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У цьому номері  

     читайте: 

Свято, якого немає в 

жодному календарі… 

Містер КМК 2012 

Волинь. Від краю до 

краю. 

«Сеанс музикотерапії» 

в КМК 

В Потаву за перемогою 

У наступному номе-

рі читайте: 

Пасхальні вітання 

Першою красунею КМК 

стала Середа Яна 

1 квітня – День Сміху! 

7 квітня - Всесвітній 

день здоров’я 

7 квітня – Благовіщення 

11 квітня - Всесвітній 

день боротьби з хворо-

бою Паркінсона 

14 квітня - Закінчення 

Великого посту 

 

 

 

     Свята та 

пам’ятні дати 

KMK NEWS 
Третяк Інна   

      Рідний коледж,  ти-

ха гавань юності, краси 

і невичерпної енергії, 

ти вкотре відпускаєш 

своїх білокрилих пта-

хів у дальню дорогу  

під назвою  «Життя». 

Відкриваєш навстіж 

двері,  дивишся услід і 

чуєш,  як тихо в унісон 

б’ються серця твої вже 

дорослих дітей.  

      1 березня в Народ-

ному домі «Просвіта» 

відбувся урочистий 

випускний вечір спеці-

альностей «Лікуваль-

на» та «Акушерська» 

справи  Ковельського 

медичного коледжу. 

    Святково прибраний 

зал, трішки стривожені 

батьки, куратори і не-

вимовно гарні випуск-

ники. Все навколо на-

гадувало про те, що час 

біжить стрімко, вно-

сить коректури, зали-

шаючи   по собі  лише  

близькі душі спогади… 

  Ведучі - випускники 

Колочун  Наталя, Ску-

линець Василь читали 

урочисті слова вдячно-

сті коледжу, батькам, 

кураторам, викладачам 

.Їх голоси  летіли і то-

нули в  залі, а   серця  

трепетно  билися ,  ні-

би розуміли, що при-

йшов час прощання.  

   Ні ! Коледж, не бо-

їться відпускати  випу-

скників у вирій буднів, 

він навпаки гордо під-

німає сій стяг над го-

ловою, вкотре нагаду-

ючи, що бути медич-

ним працівником - це 

призначення мужніх і 

сильних.!  

   За звичаєм на урочи-

стому  вечорі  звучали  

привітання  від  голови 

екзаменаційної комісії 

Рибака Ігоря Сильвес-

тровича, який відзна-

чив найкращих студе-

нтів коледжу і приві-

тав своїх молодих ко-

лег з успішним закін-

ченням. 

   З вітальними слова-

ми звернувся до всіх 

присутніх представ-

ник всеукраїнської 

молодіжно - громад-

ської організації «На-

ше  майбутнє» Заїка 

Євген Михайлович. 

    Грошовими премі-

ями і подяками були 

нагороджені  головою 

студентського проф-

кому Дружинович 

Оленою  Борисівною  

талановиті  студенти.  

   Худа Катерина  за-

читала клятву випус-

кника. І з гордо підня-

тою головою вже вко-

тре повторювала сло-

ва : «Клянемось. Кля-

немось. Клянемось». 

Вони дали  обітницю в   

своїх ділах керуватись 

принципами гуманіз-

му,  пам’ятати про ви-

соке покликання  

медичного працівника. 

Про відповідальність 

перед народом .Про 

вірність своєму 

обов’язку.  

№4 БЕРЕЗЕНЬ 2012  
Свято, якого немає в жодному 

календарі…… 

І все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваєшся на щось попереду, а тоді одного 

дня виявляється, що то й було життя 
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  Хочеться також від-

значити художніх кері-

вників Сметюх О.С., 

Ковган О,С,, які прик-

лали чимало  зусиль і 

клопіткої праці для то-

го, щоб урочистий  ве-

чір запам’ятався надо-

вго. Адже саме 1 бере-

зня вся студентська 

родина  вперше поба-

чила  прем’єру танцю  

«Експресія», новоство-

реного танцювального 

колективу КМК. Почу-

ла чарівні і милозвучні 

пісні від талановитих 

студентів Книш Світ-

лани, Брюхович Тетя-

ни , Ващук Мар’яни, 

Ленартович Ірини, 

Дричик Крістіни, Маї-

ло Вікторії, Лук’янчука 

Вадима, Хоцевича 

Станіслава та багатьох 

інших.  

