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У цьому номері  

     читайте: 

День студента 

Я без тебе, мово, - без 

птахів діброва! 

На освітній ниві… 

Голодними очима 

Зимова казка 

Що для вас сесія? 

У наступному но-

мері читайте: 

 Коляда їде! 

 «На Аскольдовій мо-

гилі поховали їх…» 

6 грудня – День зброй-

них сил України   

1 січня – Новий рік 

7 січня – Різдво Христо-

ве 

11 січня – міжнародний 

день спасибі 

22 січня – День собор-

ності України 

25 січня – День Тетяни 

(день студента) 

 

 

     Свята та 

пам’ятні дати 

KMK NEWS 
 

 

 

 

 

День студента – це завжди свято, 

насичене усмішками та гарним на-

строєм, незалежно від кількості пар 

та отриманих двійок. Його з нетер-

пінням чекають всі: як першокурс-

ники, так і майбутні випускники. 

Цьогоріч цей день був сповнений 

безліччю цікавих і захопливих подій. 

Піднесений настрій був у кожного 

ще  з самого ранку. Забути про свято 

і поринути в буденні проблеми не дозволяли кольорові, наповнені гелієм ку-

льки, розташовані при вході в головний корпус, в коридорах, актовому залі, 

на перилах сходів. Посмішку викликали й барвисті плакати. Очевидно, сту-

денти потратили не одну годину для їх створення! 

Окрім традиційних бейджиків, халатів кожен мав 

ще невеличкий бантик певного кольору. В усіх сту-

денів спеціальності «Лікувальна справа» він був че-

рвоним, спеціальності «Сестринська справа» - жов-

тим, у всіх майбутніх акушерів – зеленим, а фарма-

цевтів – синім. 

В цей день всі викладачі і лаборанти мали змогу 

відпочити, адже всі їхні обов’язки виконували сту-

денти. Можливість побувати в ролі директора випа-

ла Скулинцю Василю. Його заступники були: по 

виховній частині – Колочун Наталія, по навчальній 

роботі – Лучко Андрій, по господарчій роботі – Бу-

лавук Ігор. Савчук Іванна і Фалюш Світлана, як справжні завідуючі відді-

ленням, сумлінно відмічали всіх відсутніх на заняттях. 

Не покидали своїх «робочих місць» секретар директора Гаврилюк Оксана, 

секретар заступника директора Можилюк Інна та старший диспетчер Вель-

гус Оксана. В межах своїх кабінетів залишались і нові лаборанти. Зокрема, 

лаборантом тренажерного кабінету був Гарбар Олександр, кабінету фізики - 

Гурко Андрій, кабінету акушерства – Хоцевич Станіслав, кабінету доклініч-

ної практики – Царинська Тетяна. 

Проте, найбільше враження, мабуть, залишилось в тих, хто проводив пари. Мірецька Юлія була практи-

чним психологом, Ліпич Яна – зав. практикою, викладачем терапії. Окрім неї терапію викладали ще Дени-

совець Ірина, терапію та реанімацію – Книш Світлана, а загальний догляд – Охрим Катерина та Островчук 

Тетяна. Наступні студенти викладали такі предмети: 
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Касьян Любов – хірургію; 

Моня Юлія – анатомію та фізіологію; 

Костюк Інна – зубні хвороби; 

Мельник Олена – мікробіологію, загальний догляд; 

Глущук Софія – інфекцію; 

Косман Олександр – інформатику; 

Дричик Кристіна – іноземну мову; 

Сотник Роман – захист Вітчизни; 

З щариною математики мали справу Міщук Ольга, фізики 

– Дика Ірина, хімії – Романюк Оксана. Біологію викладали 

Войтюк Ірина, а всесвітню історію Карпук Юлія. З шедевра-

ми українських письменників першокурсників знайомила Дубнюк Яна, а з творами зарубіжних митців – 

Бідун Юлія. Я ж була методистом та викладачем української мови. 

Справжнім сюрпризом став святковий концерт, під час якого вокальними здібностями нас знову диву-

вали Ленартович Ірина, Дричик Кристіна, Давидюк Ольга. Найактивніші та найстаранніші в навчальному 

процесі студенти отримали грошові винагороди. 

Зарядила позитивом Васковець Неля, яка для всіх студентів в якості приві-

тання підготувала відео, в якому зафіксувала найцікавіші моменти буденного 

життя коледжу. Зібраним під час пар чи безтурботним на перерві кожен поба-

чив якщо не себе, то когось зі своїх одногрупників. 

