
   Ми усі знаємо, що Великдень – це свято Воскpесіння Хpиста. Сьогодні воно має 

й іншу назву — Пасха. З'явилася ця 

назва в кінці I тисячоліття, коли на 

українську землю прийшло христи-

янство. На Україні зазвичай до цього 

дня господині печуть паски, а дівча-

та за допомогою фаpб та воску 

pозмальовують писанки. Усi обря-

довi Великоднi страви (паску, яйця, 

сало, печене м’ясо, ковбасу, масло, 

сіль, хрін...) освячують в церквi 
пiсля Всеношної служби. А найуро-

чистiший момент настає опiвночi, 
коли священник сповiщає : ―Христос 

воскрес!‖, а всi присутнi з трепетом 

вiдповiдають: "Воїстину воскрес!" 

Великдень – свято сімейне, а медичний коледж - наш другий дім. І як у кожній 

сім’ї, ми теж святкували.  
 

СВІТЛЕ СВЯТО ВЕЛИКОДНЯ! 

Серце  до  серця  

    Твори добро і воно тобі повернеться — такий вічний закон 

людського буття. Не забув цю пораду і наш коледж . Студенти та 

викладацький колектив взяли активну участь у благодійній акції 

―Серце до серця‖. В межах цього   заходу ми збирали кошти на реа-

німаційні відділення дитячих лікарень. 

 По-перше, хочемо подякувати волонтерам Катерині Жилці та 

Юлії Бриж , які свідомо поставилися до роботи і взяли участь в 

добрій справі. Ми зробили немало роботи і маємо резуль-

тат. В цьому році було зібрано всіх 977.70 грн. Величезна 

вдячність тим, хто був активним і долучився до благодій-

ної справи. 

    

Творити добро легко, головне робити це від щирого сер-

ця!  Не будь байдужим до чужого горя! Приєднуйся до 

акції і допоможи тому, хто цього потребує! 
 

Юрко Л., 3-А 

Життя коротке , мистецтво вічне 

Костопільська філія РДБМК 
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    Найбільшою подією з нагоди Великодня була пасхальна виста-

вка. На ній студенти коледжу охоче продемонстрували  особ-

ливості святкування українцями цього торжества. Одні прино-

сили великодні страви, такі як: паска, крашанки та писанки, 

м’ясні та молочні продукти, інші –  прикрашали столи виши-

тими рушниками, іконами та квітами.  Участь у цьому дійстві 

взяли всі групи ,і ,безсумнівно, кожна з них була неповтор-

ною.  

   Наші студенти підійшли дуже відповідально до події і свято 

пройшло відмінно. А було це так... 

   Одного квітневого дня читальна зала коледжу заповнилася веселою метушнею студентів і на святково прик-

рашених столах з’явились приготовані ними смачні великодні страви:  пухкі паски, різнобарвні крашанки, за-

пашні ковбаси та пекучий хрін. Погляд приваблювали ікони, вишиті хрестиком, а то й бісером, вітальні газети, 

листівки; зачаровували аромати перших весняних квітів 

та вербових гілочок; милували око святково одягнені у 

вишиванки наші студенти та їх керівники. 

   Представники кожної групи урочисто і  трепетно віта-

ли гостей з Христовим воскресінням, розповідаючи  

біблійні оповіді, віншуючи щирими побажаннями і, на-

віть, співаючи великодніх пісень.   

    Традицію такого святкування,  безсумнівно гарного і 

у по-домашньому теплій атмосфері , я бачу вперше. Щи-

ро зізнаюсь, що був приємно вражений і здивований, адже саме 

у такі моменти усі в нашому закладі гуртуються у справжню училищну родину і тоді тепло та радість огортає 

твоє серце і ти уже з нетерпінням чекаєш наступного училищно-родинного Великодня!  
  Слободянюк К, 21-С,Старовойтов М, 2-Б 

С Т. 2  

Медичний коледж святкує Пасху 

КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

  Перше квітня... В календарі це 91-й день року, а ще  - це свято гумору, веселощів та дотепно-

го жарту. Як припускають науковці, до нас воно прийшло з Німеччини. В цей день дівчата 

дурили людей, аби верховодити над майбутнім чоловіком. Ця традиція знайшла місце серед 

нашого життя й сьогодні. Ми звикли до того, що 1 квітня обов’язково маємо пожартувати над 

друзями чи рідними. Зрозуміло, що жарт має бути доречним та без негативних 

наслідків.  