  В руках дипломи, по-

переду нове, незвідане 

майбутнє. Хочеться на 

мить зупинити  час , 

ще раз прожити  хви-

люючі моменти студе-

нтського життя. Проте 

все стрімко змінюється 

і поряд з минулим на-

роджується майбутнє. 

Тож хай легкою і не 

тернистою буде дорога 

у  цих вже дорослих 

дітей! Нехай благосло-

вення  від отця Олега  

допоможе їм вибрати 

правильний шлях , а 

благословення від ба-

тьків і кураторів сві-

тить яскравим вогни-

ком у далекій мандрів-

ці  життя!  

      
 
 
  Оліферук Юлія 
 
Наша Студентська Рада дуже вигадлива на рахунок різних конкурсів і свят! За це їй 
великий RESPECT!  

І ось знову до дня Захисника Вітчизни був проведений конкурс «Містер Ковель-
ського медичного коледжу 2012». Так як наш коледж досить бідний сильною поло-

виною людства, конкурс був досить скромним. 
Але це не означає, що було погано). Все пройшло 
на найвищому рівні! Хай заздрять ті, хто на цей 
конкурс не прийшов. 

У дійстві взяло участь 5 учасників: 
1. Півень Владислав  
2. Видрич Сергій 
3. Лук’янчук Вадим 
4. Жерш Олексій 
5. Гурко Андрій  
У нас, як і на кожному поважному конкурсі, 

не обійшлось  без високоповажного журі. Так як змагання було суто чоловічим, то 
оцінювати його повинна, звичайно ж, прекрасна частина нашого медичного коле-
джу. А саме: 

 Оксана Василівна 

 Вікторія Михайлівна 

 Ольга Юріївна 
Який конкурс без ведучої? Ніякий! Тож чоловіче товариство прикрасила незрів-

нянна  Карпук Юлія. 
Щодо самого конкурсу*) Наші герої витримали  5  завдань! Перший, як завжди, 

«Представлення» . Кожен з учасників розповів свою коротку біографію і показав не-
велику презентацію про своє життя. Далі пішли провокаційні запитання і конкурс 
«Яким я уявляю себе через 10 років». 

Дуже небагато людей живе сьогоденням. Більшість готується жити пізніше. 

Дж. Свіфт 
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Ось короткі цитатки 
деяких учасників: 

Півень Владислав:  
«Хочу бути хорошим спеці-
алістом. Мати велику дру-
жню родину, прекрасну дру-
жину і здорових діточок!» 

Лук’янчук Вадим:  « 
Мрію стати директором 
фармацевтичної компанії!» 

Усі мрії здійсненні і 
реальні! Давайте щиро 
побажаємо успіху в їхньо-
му здійсненні! 

Як обійтися без талан-
тів? У кожного вони є, і їх 
потрібно розвивати. У 
цьому нашим хлопцям 
також допоміг «Містер 
КМК». Ми навіть не здо-
гадуємося, що ховається за 
їхніми скромними облич-
чями.  

Влад Півень предста-
вив свій кулінарний та-
лант! Він приготував сир-
ний пиріг, яким частував 
журі. Судячи зі слів Вік-

торії Михайлівни: «Сидіть 
і завідуйте нам!)» можемо 
зрозуміти, що було дуже 
смачно. Свої вокальні та-
ланти нам представили 
Лук’янчук Вадим та Вид-
рич Сергій. Жерш Олек-
сій постав перед нами, як 
талановитий гуморист. 
Весь зал захлинався від 
сміху, дивлячись на його 
мініатюри. Гурко Андрій 
постав перед нами, як ак-
тор, представивши гляда-
чам невелику постановку 
присвячену Великій Віт-
чизняній Війні.  

