
   
 Зовсім нещодавно ми святкували день, коли у цілому 

світі зупинилося кровопролиття Другої світової війни. 

Пройшло вже 70 років з тих пір, коли були вістояні землі 

ціною мільйонів життів, задля того, щоб зараз ми могли 

вільно жити та не знати страху 

війни. 
Як і по всій Україні, у Костополі 

цей день відзначало усе місто. 
Вшанування пам’яті загиблим у роки Другої світової вій-

ни розпочалося ще 8 травня у День пам’яті та примирен-

ня. Студенти нашого медичного коледжу поклали вінок 

до пам’ятника загиблим патріотам, які були страчені на 

шибениці 1941 - 1944рр., а також вшанували їх пам’ять 

хвилиною мовчання. 

Продовження на наступній сторінці.. 

Пам'ятаємо.Перемагаємо. 

Швидше, вище, сильніше 

Костопільська філія РДБМК 
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Коли вже мир почнеться? 
Коли ми жити мирно будем? 

Коли народ наш схаменеться? 

Коли, скажіть нам, люди? 

Ми хочем жити, існувати. 
Сміятись, плакати, кохати. 

Давайте люди мирно жити! 

Ми створені всі, щоб любити! 

Любити, Україну шанувати, 

 

 

 

 

А не зі зброєю йти брат на брата. 

Не одна мати у журбі за своїм сином, 

Що йшов боротись за права Вкраїни. 

Україно! За тебе лиш молитва, 

Щоб не панувала в Україні битва. 
Ми українці, ми всі люди! 

Коли ми жити мирно будем?! 

Коли народ наш схаменеться? 

Коли в країні мир почнеться?! 

  Онищук Олена, 2-Б 

Коли вже мир почнеться? 
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 Мітинг-реквієм «Пам’ятаємо. Перемагаємо» з нагоди відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі відбувся 9 травня біля Меморіалу слави о 12 годині.  

       Всі присутні промовляли слова вдячності ветеранам та поклали вінки й квіти до Меморіалу. А о 13.00 дійство 

перемістилося на Майдан Незалежності, де відбувся концерт вихованців Костопільської 

дитячої школи мистецтв та Костопільського будинку школя-

рів та юнацтва «За мир і спокій в Україні». Також відбувся 

благодійний ярмарок та виставка-продаж дитячих робіт із 

метою збору коштів на лікування учасників АТО. На мою 

думку,була вражаюча різноманітність страв та розваг. Всі 

присутні могли за символічну ціну скуштувати смачний ша-

шлик та шкварки, смажену картоплю та каші, а також різні 

солодощі, напої тощо. Бажаючі могли безкоштовно приміря-

ти військове спорядження та за невелику платню зробити 

«фото – патріота». 

 У Костопільському районному краєзнавчому музеї з 10.00 проходила виставка «Костопільчани на фрон-

тах Другої світової війни», а також відбувся огляд експозицій «Військова техніка періоду Другої світової війни». 

Участь у підготовці до свята взяли учні всіх шкіл Костополя, студенти Будівельно-технічного технікуму та , зви-

чайно, Костопільської філії Рівненського базового медичного коледжу.  

         Наші студенти у колективі «Медичного загону швид-

кого реагування» були активними у благодійній акції: їхня 

робота полягала в тому, щоб допомогти людям визначити 

їх вагу та виміряти тиск. А також медичний коледж долу-

чився до виготовлення та розповсюдження символічного 

червоного маку – у пам’ять про загиблих. Всі виручені ко-

шти були перераховані пораненому учаснику АТО, нашому 
земля- ку – Мельнику Андрію. 

 Слободянюк Катерина, 21-С 

    
 Примак Марина, 21-С (фото) 

С Т. 2  

Ніхто не забутий, ніщо не забуте! 

КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

 20-го травня у стінах Костопільської філії Рівненського базового медичного коледжу відбулася підсумкова 

Науково-теоретична конференція, на якій кращі студенти представляли свої науково-дослідні роботи на вільні теми. 

