
  

  Початок нового навчального року, 

здавалося б, звичайна щорічна подія, але для 

кожного вона вже стала традицією, і не важ-

ливо чи це школяр , студент , викладач або ж 

батьки. 

  

                

Ось і насту-

пив день,  

коли ми зібралися у стінах Костопільської 

філії Рівненського базового медичного  

коледжу… 

  

Продовження на наступній сторінці.. 

День знань 

Небо для тих, хто має крила  

Костопільська філія РДБМК 

У номері: 

День знань 

Вітаємо першокурс-
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клубів, спортивних 
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       Кожен із студентів нашого коледжу стояв колись перед вибором: 

надати перевагу  медицині чи  іншій галузі , навчатися у нашому коле-

джі  чи в іншому. Усі стикалися з проблемами на початку навчання, і 

для кожного з нас цей навчальний заклад постав у різному світлі . 

Щоб довідатись,  яке враження справив наш коледж на студентів пер-

шого курсу,  ми провели опитування.   За його результатами можна 

зробити висновки про те, що майже всі студенти з дитинства мріяли 

про професію медичного  працівника, вважають медицину найблаго-

роднішою з галузей і хочуть працювати допомагаючи людям. Усі ро-

зуміють наскільки відповідальними , цілеспрямованими і ерудованими їм потрібно бути,  щоб досяг-

нути успіху. 

    За даними опитування більшість студентів вибрали КФРБДМК , при-

слухавшись до схвальних відгуків про наш заклад. А він, на їхню дум-

ку, відповідає рівню одного з найпрестижніших медичних коледжів 

України  із висококваліфікованими викладачами, належним рівнем  

знань з дисциплін,  відсутністю хабарництва. Першокурсникам подоба-

ється все в нашому коледжі, крім короткотривалих перерв між заняття-

ми, а студенти, що проживають у гуртожитку, бідкаються на відсут-

ність вільного доступу до душу і до глобальної мережі  Інтернет, яка 

так необхідна молоді для навчання і дозвілля. Із усіх опитуваних ніхто 

не вказав на зверхнє ставлення до себе з боку  старшокурсників і викладачів , всі дуже швидко адапту-

вались , а дехто навіть знайшов друзів.  

Отже, побажаймо удачі і великих звершень нашому поповненню,  нехай 

щастить! 

Вітаємо першокурсників у студентській родині 

Старовойтов М. 3-Б 

mailto:kost_medcol@ukr.net


 

 Сьогодні усі навчальні заклади привітно відчиняють двері для своїх вихованців та їхніх батьків, 

запрошують на свято. День знань символізує завершення літніх канікул та початок нового навчального 

року, що викликає у студентів одночасно і сум, і радість. З одного бо-

ку, їм так не хочеться прощатися з 

відпочинком та розвагами, а з іншого 

– нарешті можна зустріти своїх ви-

кладачів та одногрупників. Але після 

довгих , а для когось і не дуже, літніх 

канікул всі з’явилися на навчання з 

новими силами, готовими здобувати 

все нові й нові знання на шляху до своєї мрії – отримати фах медично-

го працівника. 

 Відбувалася урочиста подія, присвячена Дню знань, у Косто-

пільському районному будинку культури й мистецтв. На ній були 

присутні як студенти, так і викла-

дачі, а також завідувач КФРБМК 

Носко Ігор Павлович, який приві-

тав нас із початком нового навча-

льного року і побажав наснаги для 

досягнення мети кожного зі студе-

нтів. 

     Цього року наша студентська родина поповнилася ще на 4 групи, 

які для нас представила заступник завідувача  КФРБМК  Жук Ольга Петрівна,  а саме набір   у групи  

11 – С ( керівник Рижа М.Й.),     12 – С ( керівник Архипчук Ю.В. ),     

2 – А(керівник Талащук В. М.),         

2 – Б (керівник Корчашкіна М. М.). 

Святковий концерт був наповнений 

різноманітними виступами мистець-

ких гуртків, а саме: танцювального, 

вокального та барабанного. 

 Слова привітання було чути 

не тільки з вуст викладачів та студе-

нтів, а також від усього батьківського колективу.  Ця роль дісталася 

мамі одного з першокурсників Олійника Євгенія — Світлані Євгеніївні. 

    Відбулося традиційне вручення студентського квитка першокурснику, а також пролунала  урочиста 

клятва Гіппократа. 

    Завершилося свято вже звичною та знайомою піснею усіх студентів «Gaudeamus». 