Напевно найважче 
нашим сміливцям далися 
останні два конкурси: 
«Комплімент» і «Зачіска». 
Дуже мало хлопців може 
сказати в очі дівчині ком-
плімент, а ще менше змо-
же справитись з її зачіс-
кою, але наші герої змог-
ли! Їм під силу все! Вони 
майбутні медики, і від 

них часто буде залежати 
людське життя! 

Підсумувавши усі ета-
пи конкурсу журі винесло 
вердикт: 

1. Лук’янчук Вадим 
отримав титул «Містер 
Ковельського медичного 
коледжу» 

2. Півень Владислав  
отримав звання «Містер 
Елегантність» 

3. Видрич Сергій ── 
«Містер скромняга» 

4. Жерш Олексій ── 
«Містер артистичність» 

5. Гурко Андрій отри-
мав відразу два титули 
«Містер глядацьких сим-
патій» і «Містер екстра-
вагантність» 

Усі претенденти ви-
ступили достойно! Кожен 
із них заслужив титул 
«Містер КМК»! Давайте 
побажаємо їм подальших 
успіхів та перемог!  

 

 

Ващук Мар’яна 

        Кожна людина неповторна. Але 

абсолютно у кожного з нас є місце, де 

ми народилися, де сказали перше сло-

во, де пройшли наші дитячі роки, де 

ми усвідомили себе особистістю. 

       21 лютого у коледжі відбулась 

конференція на тему «Волинь. Від 

краю і до краю», у якій взяли участь 

15 студентів І та ІІ курсів. Журі пред-

ставляли викладачі  Дричик В.В., По-

дляшаник Л.А. та голова студради 

Неля. 

       Звичайно, всі учасники гідно 

представляли своє рідне село (місто), 

дотримуючись в міру можливостей, 

головних вимог. Зокрема: 

  - обмеження часу (близько 5 хв) ви-

ступу; 

 - лаконічність у висловлюванні;- ная-

вність мультимедійних засобів пере-

дачі інформації 

 - публіцистичний стиль мовлення; 

 - наявність додаткових ілюстративних 

матеріалів. 

          За цими вимогами були визначе-

ні переможці. Перше місце отримала 

студентка І курсу спеціальності «Ліку-

вальна справа» групи «А» Ващук 

Мар’яна – інформація про історію ви-

никнення та існування, видатних лю-

дей, визначні пам’ятки с. Гайки. Друге 

– студентка І курсу спеціальності «Се-

стринська справа» Приймак Валенти-

на – відомості про виникнення , роз-

ташування, туристичні об’єкти, во-

дойми та відомих осіб с. Раків Ліс. 

Третє місце здобула Філюк Тетяна з 

тієї ж групи. Її робота містила окрім 

загальних відомостей про село Велим-

че ще й інформацію про ансамблі та 

заповідники. 

        Переможці були нагороджені по-

чесними грамотами. 

 Волинь. Від краю до краю. 

Не треба сприймати окрему невдачу, як цілковиту поразку. 

Френціс Скот Фіцжеральд 
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- Скільки Вам було років,коли Ви вперше взяли до рук скрипку? 

- Вісім… 

- За яких обставин це сталось? 

- Це був такий період, коли всіх дітей старались кудись задіяти, 

залучити в якісь гуртки. А я виявила бажання займатись музи-

кою. 

- А скільки часу Ви граєте в «Квінті»? 

- Близько двох років. При тому,що колектив існує шість років. 

- Яким чином Ви потрапили до нього? 

- Наталя моя грає в «Квінті», завдяки їй я познайомилась  з ке-

рівником оркестру, потрапила на репетиції,а згодом увійшла до 

його складу. 

- Який випадок під час концертів найбільше вразив/запам’ятався? 

