
 

*** 

День закоханих й щасливих. 

Люди люблять і чекають, 

А чого? Самі не знають. 

У цей день все може статись: 

Кожен може закохатись. 

Будуть серденька співати, 

Будуть квіти дарувати, 

Будуть усмішки сіяти, 

 

Свято ласощів й кохання, 

Свято радощів й бажання. 

Все червоне і чудове, 

Все мрійливе і казкове. 

Люди люблять і цілують, 

Всім серця свої дарують. 

Закохайся у цей вечір – 

Зараз буде це доречно!!!
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У Ковельському медичному коледжі 

урочиста подія – випускний вечір, який 

відбувся 30 січня. Цьогоріч 

випускниками навчального закладу 

стали фахівці спеціальності 

"Акушерська справа". На свято 

зібрались викладачі, випускники, 

батьки, рідні та друзі. Урочиста частина 

розпочалася виконанням Державного 

Гімну України всіма присутніми. З 

напутнім словом до випускників 

звернулася директор Ковельського 

медичного коледжу Григола Олена 

Григорівна, яка побажала сповна 

скористатися знаннями, отриманими у 

стінах коледжу і йти у світ лише 

дорогами добра. З Божим 

Благословенням звернувся до 

випускників настоятель 

Благовіщенського собору о.Василь. 

Випускний вечір відбувався в атмосфері 

радісного хвилювання, а також певного 

смутку за коледжем, що за час навчання 

став для колишніх студентів другою 

домівкою. Роки, проведені разом, 

назавжди залишаться в пам'яті. Хтось 

пізніше згадає про них з радістю, хтось з 

тугою. Але так чи інакше, веселі 

моменти студентського життя не 

забудуться ніколи. Найбільш 

хвилюючою частиною свята стало 

вручення випускникам дипломів. Під 

оплески вчорашні студенти виходили 

отримувати документи про освіту уже 

самостійними дорослими людьми, 

сповненими планів, мрій, сподівань на 

нові досягнення та успіхи. 

Від усього серця бажаємо випускникам 

здійснення найзаповітніших мрій, 

успіхів у кар'єрному зростанні та 

реалізації в усіх сферах життя! 

Пам'ятайте, що двері нашого 

навчального закладу завжди відкриті для 

Вас!🎈🎊🎉🎈 

 

 



 

 

Щороку 17 лютого у різних країнах 

світу відзначається День спонтанного 

прояву доброти (Random Acts of Kindness 

Day). Це одна з недавніх ініціатив 

міжнародних благодійних організацій. 

Спочатку свято відзначали тільки в 

Сполучених Штатах, але зараз воно має 

глобальне значення і святкується 

незалежно від громадянства, 

національності і релігійних переконань. 

Варто відзначити, що День 

спонтанного прояву доброти найбільш 

відомий у країнах Західної Європи і в 

США. Так, у багатьох містах традиційно 

відбуваються благодійні заходи і 

марафони, в яких беруть участь відомі 

актори, громадські та політичні діячі. 

На жаль, в Україні це свято поки що не 

таке поширене, як на Заході. Але все ж є 

ряд компаній, які організовують у День 

спонтанного прояву доброти різні 

благодійні заходи. 

Головне в цей день, як закликають 

організатори, потрібно намагатися бути 

добрим до всіх. І не просто добрим, а 

добрим безмежно і безкорисливо. 

Важливо пам'ятати, якщо людина очікує 

подяки за свою доброту, це не може 

вважатися істинною добротою. Ви не 

повинні розраховувати на те, що станете 

свідком радості інших і почуєте їх 

похвалу. 

Добрі справи самі по собі повинні 

приносити вам задоволення, і при цьому, 

даючи щось іншим або допомагаючи їм, 

ви не повинні очікувати нагороди. Це і є 

справжня доброта. 

Не всі в сучасний час здатні проявити 

доброту до оточуючих людей. У стані 

втоми і роздратування від щоденних 

турбот ми все частіше байдуже 

проходимо повз чужі проблеми, поки 

вони не торкнуться нас самих. 

І тоді ми шукаємо підтримку у тих 

людей, для яких «безкорислива 

допомога», «милосердя» і «чуйність» — 

не просто слова, а сенс життя, що став 

покликанням. 

 

    

 

 



 

 

   ☺☺☺ 

Студент, як собака: дивиться 

розумними очима, а сказати нічого 

не може. (студентська мудрість) 

 

                     ☺☺☺ 

 — Послухайте,— вибухає 

викладач,— я вам уже втретє ставлю 

«трійку». Чому ви не вчитеся? 

Зрештою, від навчання ще ніхто не 

вмирав!  

— Я знаю,— каже студент,— але 

краще не ризикувати. 

 

                  ☺☺☺ 

ЖАГА ЗНАНЬ  

Інститут, п’ята пара. Усі студенти 

стомлені. Просять лектора: 

 — Олеже Миколайовичу, 

відпустіть, ми дуже зморилися.  

— Гаразд, коли цей шматок крейди 

скінчиться, тоді ви підете додому.  

Голос із останнього ряду:  

— Дайте я його з’їм! 

 

                    ☺☺☺ 

Під час семінару професор запитує 

студента: 

 — Чому ви так сильно хвилюєтесь? 

Ви боїтеся моїх запитань? 

 — О, ні, професоре! Я боюся своїх 

відповідей 

 

                          ☺☺☺ 

      — Ти де?  

— Я вже під’їжджаю.  

— Як? Я ж тобі на домашній 

телефоную... 

 Вікторія Підлужна 

 

Кохання - це джерело натхнення, радості, енергії, стимул 

жити та творити, створювати і вдосконалюватися. Це 

непередаване відчуття захвату та щастя, що ти любиш і 

тебе люблять! 

 

 Марія Мельничук 

 

 

Кохання - це вміння ставитися до коханої людини без 

керування нею й без використання її для своїх бажань. 


