
 Прийміть сердечні 

поздоровлення і 
найкращі побажан-

ня з нагоди Вашого 

ю в і л е ю ! 

Нехай роки не за-

тьмарюють радість і 
повноту буття. На 

щастя, на здоров'я, 

на благополуччя і 

сонячних променів ласку нехай буде ба-

гатою Ваша доля. Дорожче за людяність 

і милосердя немає в людині кращого, а 
Ваше єство наповнене цим. Тож хай 

сторицею повниться Ваша чаша, нехай 

чистими помислами струменить джере-

ло Вашої доброти.  

Шановний ювіляре! Не оглядайтесь на-

зад, не оцінюйте здійснене – за Вас це 

зроблять нащадки! Дивіться вперед, 

прямуйте впевнено, як Ви це вмієте ро-

бити. Освіта прагне вдосконалення, нау-

ка хоче розвитку. Ви знаєте, як усьому 

дати лад.  

Міцного Вам здоров’я та невичерпної 

енергії, Божої опіки для Вас і Вашої ро-

дини на многая і благая літа! Зі святом 

Вас, шановний Ігоре Івановичу!  

В  Ц Ь О М У  

В И П У С К У ! ! !  

Перше вересня. 

Свято чи мука? 

 

Ювілей нашого 

дорогого дирек-

тора!!! 

 

Як святкують 

перше вересня в 

світі? 

 

Цікавий тест  

Знай наших  

І ще багато ціка-

вого... 

 

З В Е Р Н І Т Ь  

У В А Г У ! ! !  

День народ-

ження нашого 

дорогого ди-

ректора! 

Щиро вітаємо ювіляра зі святом!!! 
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Перше вересня в рідних стінах. 

В перший вересневий день в Ковельському 

медичному коледжі відбулися урочистості 

з нагоди святкування Дня знань і посвяти 

першокурсників у студенти. 

Цей день особливий, адже саме сьогодні 

розпочинається нелегкий, але яскравий 

життєвий щлях для тих, хто обрав свою 

майбутню найгуманнішу, найблагородні-

шу, проте, мабуть найтяжчу з усіх профе-

сій. Саме вона поєднує у собі як професій-

ні, так і морально-етичні якості людини. 

Розпочався захід з виконання Державного 

Гімну, виносу державного прапору і прапо-

ру коледжу. Після цього всі присутні вша-

нували хвилиною мовчання всіх тих, хто у 

різні часи історії нашої держави, ціною 

власного життя захищав Україну. 

З вітальним словом до присутніх звернувся 

виконуючий обов`язки директора коледжу 

— Вознюк Станіслав Миколайович, поба-

жавши студентам наснаги, творчих злетів, 

наполегливості в поставлених цілях. 

Щиро привітав усіх зі святом знань Курило 

Василь Ярославович, голова державної ек-

заменаційної комісії, заступник головного 

лікаря Ковельського МТМО. 

Розпочалася урочиста посвята першокурс-

ників у студенти з хвилюючого моменту 

зачитання наказу ―Про зарахування‖ заві-

дувачем відділення №2 Трофименко Оль-

гою Лукашівною. 

Студенти старших курсів передали молодо-

му поколінню символи знань—ключ, сту-

дентський квиток та залікову книжку. 

Майбутні медики дали урочисту обіцянку 

берегти людське життя. 

Сподіваємося новий навчальний рік стане 

ще однією яскравою сторінкою в історії 

нашого коледжу. 



С Т Р .  2  

У медицині 

головними 

ліками є сам 

лікар. 

Антоній 

Кемпінській 

Україна 

Традиційно цього дня в 

школах проходять уро-

чисті лінійки, присвя-

чені початку навчаль-

ного року. Прийнято в 

цей день дарувати квіти 

своїм вчителям. У ви-

щих навчальних закла-

дах, як правило, обхо-

диться без лінійок або 

влаштовують лінійки 

лише для першого кур-

су. У школах прохо-

дить перший святковий 

урок, який кожного ро-

ку має різні теми, після 

якого зазвичай вирішу-

ються організаційні 

питання — іноді видача 

підручників, для пер-

шокласників визнача-

ють місця за партами, і 

на цьому навчальний 

день закінчується. 

