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«Щедрик»  єднає народи! 

Жабчик О, 31-С 

 “Щедрик, щедрик, щедрівочка…” – ось так почина-
ються слова найвідомішої щедрівки усіх часів та народів. А 
чи знали ви, що ця пісня є  українською? Те, що я дізналася 
про "Щедрик" , було для мене справжньою несподіванкою. 

 Ця щедрівка стала популярною завдяки українському 
композиторові Миколі Леонтовичу. Він працював над нею май-
же все життя, і як ми бачимо сьогодні, – не дарма. Сам текст 

"Щедрика" був складений ще за часів язичництва, а от мелодія ще на початку ХХ 
століття.   Вперше "Щедрик" був виконаний у 1916 році хором Київсь-
кого університету. І уже через п’ять років відбулася прем’єра цієї пісні у Нью-
Йорку, що принесла їй величезну славу. Переклад з української на англійську 
здійснив Пітер Вільговський, який був українцем за походженням. Серед амери-
канців ця щедрівка відома як "Coral of Bells", що на українську перекладається 
"Колядка дзвонів".  Вся ця інформація для мене - великий сюрприз, адже я ніколи 
не замислювалась про  історію  "Щедрика".  А ви? 

 Цікаво те, що по-суті вона написана з трьох нот. Ви тільки уявіть, украї-
нець створив пісню, яку співає весь світ, і з кожним роком ми чуємо все більш 
нові варіанти. Нашому "Щедрику" у 2016 році виповнилося 100 років. До дня на-
родження найпопулярнішої щедрівки влаштовували різні флешмоби, також спі-
вали її церковні хори та оркестри, дитячі гуртки та діджеї, які додають старій піс-
ні нового звучання. "Колядка дзвонів" широко використовується у різних рекла-
мах, фільмах та серіалах. Набільш доречно вона звучить у таких кінофільмах: 
"Гаррі Поттер", "Сам удома" та інші.  

Також дуже цікавим "Щедрик" є у виконанні Олега Скрипки та гурту 
"Воплі Відоплясова". Вони збагатили його сучасними музичними аранжування-
ми. А Степан Коваль, режисер-мультиплікатор, створив на цю пісню міні-кіно, 
яке  було виконане в жанрі пластилінової 3D-анімації. У ньому відображається 
метушня перед Різдвом, як свято заходить в кожний дім, про те, як люди, насиче-
ні сірою буденністю, перетворюються у цей вечір на малих діток, як це свято по-
ширюється навкруги, і звичайно,  на фоні відео грає всім нам відомий "Щедрик". 

 Отже,  "Щедрик" є найбільшим українським внеском у світову куль-
туру. Саме ця щедрівка прославила український люд. "Щедрик" єднає народи! 
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  День соборності України - одна з найважливіших сторінок в істо-

рії нашого народу. 

  Український народ ніколи не спокушався на чужі землі , не праг-

нув підкорити інших, не нав’язував їм своєї волі, обороняючи свої кор-

дони, свободу й гідність. Він завжди жадав миру, злагоди й братерства. 

Та чомусь українців постійно хотіли роз’єднати, змушували вести бра-

товбивчу війну. Але наш народ свято вірив у те, що колись ми всі ста-

немо дружньою і міцною сім’єю. І цей день настав! 

 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві був урочисто проголошений Акт Злуки. 

«Віднині зливаються в одно віками відділенні одна від одної частини України—Галичина, Бу-

ковина, Закарпаття і Наддніпрянщина – в одну Велику Україну», - це великі слова, які виголо-

сив представник Директорії Федір Швець. 

 На жаль, об’єднання виявилося нетривалим і невдовзі окремі частини українських зе-

мель знову опинились у складі різних держав. Щороку 22 січня ми з невимовною вдячністю 

згадуємо тих героїв, які боролися за нашу єдність та незалежність. Це надихає на те, щоб і те-

пер не падати на коліна, а перемагати, адже ми на своїй землі. 

