 4 роки з тих пір, як 
я вперше познайомилася зі своїми вже такими рідними і любими 
кумедниками! А от і вже прощальна виховна відіграна... Дехто з цих 
крихіток - вийшов заміж, а дехто - колисає свого власного малюка, 
читаючи йому перед сном конспект з хірургії. Та ви, певне, жар-
туєте, це не могло закінчитися так швидко…   
 З особливим трепетом готувалися ми, 41-С та 42-С, до 

«прощального вальсу». Знали б глядачі, як знімалося та монтувалося 
відео, про наше «нелегке студенське життя». За підбір локацій, оформ-
лення тексту та монтаж окреме дякую Олі Корицькій та Каті Демян-
чук,  і як експрес-методом вивчалася пісня для завершення виступів, 
так, аби кожен попадав в ритм і не губився в наголосах! А репетиції 
сценки у всіх викликали змішані відчуття, але це було весело, погодь-
теся. Коли Надійка Лобач попросила надіслати спільні фотографії на-
шої групи для монтажу презентації, то за півгодини у моєму вайбері 
висіло 186 повідомлень, фактично кожне з них - було фото. Після пе-
регляду слайд-шоу навіть найбільш бойові крихітки не змогли стрима-
ти сльози...         Дякую вам за ці безперечно кльові 
(або не дуже) і смішні (або не дуже) моменти, інколи шалені, інколи сповнені смутку, адже професія, 

яку ми обрали не завжди несе в собі лише приємність. Дякую, за мо-
менти із запахом нашатиру і маминих бутерів. Дякую, за внутрішньо-
м’язеві ін’єкції без після ін’єкційних абсцесів. Люблю вас, тому що 4 
роки  - це немало, це як 4 роки в новій сім’ї, в якій трапляється все, 
що завгодно (медовий місяць, перший конфлікт, хтось не почергував 
на генеральному...).       Дякую, 
від імені всієї 41-С групи, Марчук Тетяні Григорівні, за те, що все- 
таки обходить пропозиції засто-
сування касторки внутрішньо, в 
якості покарання. Ми вас люби-

мо, але ви знаєте цю зрадливу весну, то все вона, тільки підігріє 
сонце - студенти дуріють. Також, окрема подяка усім викладачам, 
які так само терпляче із неабияким розумінням підходять до про-
блем кожного з нас! Для вас ми присвятили «вальс», і сподіваюся, 
ви провідчували нашу щирість та хвилювання. Вибачте, коли ро-
били дурню, не вдягали бахіли, забували халат, і коли після 8 Бе-
резня , без слів «будь ласка», не питайте сьогодні, давайте наступ-
ного разу дві теми» - благально дивилися у ваші очі.  

Дякую всім, ви - чудові, не зважаючи ні на що! 
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