С Т. 2  

День знань 

КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Слободянюк К. 31-С 



КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

       Відомо, що Інтернет було винайдено у Сполучених Штатах Америки у 1969 році. Спочатку проект  

мав на меті створення надійної системи передачі інформації  на випадок війни. Унікальність такої систе-

ми полягає у неможливості підслуховування. Починаючи з 70-х років мережу Інтернет використовують  у 

різних цілях. А життя сучасних людей у еру інформаційного суспільства просто не можна уявити без цієї 

мережі. 

     Сьогодні всесвітня павутина  є невід’ємною частиною життя і навчання студента. Завдяки сучасним 

технологіям  ми здобуваємо інформацію значно швидше і у більш зруч-

ний спосіб. 

    Інтернет  уможливлює  користування джерелами бібліотек  та баз 

даних усього світу. Отож, не секрет, що молодь потребує вільного дос-

тупу до Wi-Fi, щоб мати можливість збагатитися знаннями.  Для прик-

ладу,  у Рівненському державному  базовому  медичному  коледжі сту-

денти мають змогу користуватися безкоштовним Wi-Fi.  Натомість у 

нашому  училищі таких розкошей ми цього року не дочекались. То чо-

му ж так, адже коледж входить у десятку найкращих ВНЗ I-II рівнів 

акредитації? 

     Згідно з результатами опитування, проведеного в коледжі, 

кожен третій студент вважає, що Інтернет  є однією з найважливі-

ших для людини потреб. Отже, за результатами опитування   

100% студентів використовують Інтернет для спілкування в соціаль-

них мережах, з них: 

58% студентів використовують Інтернет-ресурси для поглиб-

лення знань, розширення кругозору, підготовки до занять; 

24% студентів – для пошуку художньої літератури, пізнання 

оточуючого світу; 

18% студентів  насолоджуються  іграми  он-лайн  та  розвагами.  

     Таким чином,  Інтернет є досить багатогранним, це одночасно і середовище для спілкування, 

розваг та навчання, тому він є частинкою нашого повсякденного життя. Отже, на запитаня: «Чи по-

трібен  студентам Wi-Fi?», ми можемо твердо відповісти: «Так, потрібен». Інтернет – це величезна кіль-

кість корисної інформації, яка знаходиться у вільному доступі і зручна для користування.  

     Варто додати, що зв’язок Інтернету з освітнім процесом є 

досить тісним. Оскільки інформація , що потрібна людині, 

яка навчається, може міститися не тільки у підручниках, збі-

рниках, журналах, а  у електронному вигляді в мережі.  

    Отож, щоб у майбутньому відповідати рівню фахівця ви-

сокої кваліфікації, студент навчального закладу  повинен  

мати вільний доступ до всіх можливих ресурсів і джерел  

інформації та знань. 

Мельник О., Луцик В., 21-С 

С Т. 3  

30 вересня - Міжнародний день 

Інтернету 

Важко здобути грунтовні знання, маючи одну кни-

жку на десятьох 

На даний момент число користувачів Всесвітньої павутини перевалило за 2 мільярди, і це при тому, що на 2006 рік 

їх було не більше 600 тисяч мільйонів. Найнижчий відсоток користувачів інтернету — в Північній Кореї, в той час, 

коли найбільший — в Ісландії. 

 Кожен 8-й шлюб в Америці, виявляється, укладений завдяки павутині, де і відбувається знайомство майбутньої 

пари.  

Засновник всесвітньо відомої соціальної мережі Facebook — дальтонік. Саме тому дизайн сайту виконаний в синіх 

відтінках, адже Марк Цукерберг не розрізняє зелені і червоні кольори.  
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С Т. 4  КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

Назва гуртка День занять Початок занять Місце  

проведення 

Танцювальний Вівторок, 

Четвер 

16.30год. РБК 

Вокальний  Понеділок, 

Четвер 

16.30год. Музична студія 

Барабанщиці  Понеділок, 

Четвер 

15.00 год. Читальний зал 

Драмгурток  Середа 16.30год.  Світлиця 

Баскетбол  Вівторок 16.30год.  Спортзал 

Волейбол  Середа 16.30год.  Спортзал 

Настільний теніс  Четвер  16.30год.  Спортзал 

«Молода господи-

ня»  

Четвер  19.00год.  Спортзал 

«Етика спілкуван-

ня»  

Вівторок 19.00год.  Спортзал 

15 вересня 2015 року було проведено студентську конференцію, на якій було ухвалено 

«ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування» Костопільської філії Рівненського 

базового медичного коледжу та було обрано представницькі і виконавчі органи        

студентської ради Костопільської філії РБМК на 2015-2016 н.р. 