   Студентство Костопільського медичного коледжу також не залишається осто-

ронь Всесвітнього дня сміху, а активно бере участь у святкових веселощах. 

  Кажуть, що сміх продовжує життя. Можливо, саме цей дивіз став настановою  

для костопільського активу міста  і, під безпосереднім керівництвом Дмитра Стасюка, у Костополі 

було проведено КВК. Школярі та студенти звичайно його підтримали. В конкурсі взяли участь 3 

шкільні команди, а також Будівельно –технічний коледж. Чому ж медичного коледжу немає в спис-

ках конкурсантів? Чому ж ми не отримали запрошення взяти учать? Можливо, це і був той першок-

вітневий жарт?  

  Наші обурення намагався спростувати сам пан Дмитро запевняючи, що це був лише  пробний варіант. Загальна 

мета конкурсу — згуртувати молодь та підняти загальний настрій костопільчан. Організатор  повідомив нам, що 

заходи такого роду тільки починають свою діяльність у нашому місті,  і вони будуть  дуже раді, якщо у ньому візь-

ме участь більше молоді вже восени цього року, а особливо — студенти медичного коледжу. 
  Тому, я думаю, що не варто сумувати, а краще згуртуватись і обов’язково стати активними членами організації 

такого зразка. Давайте весело і корисно проводити наше дозвілля! Переконана, що в скрутний час для країни, під-

няття загального вольового духу народу буде досить доречним! 

Жилка К., 3-А 

Першоквітневий жарт 

Студенти групи 11-С разом з  

керівником Марчук Т.Г. 
Шановані нами гості свята 

3-Б з наставником Радько 

Група 2-Б і їхній керівник 

Глущенко М.Я. 



КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

     25  квітня 2015 року відбулася п’ята Всеукраїнська 

акція з прибирання парків, скверів, пляжів та інших місць 

відпочинку – "Зробимо Україну чистою 2015!" (ЗУЧ-
2015). 
   У цьому році нас було більше 250 000! ЗУЧ залучила до 

прибирання більше 200 000 учасників у 400 населених 

пунктах по всій Україні! 
    ЗУЧ-2015 – громадська ініціатива. Її мета – покращити 

якість життя простими діями. ЗУЧ засуджує  вчинки тих, 

хто засмічує парки та вулиці, але на цьому не зупиняється. 

Учасники ЗУЧу готові власноруч зробити нашу країну 

чистішою і вже довели це! 
   ЗУЧ не підтримує жодної політичної партії,  діє в рамках Міжнародного соціального проекту 

«Let's Do It!», який спрямований на те, щоб очистити від сміття нашу спільну домівку – Планету. 

До цієї чудової ініціативи вже долучилися більше 90 країн світу. 
   Цього року ми відмінно попрацювали над очищенням нашого міста від сміття. Це було нелегко, 

але результативно і весело. Також   організатори ЗУЧу влаштували невеличкий, але хороший і запа-

льний концерт у Будинку культури. Багаторічна справа з очищення нашої країни від сміття стала 

поштовхом до того, що цього річ вся Україна проводить не лише акцію прибирання, а й Всеукраїн-

ський екологічний фестиваль “ЧИСТОFEST‖ . Крім того, традиційно збільшилася кількість місць 

прибирання - минулого року їх було сім, зараз до списку включено близько десяти.  
   Звісно, студенти нашого коледжу охоче приєдналися 

до цієї акції - вони власноруч зібрали кошти на облад-

нання медичних аптечок. Тож, на кожну із локацій був 

призначений студент, який при потребі надавав першу 

медичну допомогу.   
    Учасники акції закликають брати активну участь у 

прибиранні наступного року, а я переконана, що до-

статньо не смітити, аби місто залишалося кра-

сивим, а природа — первозданною. 

«Якщо ви нічого не зробите, я запевняю вас, нічого й 

не станеться»  - ЖАК ФРЕСКО  

Відео проведеного заходу можна подивитися скориставшись електронною  
адресою : https://vk.com/zuchkostopil?w=wall-
68312566_444%2Fall 

    Стасюк Ю., 11-С 

С Т. 3  

Зробимо Україну чистою! 



   Велична картина зоряного неба. Тисячі зір мерехтять і переливаються, манять до себе допитливих. Протягом багатьох віків людина мріяла 

про подолання земного тяжіння, про космічні польоти.  