- Якось ми виступали в Радушині. Це було 8 березня і сільська рада вирішила зробити  жін-

кам подарунок. Жінки, що прийшли на концерт з немовлятами, побачивши скрипки, якось 

скептично до цього віднеслися…Проте під час виступу тиша в залі була неймовірна! А 

тільки ми перестали грати – всі діти прокинулися і зчинився лемент! 

- А що Ви відчували, коли Вам аплодували стоячи наші студенти?))) 

- Було дуже приємно!Я відчувала підтримку залу. Це допомогло мені зібратись. А взагалі 

цим виступом хотіла показати студентам, що їм також необхідно мати якесь захоплення. І 

не важливо скільки років пройде,все одно слід займатись улюбленою справою! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвесик Наталія 

15 березня  у КМК відбувся захід «Україно! Доки жити буду,доти відкриватиму 

тебе!»,який підготували студенти групи  1 ф/д «В». Під супровід відео та презен-

тацій пролунало безліч прекрасних віршів і про Україну,і про Волинь,і про Ко-

вель. Любов’ю та патріотизмом були сповнені пісні ,які виконували Новосад 

Юлія,Семенюк Олена та Рудик Анна. З гордістю в голосі було озвучено імена ви-

датних людей,батьківщиною яких є волинський край. Проте найбільше захід за-

пам’ятався виступом камерного оркестру «Квінта»,до складу якого входить наш 

викладач інформатики Борисюк Т.А.Якими бурхливими оплесками зустрічали ор-

кестр наші студенти!Як аплодували кожній композиції! І класичну музику (Чай-

ковського, Каччіні), і українські композиції ( «Щедрик» Миколи Леонтовича) і 

романси ( Григорія Свірідова зокрема) слухали із задоволенням. А якими овація-

ми наповнився зал,коли пролунало танго з фільму «Аромат жінки»,яке Тетяні 

Анатоліївні (що було для неї несподіванкою) «за любов до музики» присвятили її 

колеги по оркестру!Словом, «сеанс музикотерапії» пройшов успішно! 

ЦЕ ЦІКАВО! Тетяна Анатолівна не професійний музикант. Грі на скрипці на-

вчилась в музичній школі,після якої поступила в Ленінградський державний уні-

верситет на факультет прикладної математики. Там грала на різних вечорах. Лю-

бов до музики прищепила і своїй доньці Наталі . Коли та була ще малень-

кою,Тетяна Анатолівна розігрувала з нею різні ансамблі. Для заохочення. Відда-

вши ж доньку на навчання під керівництво майстрів музики,сама надовго залишає 

улюблене заняття…І тільки через 30 років розуміє:чогось в житті не виста-

чає…Скрипки!  

 

        Музика, коли вона досконала, приводить серце в точно такий же стан, яке відчуваєш, насолоджую-

чись присутністю коханої істоти, тобто, вона дає, безсумнівно, саме яскраве щастя, яке тільки можли-

ве на землі. (Стендаль) 

        

«Сеанс музикотерапії» в КМК… 

 
 

По секрету…=) 
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Хомич Ольга і Мельник Юлія. 

 

     Ніщо так сильно не впливає на душу людини, як чудова музика. То-

му вона є вічним, невичерпним джерелом для кожного з нас. Нам випа-

ла чудова  можливість поринути у світ мистецтва  й насолодитись без-

смертними творами видатних класиків світової музики на концерті ка-

мерного оркестру Волинської філармонії «Контабіле», який відбувся 2 

березня у будинку молоді і спорту ім.. Івана Франка. На ньому прозву-

чали твори видатних композиторів доби Відродження – Антоніо 

Вівальді, а також Вольфганга Амадея Моцарта – перша частина 

найглибшої за змістом «Симфонії соль-мінор» - сонатне алегро, з само-

го початку якої відчувається піднесений і життєрадісний настрій хлоп-

чика Фігаро; композитора і музикознавця Мирослава Скорика «Весна». 

А також ми пролунали  українські народні пісні у виконанні Зої Кома-

ровської «Ой не світи місяченьку» та Ірини Малашевської «Дощик». 

