
       За час карантину наш коледж не міг проводити великі свята, такі як: випускний, день 
студента, студентська весна. Я дуже люблю організовувати різні проєкти, але через пан-
демію це було неможливо.  Будучи головою студради, хотілося б залишити щось хороше 
після себе, гарний спогад про проведені заходи, реалізовані проєкти. Одного разу я почула 
про так званий «щедрий вівторок» і вирішила, що цю тему потрібно розвивати. Як Ви 
пам‘ятаєте, уже невперше зустрічається це свято в нашому коледжі. 

       Минулого разу, коли був «щедрий вівторок», 
ми допомогли малозабезпеченим літнім людям, а 
також привезли діткам з санаторної школи бага-
то солодощів, канцтоварів, одягу та інших кори-
сних речей. З малечею зустрітись ми не могли, 
адже за правилами карантину це було не дозволено. Тала-
новиті дітки часто виступали на День студента у нас, дару-
ючи нам свої запальні танці, тому я пообіцяла, що обов’яз-
ково приїду до них разом з дівчатками та ми їм влаштуємо 
круте свято.  

         І от нарешті весна, карантин послабили і ми змогли 
організувати  цікавий захід. Це свято ми провели не самі. Нам допомогли діти-лідери з районної асоціа-
ції «Ровесник», які склали ігри та руханки для дітей -  тобто організували більш розважальну частину 
заходу. Коротчук Ілона Анатоліївна допомогла  створити сценарій офіційного формату, обравши веду-
чих, підібравши танці від груп «Diamonds” , «Латюз» та декілька 
пісень від ансамблю «Україночка». Разом ми поєднали це все в по-
тужнє свято Весни. Для діток ми купили солодощі, а також подару-
вали їм маленькі сувеніри у вигляді сердечок, на яких були зобра-
жені емблеми коледжу, що завжди  нагадуватимуть про нас.  Бачи-
ти щасливі очі малечі - це щось неймовірне! Вони з таким захоп-
ленням та щирістю брали участь у концерті, що інколи ми ледве 
стримували сльози. Ми розуміли, що свято скоро закінчиться, але 
нам так не хотілось прощатись. Воліли б і надалі проводити акції, 
адже наші студенти небайдуже ставляться до таких заходів, серця 
діток радіють, а їхні очі сяють щастям. Будемо  сподіватись, що 
вже восени талановита малеча знову подарує нам свої запальні тан-
ці на День студента і наше свято стане яскравішим.  

Я вдячна Ілоні Анатоліївні, яка підтримала мою ідею і допомогла організувати захід, а також асо-
ціації дітей-лідерів «Ровесник», які приєднались до цієї благодійної акції.  

      На даний момент мені боляче дивитись на нашу молодь, яка не робить цей світ кращим, а навпаки - 
нищить його. Рідко побачиш, як вони допомагають старшим людям, беруть участь в благодійних акці-
ях чи роблять якусь корисну справу. Зараз в молодого покоління в пріорітеті порозважатися, нагуля-
тись, отримати все легко , не доклавши жодних зусиль. Насправді, дуже прикро спостерігати за таким 
стилем життя нинішньої молоді .  Проте не вся сучасна генерація така. Я щаслива бачити наших студе-
нтів, які активно беруть участь в усіх проєктах.  Я закликаю кожного робити добрі справи, нехай це 
буде навіть щось маленьке і не геть вагоме, однак таке приємне і, можливо, довгоочікуване для когось. 

     Отож робімо цей світ кращий разом! 

«Щедрий вівторок» 
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25 червня 2021 р. у Кост опільському фаховому 
медичному коледжі відбулося урочисте вру-
чення дипломів випускникам спеціальності 
«Сестринська справа»  

 

 

 

Професія медичної сестри одна з найгуманніших і 
найблагородніших. Саме випускники цієї спеціаль-
ності будуть стояти на варті життя і здоров`я людей. 

  

 

На святковому вечорі з вітальним словом виступив 
директор Ігор Павлович Носко, побажав щасливої 
дороги у майбутнє життя випускникам та разом із за-
ступником Жук Ольгою Петрівною вони вручили ди-
пломи.  

 

 

Останні настанови і поради давали куратори груп Ко-
ротчук Ілона Анатоліївна і Глущенко Мирослава Яро-
славівна.  

 

 

На святі виступав ансамбль «Україночка», дует        
Тоні Рижої та Анастасії Таргоній з піснями «All of 
me», «Коледж». Також випускники запросили до      
вальсу найрідніших людей та викладачів,а ще дали 
урочисту обіцянку.  

 

 

 

Студенти 41 і 42-С груп подякували своїм батькам 
і викладачам за допомогу,підтримку і віру в них 
протягом чотирьох років.  

С Т .2  Костопільський фаховий медичний коледж 

Щемлива мить настала - 



Костопільський фаховий медичний коледж С Т .3  

             

 

        «Відчиняю двері і відразу згадую кожну 
мить,проведену у коледжі. За 4 роки він став 
нам рідним домом,а викладачі наставниками і 
другими батьками. Не віриться,що навчання за-
кінчилося і тепер ми не будемо сидіти за парта-
ми в аудиторіях,писати лекції,показувати прак-
тичні навички,не буде екзаменів та не влашто-
вуватимемо урочисті вечори і концерти.  

 

 

 

       Після нас прийдуть нові студенти,яких також бу-
дуть навчати бути сильними духом,гуманними і високо-
кваліфікованими спеціалістами. Отже, дорогі випускни-
ки, ніколи не забувайте студентські роки і нехай ваша 
праця приносить користь людям».  

 

З повагою, перша староста випускної групи 41-С, Дідовець Марина. 

 

    «За 4 роки в коледжі ми дуже змінились, по-
дорослішали, вирішили, куди йти далі: хтось 
буде працювати, хтось вступати. 

    Але кожен буде пам'ятати ці незабутні студе-
нтські роки.. Пари в коледжі, підготовку кожно-
го року до дня студента, іспити та підготовку до 
них..  

 

 

       Хочу побажати всім абітурієнтам, які планують 
вступити до нас, прожити ці роки так само незабут-
ньо як ми) А нашим студентам пам'ятати, що ви 
вступили до одного із найкращих коледжів не лише 
Рівненської області, а й всієї України (до речі, за ре-
зультатами КРОК М ми посіли 6 місце, думаю це 
досить хороший показник, як для маленького містеч-
ка Костопіль) 

    У вас зараз такі чудові роки, візьміть від них усе, 
що зможете!» 

З повагою, староста випускної групи 42-С, Борнік Марія. 

 

  

ВИПУСКНИЙ! 



 

  Викладачами та студентами нашого закла-
ду були проведені профорієнтаційні заходи 

з метою повідомлення учнів-випускників 
Рівненщини про найкращі умови здобуття 
кваліфікації сестри медичної та акушерки 

саме в Костопільському фаховому  

медичному коледжі.  

Нас гостинно зустрічали у школах та ліцеях 
міст і сіл, учні із щирим зацікавленням слу-

хали відомості про наш заклад, із радістю 
дивились презентації та відео, охоче навча-

лись маніпуляцій, що їх демонстрували  

наші студенти. 

Упевнена, з початком нового нав-
чального року студентські лави 

нашого славного коледжу попов-
нять розумні, допитливі, старанні, 
креативні випускники шкіл і жит-

тя закладу завирує, замайорить 
новими барвами. 
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С Т . 4 К ОС Т ОПІ ЛЬС Ь КИЙ  Ф АХ ОВ И Й  М Е ДИ Ч НИЙ  

       Вивчати медицину найкраще у нас! 