   Вже стало традицією проведення заходів, присвячених Дню космонавтики. 

Таким було об’єднане занаття двох груп 11-с та 12-с, яке провела Лазарчук 
М.П. Цікавими  були розповіді про старогрецького майстра Дедала та його 

сина Ікара, що намагалися піднятися у небо за допомогою крил, зліплених із 

воску.  Ведучі, Банацька Віталіна та Бородавко Надія , розповіли про історію 
розвитку авіації та космонавтики, про братів Монгольф’є та Райт – піонерів 

авіації. 

Зі спогадів Юрія Гагаріна: «Я побачив Землю. Була помітна округлість, опук-
лість Землі. А найкрасивішим, понад  усе, був обрій – різнобарвна, осяяна 

усіма кольорами  райдуги смуга, що відділяла Землю від чорного неба.” 

  Не менш цікавою та змістовною була українська сторінка в історії космонавтики. Мало хто знав, що 

перші ідеї підкорення космосу за допомогою ракет належать українцям, що першим ШСЗ був нашим, що першою людиною у космосі мав 
бути теж українець.  

   Сторінки  усного  журналу гортали ведучі О. Матюшенко та Д. Радчик. А далі відбулося змагання команд 

―Оріон‖ (12-с) та ―Сіріус‖ (11-с). У запеклому інтелектуальному двобої перемогла  

команда ―Оріон‖ і відзнакою для них були шапочки  ―Розумники‖ та гарні оцінки. 

“ІКАРИ ГИНУТЬ НА ЛЬОТУ, АЛЕ НЕ СХОДЯТЬ ЗІ ШЛЯХУ І ЛЕТЯТЬ-
ЛЕТЯТЬ У НЕБО ДАЛІ”     

                                               Лазарчук М.П., викладач фізики та астрономії 

День космонавтики «Крізь терни до зірок» 
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С Т. 4  КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

 

       У березні  фінішувала Спартакіада з волейболу серед  студентів  відділень «Сестринська справа» та 
«Акушерська справа»,  приурочена  до 24 річниці незалежності України.  У змаганнях, які проходили в спор-

тивному залі Костопільської філії Рівненського базового медичного коледжу, взяли участь 100 студентів та 
зібрали велику кількість вболівальників. В запеклій боротьбі відзначились групи з наймайстернішою грою та 

командним духом.    Вправність,  характер,  жага до перемоги  спостерігались у кожній грі. Чергове набране 

очко командами виражалось хвилею позитивних емоцій не тільки гравців, а й тренерів, вболівальників. Кожне 
втрачене очко приводило до розчарування, суму, іноді навіть до сліз, але змушувало збиратись зі своїми силами 

і рухатись вперед, боротись за першість.       Титул переможців отримали: студенти групи 3-А (куратор – Вакул-

ко В.Ф., капітан команди – Дідовець Богдан),  друге  місце у відчайдушній боротьбі  виборола група 31-С 
(куратор – Таргоній І.І,  капітан команди – Савчук Назар), третє місце здобули студенти акушерського  

відділення групи 2-Б (куратор групи – Глущенко М.Я,  капітан команди – Мосійчук Олександра). Чемпіони 

отримали привітання від вболівальників та колег, а організатори спортивного заходу вручили  грамоти та 

поділилися професійними настановами з лідерами. 

      Головний суддя Удодік  Антон Микитович зауважив: «В училищі проводиться традиційна Спартакіада коле-

джу з семи видів спорту: легкоатлетичний крос (осінній та весняний), шашки, баскетбол, настільний теніс, 

волейбол, легка атлетика. Наступним видом нашої спартакіади буде легкоатлетичний крос. Отож, бажаю 

учасникам змагань хороших результатів, вдалих ігор та яскравих перемог!». 

       У студентські роки спортивні заняття особливо важливі: вони спрямовані на вдосконалення фізичної підготов-

леності, фізичного розвитку і фізичної працездатності, профілактику захворювань, які можуть розвинутися в стар-
шому віці. Жоден лікар, жодна державна програма не зроблять нас здоровими. Здоровими зробити себе можемо 

тільки ми.  Нагородою буде щасливе довголіття. Ну що, стартуємо? 

                                                                               Чернявська С., 31-С 

У здоровому тілі—здоровий дух        