Композиція Андерсона «Гей Гоп Гей» надала всім піднесеного, веселого настрою. Особливо сподобався гля-

дачам, зіграний оркестром Джаз, який виконувався за допомогою прийому піцикато. Він потребував допомоги 

глядачів. Також за допомогою цього прийому була виконана полька. Надзвичайно вразила всіх присутніх ар-

тистичність диригента оркестру, який зумів підняти настрій глядачів. Хоча й на концерті серед присутніх не 

всі були цінителями оперного співу, але виступ всім дуже сподався і залишив незабутні спогади. Особливо 

запам’яталися слова диригента «Справжня музика несе оновлення, відчуття щастя». Адже під музику душа 

співає і радіє світ, а навколо розцвітає все. Мелодія переносить нас у такий таємний та водночас близький для 

кожного момент, де, здається, здійснюються усі найсолодші мрії та бажання. Так говорив і Стендаль: "Музика, 

коли вона досконала, приводить серце в точно такий же стан, який відчуваєш, насолоджуючись присутністю 

улюбленої істоти, тобто, вона дає, безсумнівно, найяскравіше щастя, яке тільки можливе на землі» 

Training.КОВЕЛЬ 

6 березня студрада нашого ко-

леджу гостинно зустрічала представ-

ників органів самоврядування Ко-

вельського промислово-технічного 

коледжу,Шацького лісового коледжу 

імені В.В. Сулька та ПТУ 

№5.Загалом, 5 осіб з кожного закла-

ду. КМК представляли Васковець 

Неля, Бідун Юлія, Мірецька-Карпук 

Юлія, Хвесик Наталія, Карпук Юлія, 

Оліферук Юлія та Літвін Олександра. 

Що ж змусило активістів зібра-

тись в той прекрасний березневий 

день? Приїзд голови Студентської 

Ради Волині Шевчик Анастасії та її 

заступника Мигаса Василя,а 

також голови студради Техніч-

ного коледжу Луцького націо-

нального технічного університе-

ту Іщука Богдана. А ще – спіль-

не бажання навчитись чогось 

нового і поділитись один з од-

ним досвідом роботи в студраді. 

Бо ж саме це і було головною 

метою заходу. 

Насамперед відбулось знайомс-

тво, під час якого кожен розповів про 

себе , а голови органів самовряду-

вання – ще й про життя свого навча-

льного закладу. Згодом гості з Луць-

ка провели два тренінги. Один з них 

був на тему «Інформаційне забезпе-

чення та джерела фінансування як 

провідні ланки роботи студентської 

ради»,під час якого,зокрема, було 

обговорено всі способи заробити 

гроші для культмасової  діяльності 

студентів.Інший мав назву «Лідер-

мотиватор. Робота у команді». Під 

час нього ми з’ясували роль лідера у 

колективі,способи стимулу інших до 

плідної співпраці,навели ряд нагород  

для активістів за певні їхні досягнен-

ня. А ще почули безліч цікавої і ко-

рисної інформації і про лідерство 

(зокрема його плюси і мінуси),і про 

те,як  знайти спільну мову з іншими 

членами колективу,і ще про безліч  

різних речей. 

Впевнена,що кожен узяв з цієї 

зустрічі багато нового для се-

бе,оскільки левова частка всього по-

чутого базувалась на особистому до-

свіді гостей. Та й подібних заходів у 

КМК ще не було. А все нове завжди 

захоплює!Після підбиття підсумків 

спілкування продовжилось за друж-

ньою вечерею(а це близько 18.00 го-

дини) в кафе «Престиж». Сподіває-

мось,що такі зустрічі відбуватимуть-

ся частіше!І не лише на базі нашого 

коледжу! 

