
                                 

                                    

 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 

Студент, це той, хто студіює, хто впевнено іде 

дорогою знань, це той, хто вміє вийти з любої 

ситуації, вміє 

знайти відповідь на 

питання викладача, 

навіть якщо не 

дуже добре 

підготувався до 

заняття. 

Шановні 

студенти! Ми покладаємося на вас і віримо, що ви, 

разом усією дружною студентською родиною 

продовжуватиме розбудовувати вільну, успішну і 

незалежну Україну! 

То ж вітаючи вас з Днем студента зичу бути 

завжди здоровими, щасливими, успішними, 

креативними, коханими, веселими, такими, якими 

ви є зараз. А ми завжди будемо пишатися вами і 

вашими успіхами. 

Студентські роки – найкращі! То ж радійте 

кожному дню, читайте, пізнавайте, 

вдосконалюйтесь, насолоджуйтесь життям! Воно 

прекрасне!  

 

 

                            Директор коледжу О.Г Григола 
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 Привітання дире – 

ктора. 

 Міс коледжу – 2018 

 День студента: 

історія свята 

 Рубрика «Посмі – 

хнись» 

 Знай наших 
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Медичний коледж – це територія Краси і Добра, де 

панує атмосфера пошани та любові до майбутньої 

професії, де вчать професійної майстерності, 

чуйності, милосердя.  
8 листопада 2018 року в Ковельському медичного 

коледжі відбувся конкурс краси, юності та таланту 

"Міс коледжу – 2018". Вісім чарівних і творчих 

студенток різних груп боролися за право носити 

корону королеви краси.  

Красуні в першому конкурсі "Візитівка" 

підготували відеоролики та презентації, де креативно себе представили. В 

наступному конкурсі глядачі побачили таланти конкурсанток. Кожна 

продемонструвала світ своїх захоплень, виявивши максимум творчості та 

індивідуальності. Надзвичайно цікаво пройшов конкурс "Знавців 

української мови", приурочений до Дня української мови та писемності.  

По-особливому пройшов конкурс "Сукня 

з підручних матеріалів" або "Антимода". 

Учасниці продемонстрували оригінальні 

сукні , які власноруч виготовили з 

підручних матеріалів. І вже в заключному 

дефіле "Молодіжний подіум", або "Леді на 

балу" учасниці вийшли на сцену у 

вишуканих вечірніх сукнях. Перед глядачами були справжні леді – красиві, 

жіночні, граційні, талановиті… Дівчата переконали – кожна з них гідна 

почесного звання королеви.  

Після тривалої і складної боротьби за звання найпрекраснішої дівчини 

коледжу члени журі визначилися із номінаціями конкурсу Лісневич 

Олександра – "Міс Глядацьких симпатій" І 

фельдшери група "А", Повх Юлія – "Міс 

Оригінальність" група І медсестри, Рошук Дарина – 

"Міс Ерудиція" І фельдшери група "Б", Дармофал 

Наталія – "Міс Посмішка" І фармацевти, Патраш 

Аліна – "Міс Артистичність" група І медсестри, 

Побережна Анна - "Міс Грація" І фельдшери група 

"А", Фіцколінець Ярина – "Міс Ніжність" І 

фельдшери група "Б", Авдійчук Оксана – "Віце-Міс 

коледжу" І фармацевти, Лісневич Олександра – 

"Міс коледжу 2018" І фельдшери група "А".  

 



 
 

                 

 

              Міжнародний день студента відзначається у багатьох країнах світу 

     17 листопада. Головне студентське 

свято - чудовий привід відволіктися від 

навчальних буднів і "відірватися" по 

повній. Однак історія його виникнення 

пов'язана з сумними подіями воєнних 

років.  

       Міжнародний день студента: історія 

свята 

На Всесвітньому конгресі студентів у 1946 році було прийнято рішення 

встановити дату святкування Міжнародного дня студентів щорічно 17 

листопада в пам'ять про трагічні події, що сталися в 1939 році в Празі. Саме в 

листопаді того року на території Чехословацької республіки нацистами був 

жорстоко придушений мирний мітинг, відправлені в концтабір більше тисячі 

студентів, активісти протестів вбиті в стінах в'язниці. 

Все почалося з демонстрації 28 жовтня 1939 на честь річниці створення 

Чехословацької держави. На Вацлавській площі Праги зібралися десятки 

тисяч людей. Окупаційна німецька влада виступала категорично проти 

подібної маніфестації, тому для розгону мітингувальників були вислані 

наряди поліції. Щоб натовп швидше розійшовся з площі, поліцейські почали 

стрілянину, в ході якої був 

застрелений один робочий і тяжко 

поранений студент медичного 

унівеситету Ян Оплетал. Його 

доставили в лікарню, але 11 

листопада він помер. Похорон 

Оплетала 15 листопада перерiс в 

масштабний мітинг, основними 

учасниками якого стали празькі 

студенти. 

Фашисти не могли змиритися з 

цією грандіозною протестною акцією, тому під керівництвом самого Гітлера 

був ретельно спланований і реалізований план під назвою "17 листопада". 

Через два дні після похорону Яна Оплетала, німецькі війська оточили 

студентські гуртожитки, заарештували і відправили в концтабір близько 1200 

молодих людей, а 9 активістів стратили у в'язниці без суду і слідства. 

Наймолодшому заарештованому студенту було 19 років. Гітлер також наказав 

закрити всі навчальні заклади в Чехословаччині. 



*** 

- Доктор у мене провали в пам’яті 

- І як часто? 

- Що часто? 

- Провали? 

- Які провали? 

 

Через три роки в Лондоні відбулася зустріч студентів Європи,  

 які              боролися проти нацизму. Її учасники прийняли рішення   

встановити свято День студента 

17 листопада в пам'ять про чеську  

молодь.  А вже після закінчення 

війни, в 1946 році, Міжнародний 

союз студентів (IUS) на 

Всесвітньому конгресі підтримав 

ініціативу святкування дня 

пам'яті загиблих студентів з Праги. З тих часів студенти з понад 100 країн, 

що входять в IUS, щорічно відзначають Міжнародний день студента 17 

листопада. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вікторія Дахнюк                                    ◾  Вакарчук Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               *** 

Три слова, від яких захоплює дух, і 

серце починає битися сильніше ... 

їх хочеться чути все частіше і 

частіше ... лише три простих слова 

- "ДАВАЙТЕ МЕНІ заліковку". 

«Студенти – це 

частина населення, 

яка має найдорожчі 

телефони, але у 

яких ніколи немає 

грошей на рахунку» 

«Студент - птах 

лінива, поки не 

пнеш - не 

полетить» 

                                   *** 

Студенти-медики сидять у квартирі, вчать 

латину вголос. Раптом дзвінок у двері: 

— (демонічним голосом) Диявола 

викликали? 

— (перелякано) Ні! 

— Тоді з вас штраф за хибний виклик! 