Росія 

Проходять урочисті 

лінійки, існує традиція 

дарувати квіти вчите-

лям, відбувається пер-

ший урок — «Урок Ми-

ру». 

 

Вірменія 

Першого вересня від-

значають «День знань, 

писемності та літерату-

ри». Цього ж дня почи-

наються заняття у ВНЗ і 

школах, проводяться 

урочисті збори і тради-

ційний «перший дзві-

нок» для першокласни-

ків. 

Туркменістан 

Відзначає День знань та 

студентської молоді. 

Тисячі першокласників 

вперше підуть до шко-

ли, а вузи поповнюють-

ся новими студентами. 

Свято відзначається на 

державному рівні. 

Німеччина 

У Німеччині такого дер-

жавного свята немає. 

Заняття у школах та уні-

верситетах мають різні 

дати початку, зазви-

чай — у середині осені. 

Німецькі першокласни-

ки приходять до школи 

не з квітами, а з вели-

ким різнокольоровим 

пакетом. Цій традиції май-

же 150 років. Напередодні 

першого дня начання діти 

майструють конусоподіб-

ний пакет, в який батьки 

кладуть солодощі та потрі-

бні для навчання речі; вже 

сидячи за партою, першок-

ласники можуть розгорну-

ти яскравий шкільний по-

дарунок і подивитися, чим 

цікавим його наповнили 

батьки. 

Канада 

У Канаді 1 вересня діти не 

йдуть до школи, — вони 

святкують разом з батька-

ми не День Знань, а остан-

ні дні літа. Перший поне-

ділок вересня називається 

Днем Праці і вважається 

офіційним закриттям літ-

нього сезону. Зазвичай 

жителі Торонто сім'ями 

їдуть за місто на вікенд, 

або ж смакують барбекю в 

сусідньому парку. А шко-

ла для всіх стартує наступ-

ного дня, у перший вівто-

рок вересня. 

К М К  N E W S  

Як святкують перше вересня у світі? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
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1. Овал. Ознака обдарованого 

розуму, привабливості, твор-

чої активності і таємничості. 

Власниці такої помади люб-

лять планування наперед і по-

рядок у справах; розбирають-

ся у всіх деталях взаємин, на-

ділені витонченим смаком, 

даром знаходити компроміс і 

вмінням домовлятися. Коли 

потрібно, можуть відстояти 

себе. Єдине, чого їм бракує - 

почуття гумору. Її мало хви-

лює думка оточуючих.  

2. Гострокутна помада, стов-

пець помади стер-

тий по діагоналі з 

одного боку. Така 

форма видає не-

привітну даму з 

багатою уявою, 

непрактичну. В 

неї, зазвичай, є 

близька подруга, 

якій можна довіри-

ти всі таємниці, а в 

жіночих компаніях 

вона переважно 

нудьгує. Характер 

мінливий, зале-

жить від настрою. 

Не терпить заборон. Вперта, 

напориста. Чесна, відкрита.  

3. Кінчик помади стертий з 

обох боків і загострений. Така 

форма зустрічається рідко і 

говорить про те, що перед ва-

ми людина настрою, неврівно-

важена, поривчаста, легко 

впадає то в захват, то у відчай. 

Одним словом, сповнена про-

тиріч. Зазвичай весела, в ком-

панії завжди в центрі уваги. 

Але як подруга, на жаль, нена-

дійна, може підвести.  

4. Плоска в впадиною посере-

дині. Чутлива, романтична 

натура, що прагне гармонії. 

Наділена даром привертати до 

себе фактично кожного.  

5. Помада з плавним нахилом. 

Влюбчива, щедра, людина з 

відкритою душею. Планує 

більше, ніж здатна реалізува-

ти. Енергійна. Легко обража-

ється, і легко вибачає. Дає обі-

цянки і забуває про них. Гос-

тинна. Іноді купляє непотрібні 

речі. 6. Загострена конусом, 

як олівець. Характер практич-

ний, діловий, цілеспрямова-

ний. Ця дама знає, чого хоче від 

життя, цінує незалежність і сво-

боду. Але здатна на нерозважли-

ві вчинки і легко витрачає гроші. 