«Кантабіле» 

Говори правду і тоді не доведеться нічого запам’ятовувати. Марк Твен 
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   Стасюк Анна голова МГО ЦІ 

 
  «Україно! Доки жити буду, доти 

відкриватиму тебе». Такі чудові 

слова неповторного Василя Симо-

ненка слугували епіграфом інте-

лектуального змагання – брейн-

рингу «Моя країна – Україна!», 

який проводився з метою розвитку 

логічного і критичного мислення та 

мовленнєвої реакції студентів, 

вдосконалення культури спілку-

вання, зацікавлення молоді у роз-

ширенні знань та підвищення 

національної самосвідомості.  

     Автори та організатори проекту 

- керівник інформаційного відділу 

Молодіжної громадської ор-

ганізації «Центр Ініціатив» Тетяна 

Пушкарчук, головний спеціаліст по 

проектній роботі МГО 

«ЦІ»Олександр Шинкарук  та 

керівник відділу культури МГО 

«ЦІ»  Анна Пех. Змагання прово-

дилось за підтримки Громадської 

ініціативи Володимира Гавриша 

«Наше майбутнє», Ковельського 

міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, ТОВ 

«Ласощі».  

     Учасниками брейн-рингу висту-

пили чотири команди студентів з 

Ковельського промислово-

економічного коледжу ЛНТУ , Ко-

вельського медичного коледжу 

(Мар’яна Ващук, Валентина Прий-

мак, Ольга Веремчук, Назар Мак-

симук, Олена Дубовик), Про-

фесійно-технічного училища №5  

та Ковельського професійного 

ліцею. 

     Сама гра проводилась у три ту-

ри, кожен з яких складався з кіль-

кох раундів. У першому турі «Моя 

держава - Україна!» команди, які 

найшвидше піднімали прапорець, 

давали відповіді на поставлені за-

питання. В другому турі «Найро-

зумніший» по два гравці з кожної 

команди давали відповіді на запи-

тання з обраної ними категорії. В 

третьому турі «Брейн-рингу» зма-

галися вже дві команди, які набра-

ли найбільшу кількість балів. 

     Рахували бали та оцінювали ко-

манди члени журі: головний 

спеціаліст Ковельського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  Тетяна Медвєдєва, 

головний редактор газети «Волин-

ський репортер» Євген Заїка та го-

лова Молодіжної громадської ор-

ганізації «Центр Ініціатив»  Анна 

Стасюк. 

    Переможцем брейн-рингу  стала 

команда «Діти майбутнього» з Ко-

вельського медичного коледжу! 

    Усі учасники змагання отримали 

дипломи та пам’ятні подарунки від 

Молодіжної громадської ор-

ганізації «Центр Ініціатив» та со-

лодкий подарунок від фірми «Ла-

сощі»! Гарний настрій присутнім 

дарували чудові ведучі – Альона 

Іськова та Максим Мінько. 

    Брейн-ринг «Моя країна – 

Україна!» - це перший захід в рам-

ках ряду інтелектуальних патріо-

тичних змагань, які готуються для 

молоді у МГО «ЦІ». 

Все, що робиш, потрібно робити добре, навіть якщо здійснюєш безумство. 

Бальзак 
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Любов Музичук                              В ПОЛТАВУ – ЗА ПЕРЕМОГОЮ! 

Як стверджував Р.  Гамзатов, «нема просто слова,воно або про-

кляття,або привітання,або щастя,або біль,або бруд,або квітка,або брех-

ня,або правда,або світло,або темрява»…А для нашої  Наталочки Хве-

сик (ІІ м/с) воно є втіленням всього найкращого,найсвітлішого, найпри-

ємнішого. Слово – її  зброя. Слово – її душа. Через нього вона відобра-

жає свою любов до рідної мови. І не лише як редактор «КМК NEWS»,а 

й як дипломант ІІІ етапу ІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови 

серед  студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Адже серед  27 учасників ,які приїхали з 

усіх регіонів України,щоб позмагатись у володінні рідною берегинею, 

вона зайняла почесне 2 місце! І це вже другий рік поспіль! Суперники 

були сильними,проте й Наталя була для них серйозною конкуренткою! 