 Я вважаю, що відзначення цього свята сьогодні важливе, як ніколи. Воно нагадує нам  

про те, що лише в єдності ми маємо сили та можемо подолати всі біди й негаразди. 

 22 січня 1990 року наші співвітчизники, взявши один одного за руки, від Львова до Киє-

ва, ―живим ланцюгом‖ об’єднали Схід і Захід України. Це символізує духовну єдність східних 

і західних земель нашої держави. 

 Тож візьмемося міцніше за руки, як у тому « живому ланцюзі», й  доведемо усьому 

світові, що ми єдині й нероздільні. Слава Україні! 

 

Соборна Україна 
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Бубнович Л., 22-С 

Лунає пісня солов’їна, 

І віє вітер степовий. 

Моя Соборна Україна  

Знов зустрічає рік новий. 

В День соборності та злуки 

Всі ми, з заходу на схід, 

Поберемося за руки 

І підемо, як один великий рід. 

Соборна мати Україна – 

Одна на  всіх, як оберіг, 

Ти наша єдність нездоланна, 

Ти як Шевченків заповіт. 

 

Велична і свята, наша Україно, 

Лише тобі карать нас і судить. 

Нам берегти тебе, Соборну і єдину, 

І нам твою історію творить! 

До суду тебе не скують в ланцюги, 

І руки не скрутять ворожі: 

Стоять твої вірні сини навкруги, 

З шаблями в руках на сторожі. 

Стоять, присягають тобі на шаблях! 

І жити, і вмерти з тобою! 

Прапори рідні в кривавих боях, 

Ніколи не вкрити ганьбою! 

Кучечук Д., 22-С 



КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

      31 січня 2018 року Костопільський медичний коледж вкотре на-
повнився веселими посмішками випускників спеціальності 
«Акушерська справа».       
 Професія акушерки одна із найгуманніших і найблагородні-
ших, вона несе в собі тепло продовження роду та радість першого кри-
ку дитини. Саме випускники цієї спеціальності будуть стояти на варті 
захисту життя і здоров’я матері та та її немовляти. 

.        З вітальним словом на святковому вечорі ви-
ступив завідувач Костопільської філії РДБМК Носко Ігор Павлович. Щасли-
вої та легкої дороги бажали своїм дітям батьки. Останні настанови, важливі 
життєві і професійні поради давали куратори випускних груп Талащук В. М. 
і Корчашкіна М.М. Перед врученням дипломів нам вдалось поспілкуватись з 
випускниками та запитати про їх почуття у цей святковий день, дізнатись які 
в них плани на майбутнє і чи будуть вони сумувати за студентськими рока-
ми.    Випускниця і староста групи 4-А Бундак Юлія сказала, 
що для неї навчання в нашому коледжі залишило тільки приємні спогади. 
Хоч спочатку було важко, але вона дуже вдячна всім викладачам, що протягом двох з полови-
ною років були поруч і допомагали. Юля хоче і далі продовжувати навчання за фахом, але най-

ближчі півроку буде подорожувати світом. Своєму коледжу вона дякує 
за безцінні знання і вміння, за найкращих одногрупників та дуже хоро-
шого куратора Вероніку Миколаївну, яка завжди її підтримувала.                
 Випускниці Марина та Оксана сказали, що не шкодують про той 
день, коли стали студентами медколеджу. Вони пишаються своєю про-
фесією. Студентам радять вчитися, адже без знань – нікуди, а особливо 
медичним працівникам, бо їх праця дуже  відповідальна. Одна з дівчат 
розповіла нам, що вже навіть знає,  де працюватиме після випускного.