Надає перевагу дорогим нарядам 

і яскравому оточенню.  

7. Плоска. Ця особа з оптимісти-

чним характером, їй не властиво 

нудьгувати. Вона досить безпо-

середня і щира з людьми, легко 

знаходить спільну мову з оточу-

ючими і не звертає увагу на дрі-

бниці життя. Своєю прямоліній-

ністю іноді може образити лю-

дину, але не навмис-

не. Вміє берегти чу-

жі таємниці.  

8. Помада зберігає 

початкову форму. 

Пунктуальна, акура-

тна, обачна, проду-

мує всі свої дії, не 

допускає промахів. 

Скритна, мало кому 

довіряє, навіть своїм 

близьким, розрахо-

вує лише на себе. 

Вміє розраховувати 

свої сили і здібності. 

Боїться душевних 

переживань, не схи-

льна проявляти свої почуття, все 

переживає в собі, не шукає роз-

ради. Таку особу поважають за 

незалежність і самостійність, але 

душею компанії власниці такої 

помади зазвичай не є.  

Знай наших! 

Мостика Ольга Бортничук Ольга 

- В цей день відчуваю 

себе ще дорослішою і 

ерудованішою )))Адже я  

- студентка! 

-  На жаль, для мене це 

кінець літа,відпочинку. 

Але це багато незабут-

ніх моментів з друзями 

та любими одногрупни-

ками)) 

Якої форми ваша помада? 
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КОВЕЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ 

КОЛЕДЖ 

Тест “На психологічну стійкість” 

Для хлопців і чоловіків 

 Прочитай кожне питання-твердження і дай відпо-

відь ―так‖ чи ―ні‖. Якщо ти не повністю впевнений, 

вибирай перше, що спало на думку. Не трать дуже 

багато часу на роздуми, читай уважно, відповідай 

швидко. 

ТЕСТ 

1. Найчастіше я надаю перевагу приховуванню 

своїх справжніх почуттів від інших людей. 

2. Якщо я в чомусь впевнений, то роблю це, не 

потребуючи чиїхось порад. 

3. Необхідність відстоювати свою думку мене 

втомлює. 

4. Я відвертий з близькими мені людьми, навіть 

якщо знаю, що мої слова їм не до вподоби. 

5. Більшість моїх успіхів -  результат гри випадку 

чи дружньої допомоги. 

6. Я довіряю своїм власним враженням, навіть 

якщо вони відрізняються від думки інших. 

7. Я відмовляюся від ризикованої справи, якщо 

оточуючі мене відмовляють. 

8. Я думаю, що не гірший за інших. 

9. Мені неприємно порпатися в власних почуттях 

і думках. 

10. Я зробив багато корисного іншим людям. 

 

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ: 

Один бал нараховується за відповідь ―так‖ в питан-

нях № 2, 4, 6, 8, 10 і за відповідь ―ні‖ у питаннях № 

1, 3, 5, 7, 9.  Отримані бали сумуються. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ: 

8 БАЛІВ І БІЛЬШЕ. Твоя психологічна стійкість ду-

же висока. 

5-7 БАЛІВ. Твоя психологічна стійкість вище серед-

ньої. Ти можеш виразити свою думку, навіть якщо 

вона не така, як у всіх. Ти віриш в дію, а не в очіку-

вання, в силу волі, а не в загальну думку. 

3-4 БАЛИ. Твоя психологічна стійкість на середньо-

му рівні або трохи нижче середнього. Ти досить кри-

тично відносишся до себе і через це ігноруєш свої 

досягнення, зате добре пам'ятаєш про невдачі. Не-

стача віри в себе пояснює, чому ти рідко приділяєш 

час для того щоб подумати про себе: ти боїшся, що 

різні неприємності промайнуть  у пам`яті. 

0-2 БАЛИ. Твоя психологічна стійкість набагато ни-

жче середнього, тому ти залежний від думки оточу-

ючих. Ти не можеш спокійно сприймати чужий ус-

піх, тому що не віриш у свій. Ти не впевнений в доб-

рих намірах інших і впевнений, що інші з радістю 

вчинили б тобі погано, якби у них була б така мож-

ливість. 