Дослідження захищали: Волошина Іванна 21-С, Гуль Яна 22-С, Левчук Ігор 21-С, Дубич 

Інна 21-С, Бабій Світлана 12-С, Сульжик Анна 32-С, Іршак Тетяна 32-С, Бриж Юлія 32-
С, Матюшенко Ольга 12-С, Дідух Ірина 42-С, Літвін Світлана 3-Б. 

 На мою думку, студенти гідно впорались із завданням і презентували свої на-

працювання на високому рівні. Хочу відзначити, що виступам передувала клопітка пра-

ця юних науковців: пошук матеріалу, різноманітні опитування, дослідження, експери-

менти.  Кожен студент отримав оцінку своєї роботи у формі по-

рад, рекомендацій, настанов. 

 На конференції було присутнє журі у складі Носка І.П. – завідувача філії, Жук О.П. – 
заступник завідувача філії, Іваненко А.М. – зав. відділення, Таргоній І.І. - методист філії. 

 За свою роботу молоді науковці отримали сертифікати учасника підсумкової Науково-
теоретичної конференції. Я переконана, що усі учасники - і доповідачі, і слухачі, здобули бага-

то практичних знань, що допоможуть їм компетентно орієнтуватися і в щоденному житті, і в ситуації на робочому 

місці. 

          Бриж Юлія, 32-С 

Non scholae sed vitae discimus  
(Ми вчимося не для школи, а для життя) 



КО С ТО ПІЛЬС ЬКА Ф ІЛІЯ  РДБМК  

     День вишиванки – всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння 

етнічного вишитого одягу. 

   Історія свята 
    Всеукраїнська акція «День української вишиванки» було започатковано студенткою факультету історії, політології та між-

народних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Лесею Воронюк  

у 2007 році. Вона зауважила, що студенти досить часто одягають вишиванки на пари, і одного разу , 

спілкуючись на перерві з колегою Ігорем Житарюком, який також був у вишиванці, запропонувала 

одногрупникам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. У перший 

рік свята у 2007 році вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька 

викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до 

всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьо-

му світу, а також прихильники України. 

Основна мета заходу – це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та насе-

лення держави загалом. Свято не передбачає обов’язкових заходів окрім одягання вишиванки. Хоча протя-

гом всієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться 

концерти, хода, конкурси, вечорниці, ярмарки. Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до 

абсолютно просто вчинку – просто одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом з тим, 

така дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, 

культурну освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в День вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже у 

стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. 

    Осторонь від цієї акції не залишилась  і Костопільська філія РДБМК. У цей день більшість студентів, викладачів, праців-

ників медичного коледжу прийшли у вишиванках - у сучасних і навіть старовинних, адже вишиванка -  це символ здоров'я, краси, 

чистоти помислів і єднання з душею своїх предків, свого народу.  

Наші студенти завжди є учасниками різних заходів та акцій , не залишаючи добрих традицій! 

          Скрипник Наталія, 11-С 

С Т. 3  

«А сорочка мамина...» 

 День Європи - це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на 

спільних цінностях та інтересах. 

  Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. Традиційно, урочиста це-

ремонія відкриття Дня Європи проходить у Києві. Протягом останніх років успішно опробовано практику широкомасштабного 

святкування Дня Європи у регіонах України. 

 До такого святкування приєдналася Костопільська 

філія РДБМК. Вже стало  традицією проведення різних захо-

дів у медичному коледжі. Один з таких був присвячений Дню 

Європи в Україні і провела його викладач англійської мови 

Глущенко М.Я. із групою 11-с. 

Це було цікаве і захоплююче заняття на якому всі поринули у 

світ європейської мови. Поділившись на дві команди 

«Чемпіони» та «Переможці», група 11-с показала свої знання 

з англійської мови. Цікавими були інтерактивні завдання біля 

дошки, робота у групах та пізнавально-розважальна гра «Hedghogs» («Їжачки»). 