Піднімали настрій гуморески, комічні сценки, цікаві конкурси. 

Насамкінець вся студентська родина зіб-

ралась на подвір’ї перед головним корпусом. 

Всі кульки які до того часу прикрашали приміщення, опинились в руках 

студентів. Останні, загадавши бажання, зі словами: «Ми студенти Ко-

вельського медичного коледжу!» відпустили кульки в небо. 

Як приємно було дивитись на цю картину, відчувати себе причетним 

до цього прекрасного дійства! 

Додому всі йшли з усмішками та веселими вогниками в очах, які на-

певно, не згасали протягом всього дня, а то й довше! 

                   

                                       
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я без тебе, мово, - без птахів діброва! 
9 листопада вся Україна відзначає День українсь-

кої писемності та мови. Звичайно, в нашому коледжі це 

свято також відмітили. Студенти І курсу спеціальності 

«Лікувальна справа» групи «А» підготували чудовий за-

хід, в якому взяли участь Сливка Світлана, Дричик Кріс-

тіна, Максимук Назар та інші. 

Його мета – нагадати всім, що вони українці, і то-

му повинні плекати й оберігати рідну мову, виховувати в 

собі любов до українського слова. Зі сцени пролунало 

безліч пісень про нашу одвічну святиню, її милозвучність 

та багатогранність. Прозвучала щира молитва у виконан-

ні Ващук Мар’яни. Студенти разом з куратором Дричик 

Вікторією Валентинівною підготували також презента-

цію відповідно до тематики заходу. 

Всі глядачі були дуже задоволені виступом сту-

дентів і з гарним настроєм залишали актовий зал. 

На освітній ниві… 
      25 листопада в КМК відбувся І (коледжевий) 

етап ХІІ Міжнародного конкурсу знавців украї-

нської мови імені Петра Яцика. В ньому взяли 

участь 25 студентів І курсу всіх спеціальностей. 

Безумовно, всі старались показати себе якнайк-

раще. Щоб ще раз довести, що вони не тільки 

бережливо ставляться до рідної мови, а ще й 

знають її на достатньо високому рівні. Завдання 

були досить складні, щоб відібрати найсильні-

шого зі студентів для участі в обласному етапі. 

Пропонуємо вашій увазі п’ятірку найкращих: 

І місце – Ващук Мар’яна (І ф/д А) 

ІІ місце – Сколюк Юлія (І ф/д А) 

ІІІ місце – Приймак Валентина (І м/с) 

ІV місце – Аврамук Марія (І ф/д А) 

V місце – Лукашук Віталія (І ф/д Б) 

 

Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну 

й багатогранну річ, як мова, треба її любити. 

(Василь Сухомлинський) 
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Ти кажеш, не було голодомору? 

І не було голодного села? 

А бачив ти в селі пусту комору, 

З якої зерно вимели до тла? 

 

 

 

26 листопада – День пам’яті 

жертв голодомору 1932 – 1933 рр. 

День, в який здається, що й церковні 

дзвони лунають тривожніше, ніж 

зазвичай, а по всій Україні загоря-

ються тисячі свічок. 

В Ковельському медичному 

коледжі теж палали свічі, проте не 

26, а 29 листопада. Бо саме тоді від-

бувся показовий захід, присвячений 

вшануванню всіх загиблих у ті 

страшні роки. Його підготували 

студенти І курсу спеціальності 

«Сестринська справа». Тиха музика 

без слів, декламації віршів про 

домор, показ відео та 

мультимедійної презентації на ві-

дповідну тему – і на очах присутні 

сльози… Кожен на мить уявив 

себе у тому земному пеклі, де люди 

їли все, що можна було жувати – 

мишей, птахів, бур’яни. Де божеві-

льна від голоду мати сокирою вби-

ває дворічного сина, аби 

ти решту дітей: «Ваня, Ваня, чуєш 

Іванку, не вмирай, зарубаний сино-

чку!» 

Хіба можна було сприймати 

таку інформацію з байдужістю в 

рці?! Хіба можна було спокійно слу-

хати про те, що батьки несли на 

цвинтар у мішках мертвих дітей? 

Або як мати, натопивши маковин-

ням хату, закриває ляду, щоб діти 

померли швидкою смертю: «…вже 

не буде їсти хотітись, і не будуть 

пухнуть ноги…». Невинних жертв 

людської жорстокості вшанували 

хвилиною мовчання. Як знак 

боти пролунала пісня «Свіча» у ви-

конанні Ленартович Ірини. Безпере-

чно, кожен з присутніх по-новому 

глянув на ті трагічні сторінки нашої 

історії, про які ми не маємо права 

забути! Бо найсокровенніший дар 

Божий – життя. Кожне має зберег-

тись в пам’яті поколінь, бо ми люди. 