Олімпіада проводилась 29 березня в м. Полтава на базі Аграрного 

коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії . З 

перших же хвилин перебування в цьому закладі ми відчули привітність 

його господарів. Вони зустрічали нас із короваєм,дивували пісня-

ми,танцями,супроводжували нас під час екскурсій по місту. Побували 

ми і на садибі І.Котляревського,і на полі Полтавської битви,і в драмтеа-

трі на виставі «Наталка Полтавка». Загалом, від поїздки залишились приємні спогади. Хоч і хвилю-

вань було не менше!Тривала підготовка,недоспані ночі,психічна напруженість надзвичайно висна-

жували. Проте, на мою думку, заради тих коротких митей,коли відбувалось  вручення дипломів пе-

реможцям,варто було все це пережити! Дуже приємно,що зусилля,вкладені в  підготовку студент-

ки,не були даремними і вона ще раз усім довела,що варта визнання! Що праця – шлях до успіху, і ко-

ли ти впевнений у своїх силах, ніщо не завадить тобі його досягти! 

   Хвесик Наталія                   ПОЕЗІЯ В МОЄМУ ЖИТТІ… 

21 березня-Всесвітній день поезії. День вшанування її величності Творчості, що 

наштовхнув редакційну команду  з’ясувати, чи байдужі наші студенти до мистецтва. 

За результатами нашого опитування 27 % студентів КМК читають щось з поезії мало 

не щодня, 13 % - не частіше, як 1 раз в тиждень, 23 %- не частіше , як 1 раз в місяць, 

20% лише раз в півроку беруть до рук книгу, а 17 % студентів взагалі не цікавляться 

поезією… Перевагу віддають сучасним поетам, а також – поетам минулого століття. 

Близько 20 % люблять читати класику. Наступні ж відповіді були такими: 

ЯКУ РОЛЬ ВІДІГРАЄ ПОЕЗІЯ В ТВОЄМУ ЖИТТІ?                    ПРОБУВАВ(ЛА) КОЛИ-НЕБУДЬ ПИСАТИ? 

Знайти себе неможливо, себе можна тільки створити. Джонні Деп 
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24 березня студенти Ковельського медичного коледжу 

взяли участь у екологічній акції «Чисте місто» з приби-

рання дна та прибережної зони річки Турія. З гарним на-

строєм студенти чистили територію, адже знали, що вони 

роблять хорошу справу, а саме - допомагають природі!  

Проведена акція ще раз всім довела, що молодь не 

байдужа до екологічного стану нашого середовища! 

Отож, закликаю всіх цінувати працю своїх колег і звичай-

но ж берегти природу! 
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Головний редактор: Хвесик Наталія 

Художній редактор: Васковець Неля  

Автори: Хвесик Наталія/  Оліферук Юлія/ Олещук Іри-

на/ Ващук Мар’яна 

Помічник головного редактора: Олещук Ірина 

Розважальний куточок: 
- Ваше прізвище? 
- Віслюків ... 
- Так, не дуже-то пощастило Вам з прізвищем ... Ініціали? 
- І. А. 
  * * * 
- Знову ти з сигаретою, Вовочка! - гнівається бабуся. - Адже 
скільки разів тобі говорили, що куріння скорочує життя. 
- Так? А як же дід наш? Палить, а до 70-ти дожив. 
- Ось-ось! Не палив би, вже вісімдесят було б. 
  * * * 
  
- Сьогодні всім офісом лежали. 
- Знову хтось жартував? 
- Ні, ОМОН прибув. 
  * * * 
 
Лікар запитує пацієнта: 
- Отже, ваша пам'ять покращилася? 
- Звичайно, поліпшилася. А хто ви такий, і чому це вас так 
цікавить? 
  * * * 

Якщо відчуваєш, що гальмуєш, зроби вигляд, що тобі не цікаво. 

Екологічна акція «Чисте місто» 

Від редакторів газети: 

В стосунках з людьми, темне інколи може виявити-

ся всього лиш тінню, а світле – коротким спалахом. 