          Дуже зворушливими були слова кураторів. Вероніка Мико-
лаївна побажала нашим випускникам, щоб кожен вибір у їх житті був правильним, щоб здійс-
нювались всі задуми та мрії і доля була завжди прихильною. Також вона 
окремо подякувала своїй групі і батькам за хороших дітей.  
                        Дуже крас-
номовною була Марія Михайлівна. Вона від щирого серця вітала випуск-
ників із отриманням першого диплома та першої професії. Керівник підк-
реслила, що за ці роки вони збагатили своє життя студентськими момента-
ми, адже це найщасливіша і найбезтурботніша пора у їх житті. Марія Ми-
хайлівна наголосила, що у такій професії не завжди все буде легко, адже 
тут немає місця для помилки, бо дуже дорога її ціна – здоров’я та життя людини!  
        Ми також вітаємо випускників і хо-
чемо побажати, щоб їхня праця приносила користь людям, щоб вони ніколи не забували 
свої студентські роки і завжди подумки повертались у стіни рідного коледжу! 
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Не сумуй, випускник, на прощання 

Корнійчук Ю., Король К., 32-С 



 

 Привіт, давайте з вами розпочнемо нашу статтю з питання. Ви бували у 
Швейцарії? Ні? Тоді поїхали з нами. Не знаю, як в інших країнах, але в межах 
України надається відразу декілька можливостей побувати у Швейцарії. Зви-
чайно, в цих "Швейцаріях" навряд чи можна буде відшукати справжній швей-
царський сир, швейцарський шоколад, швейцарські годинники, вже не кажучи 
про швейцарські банки та власне швейцарців. Свої "Швейцарії" (інколи навіть у 
декількох екземплярах) є в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, 
Рівненській, Житомирській, Миколаївській, Київській, Черкаській, Донецькій 
та інших областях.В даному випадку ми робимо зупинку у Надслучанській 
Швейцарії, що розташована у східній частині Рівненської області в межах Бе-

резнівського та Корецького районів. 

   Надслучанський регіональний ландшафтний парк - площа 
17271 га, розміщений у південно-східній частині Березнівського району 
Рівненської області. Має значний рекреаційно-туристичний потенціал. 
Заповідна зона парку поєднує в собі 14 природоохоронних об'єктів (6 за-
казників, 7 пам'яток природи та 1 заповідне урочище). Тут знайдеться 
місце як для любителів активного туризму (піші маршрути, сплав річкою, 
скелелазіння), так і для тих, кому ближче пізнавальні екскурсії. Територія 
парку також прекрасно підходить для легкого оздоровчого відпочинку з 
прогулянками на свіжому повітрі та допоміжними промислами у вигляді 
збирання ягід, грибів, а також рибальства, що разом має назву сільський 

туризм. 

       Річка Случ - найбільша притока Горині (басейн Прип'яті). Цю річку 
важко описати одним реченням. Вона бадьоро біжить звивистим неспокійним 
руслом, місцями пробиваючи собі шлях через давні граніти Українського кри-
сталічного щита. На таких ділянках утворюються долини у вигляді каньйонів зі 
скелями, крутими обривами і порогами.  Найбільш скелясті береги Случі з вели-
чезними гранітними валунами і численними гротами зустрічаються в східній ча-
стині регіону, між селами Устя, Більчаки і Маринин. На цій території роз-
міщується геологічний заказник "Марининсько-Устянські граніти". 

 «Соколині гори» - ландшафтний заказник місцевого значення. Загальна 
площа 510 га. Територія відрізняється великою розмаїтістю ландшафтів і 
багатством флори. Має природоохоронну і естетичну цінність. Основних 
версій виникнення назви місцевості дві. Як водиться, одна з них прозаїчна 
(через велику кількість соколів, що живуть по горбкуватих берегах Слу-
ча), а друга романтична: юній княжні батько заборонив зустрічатися з 
бідним селянським хлопцем, і тоді закохані кинулися зі скелі і перетвори-
лися в соколів (за іншою версією закохані перетворювалися в соколів на 
час побачень). Далі на захід закінчуються Соколині гори, закінчується 
Надслучанська Швейцарія. А варто небагато віддалитися від Случа на 
північ, буквально на 1-2 кілометра, - і потрапляєш у зовсім інший світ 
лісів, боліт і лук. Світ Рівненського Полісся. 

 Як доїхати: Маршрутне таксі Рівне- Березне 10:20-11:40. Вартість проїзду: 57.33грн 
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