Бо голоси мучеників із тридцять 

третього волають до наших сердець, 

щоб сказати   правду. Щоб передати 

знане прийдешнім… 

 

 

 

 

 

 

      Сесія – дуже довгий, тяжкий період часу, який для ко-

жного студента здається  безкінечним, але , на  щастя,  в  

результаті кожен отримує  те, на що  заслуговує. Звичайно, 

у світі є набагато важливіші речі: здоров’я, сім’я, кохання... 

Тому ставтесь до сесії простіше. Проте не забувайте, що 

професія медичного працівника потребує постійного збага-

чення знань!  

 

       Під час сесії я відчув смак життя! Адже сесія – це чудова пере-

вірка знань, вивченого матеріалу. На даний момент ставлення пози-

тивне, оскільки вона вже здана))) 

  

Сесія – це, коли все місто спить, а 

студенти починають згадувати про 

підручники. Особисто для мене це 

крутий досвід. Сесія дійсно показа-

ла, що вчити потрібно не в останні 

години  перед  екзаменом, а  

 в продовж усього року! 

    ГОЛОДНИМИ  ОЧИМА… 

Що таке, на вашу думку сесія? 

Іра Станько ІІ ф/д А 
 

Власюк Марія 
ІІІ ф/д Б 
 

Саша Скучинський ІІ ф/д Б 
 

Час – це простір для розвитку власних здібностей. Карл Маркс 

Васковець Неля 
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          Передноворічна пора. Це пора, коли підводяться підсум-

ки прожитого року, коли кожен бідкається про зустріч Нового 

Року. Але разом із тим, це пора, коли кожен починає вірити у 

щось добре, чарівне, казкове. 

          Саме у казку потрапили діти працівників коледжу. А 

створили її наші студенти під керівництвом Третяк Інни Васи-

лівни, організувавши новорічний ранок. Дітки із завмиранням 

вдивлялись у кожного казкового персонажа. Тут була і витон-

чена, ніжна Снігурочка… Новорічне свято набуло ще більшої 

казковості. Але дітлахи із нетерпінням чекали появи Дідуся Мороза, якому читали вірші, водили з ним 

хороводи круг ялинки. В ті миті здавалось, що свято в самому розпалі і чекати залишилось тільки  його 

завершення. Та ні, організатори насамкінець залишили виступ Лисички Аліси та Кота Базиліо, які своїм 

неперевершеним артистизмом надали дійству азарту. 

         Свято закінчилось, але гарний настрій та спогади про подаровану казку всі присутні будуть берег-

ти до наступного року. З нетерпінням чекаємо нової зустрічі з вподобаними казковими героями. 

         Велике дякую усім, хто причетний до організації та проведення новорічного ранку, за подарований 

позитив та гарний настрій. 

Photos  
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Новорічна казка 

Розважальний куточок 
Йде іспит. Викладач пояснює: 
- Питання на п'ять. Чим вимірюється напруга? 
- Питання на чотири. Чим вимірюється напруга? 
А-вольлтметром, Б-амперметром, В-омметром. 
- Питання на три. А чи не вольтметром вимірюється напру-
га? 
               * * * 
Заради заліку студент піде на все, навіть на залік. 
               * * * 
Телеграма від батьків: 
"Як іспити? Повідом терміново!" 
Відповідь: "Іспит пройшов блискуче. Професура у захваті. 
Просять повторити восени." 
               * * * 
Професор: Ви боїтеся моїх запитань? 
Студент: Ні, я боюсь своїх відповідей. 
               * * * 
Професор на лекції: 
- Студенти, не соромтеся, питайтеся. Дурних питань не 
буває, бувають лише дурні відповіді. 
- Пане професор, а якщо я встану на трамвайні рейки двома 
ногами, а руками зловлюся за лінію електропередачі, я поїду 

як трамвай? 

Знання - настільки дорогоцінна річ, що її не ганебно добувати з будь-якого джерела. Абу-ль-Фарадж  

Литвинчук Вікторія 

Сайт КМК: http://medcollege.at.ua/ 

Група в контакті: http://vkontakte.ru/club12857935 

E-mail студради:  medstudrada.kovel@ukr.net 
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