 Поринути у світ спортивних захоплень британців допоміг відео курс «Window of 
Britain» 

 Взявши за девіз «A healthy mind in a healthy body» («В здоровому тілі – здоровий 

дух») і отримавши чудовий настрій від відкритого заняття, студенти і, я сподіваюсь, усі 

присутні на заході, перейнялись ідеєю удосконалюва-

ти свої знання з  англійської мови. Адже саме мова 

британців є найпоширенішою мовою у світі і офіцій-

ною у Раді Європи. 

Багаторічний досвід організації Дня Європи в Україні 

вказує на те, що цей День поступово стає справою 

державного значення і відіграє непересічну роль у 

формуванні громадянської думки в Україні про май-

бутнє нашої держави в європейській сім’ї народів. 

  

День Європи  



 14 травня нам випала можливість відвідати один з найкращих санаторіїв України, мальовничий куточок Полісся. 

«Червона калина» - це Микола Сивий - людина  з великої літери та фахівець на своєму робочому місці. Він любить не лише 

власну справу, медицину,а й людей і прагне зробити все для їхнього оздоровлення.  

 Микола Сивий – прекрасний організатор, добрий господар, людина, яка є вимогливою не тільки до себе, а й мудро 

спонукає до праці увесь колектив. При зустрічі директор розповів нам про нелегкий шлях досягнення успіху. Непоблажли-

вою була доля  у Миколи Юрійовича. Рання смерть батька спричинила вибір професії. Через халатність медичних працівни-

ків  загинув батько Сивого. На зовсім юні плечі одинадцятирічного Миколи лягли аж ніяк недитячі обов’язки.  Долати всі 

перешкоди та негаразди допомагали мамині слова: «Люби людей, люби роботу і тоді об твою працю розіб’ються всі недруги 

і вороги». 

 Досягти високих вершин йому допомагали 5 

правил  успіху:  

«Я люблю людей. 

Я люблю життя. 

Я люблю Україну. 

Я люблю «Червону калину» 

Я люблю свою дружину Свєточку». 

Найбільшою цінністю санаторію є його колек-

тив, в складі якого 9 студентів нашого коледжу. Команда професіоналів з доброю, щи-

рою душею, яку вони віддають своїй справі.  

Упродовж всього виступу Микола Сивий часто повторював слова: «Головне любить Україну та Бога не вустами, а головою». 

  Кожен звернув увагу на великий масштаб санаторію. Площа понад 20га. , 460 туй, ціла алея сакур, 500 видів флори і 

фауни.  Є пляжна зона, яка відкрита для відпочивальників упродовж усього літнього сезону. Тішить гостей  колиба, виготов-

лена закарпатськими майстрами зі смереки. Окрім лісу, є п’ять гаїв лікарських та декоративно-фруктових дерев. Санаторій 

багатий на рідкісні рослини, які занесені до Червоної книги: Гінко(дерево життя), Модрина, Магнолія, Кипарис, Сакура… 

Нам провели екскурсію всередині закладу та ознайомили з техніками проведення деяких процедур, серед них: лікувальний 

басейн, фізіотерапевтичний комплекс, мінеральні ванни, грязелікування. Цей лікувально- оздоровчий комплекс  з унікальни-

ми видами мінеральних вод вважається однією з найпотужніших баз серед санаторіїв України.  Неможливо не відзначити 

нетрадиційне лікування, а саме: гірудотерапія, нетрадиційні види масажу, фітотерапія.  

 На базі санаторію налагоджено виробництво мінеральної води з глибинних джерел до готової продукції. Варто на-

голосити, що мінеральна вода «Червона калина»  має ідеальний набір цілющих мікроелементів, які активізують обмінні про-

цеси організму.  

 На кінець зустрічі ми отримали справжній сюрприз – пролунала чудова пісня від Миколи Сивого у власному вико-

нанні.  

Ця екскурсія сподобалась усім студентам, залишила хороший слід у пам’яті кожного. Дякуємо за чудову поїздку нашим ви-

кладачам: Бородавко Т.І., Лазарчук  М.П., Переходько П.Г., Рижій М.Й., Корчашкіній М.М..   

Дубич Інна,   21-С 

У гостях  у «Калини» 
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