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З Днем народження, коледж!
17 квітня 2015 року Ковельському медичному коледжу виповнюється 69 років.
Справжньою кузнею висококваліфікованих кадрів
називають цей навчальний заклад, який розпочав
свою діяльність з 1946 року як школа медичних сестер. А вже в 1954 році школа була реорганізована в
медичне училище. Але життя не стоїть на місці і постійно ставить нові вимоги. В 2007 році навчальний
заклад перейменовано в медичний коледж.
За історію існування навчальний заклад очолювали:
К. П. Дідковський, І. М. Андреєва, А. С. Іванова, В.С.
Гуменний, І. М. Ковінєв, Г.С. Макарчук, Н.Ф. Петрук,
О.М. Самчук, Н.А. Шнирьова. З
березня 2009 року колектив очолив І.І. Холейко.

В ЦЬОМУ
ВИПУСКУ!!!
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ КОЛЕДЖ!
Серце до серця

ТОП—7 найкращих фактів про
студентів
З Днем сміху!!!)))

Навчальний
гороскоп
Знай наших

І ще багато
цікавого...

Під його мудрим керівництвом
в і д кр и т о но ве ві д д і ле н н я
―Фармація‖, оновлено матеріально-технічну базу, відкрито курси
підвищення кваліфікації.
В коледжі навчається 643 студенти.
Створено навчально-науковий
виробничий комплекс ―Буковинський державний
медичний університет—Ковельський медичний коледж‖. Коледж тісно співпрацює з Харківським національним фармацевтичним університетом і Варшавським
медичним
коледжем.
Славою і гордістю
коледжу є талановиті студенти, які достойно представляють наш навчальний заклад в різноманітних конкурсах, олімпіадах і
змаганнях.
Приємно відзначити, що не один рік поспіль наші
студенти стають номінантами обласного конкурсу
―Кращий студент Волині‖.
Значна увага в коледжі приділяється спортивномасовій роботі. Протягом багатьох років працюють
секції з волейболу, баскетболу, аеробіки, хореографічний та вокальний гуртки.

Ми пишаємося
с во ї ми
випускниками, які саме у нас виросли і стали прекрасними
фахівцями і плідно працюють на ниві охорони
здоров'я.
Минуло 69 років відтоді, як було засновано Ковельський медичний коледж. За цей порівняно
короткий період часу ми змогли гідно пройти
період становлення і розвитку, запровадження
добрих традицій нашого навчального закладу.
Кожен із пережитих років був для нас важливим,
сповненим навіть і історичних подій. З
кожним роком
нам додавалося
успіхів, зростав
авторитет коледжу. Сьогодні
ми пишаємося
нашим закладом, де дають міцні знання і готують висококваліфіковані кадри.
Залишається лише побажати нашому коледжу
подальшого процвітання і розвиту. Колективу і
студентам щасливих років проведених в стінах
нашого закладу.
З Днем народження Коледж!
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З Днем сміху!!!
Цей день не
внесено ні в які
календарі знаменних дат і
всенародних
свят, але його
цілком можна
віднести
до
міжнародних,
оскільки він з однаковим
успіхом відзначається й у
Росії, і в Німеччині, і в Англії, і у Франції, і в Скандинавії, і навіть на Сході. В одних
країнах 1 квітня називають
День сміху, в інших – День
дурня. У цей день кожен хоче
пожартувати над кимсь, тож
ніхто не застрахований від
розіграшів і навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються.

Усмішки)))

***

Операційна. Медсестра кричить:

Закінчивши медичний:

У нього з’явився пульс, він повертається!

1. Я постійно мию руки!
2. Я знаю, що помру і розумію,
що цього не змінити.
3. Я знаю, звідки насправді
беруться діти!
4. Практично немає речей
здатних позбавити мене апетиту!
5. Я дуже боюся лікарів, особливо однокурсників :)

Тут лікар вимикає електрику:
- Повертатися – погана прикмета!
***
Чим довше я вчуся в медичному і
дізнаюся про нові захворювання,
тим більше я не розумію, як я
дожив до 20 років.
***
Гаразд, поставлю трійку, якщо
скажеш, як мене звуть.
А якщо я скажу, як вас прозивають?

Серце до серця
Чого не лікують
ліки, виліковує
залізо; чого не
лікує залізо,
лікує вогонь; чого
не лікує вогонь,
те слід
вважати
невиліковним. .
Гіппократ

З 1 по 30 квітня буде проходити Всеукраїнська благодійна акція "Серце до серця". Вже десятий
рік поспіль мільйони людей спільними зусиллями допомагають врятувати життя тих, хто цього так
потребує. У цьому році збираємо кошти на медичне
обладнання в реанімаційні відділення дитячих лікарень.
Давайте і ми не залишимось осторонь цього благодійного заходу і дамо хворим діткам можливість жити
і насолоджуватися життям. Кожен бажаючий може стати волонтером і внести лепту в розвиток
медицини, допомогти тим, хто в цього дійсно потребує.

Вітаємо усіх зі світлим святом Воскресіння
Христового! Хай цей день принесе мир і спокій в ваші душі, ваші сім’ї. Нехай у цей нелегкий для нас час ми відчуємо полегшення.
Віримо в те, що на Сході нашої країни закінчиться війна і настане довгоочікуваний
мир.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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ТОП –7 найкращих фактів про студентів
1. Японські студенти беруть із собою на
іспити як талісман шоколадку Kit Kat.
Такий незвичайний вибір зумовлений
тим, що вислів «обов’язково переможемо» («kitto katsu» японською) співзвучний із назвою солодкого продукту.
2. У Росії 19 століття студентам у пивних
закладах писали на спині їх адресу. Це
навіть описується в одному з фейлетонів
Чехова: швейцари ресторанів «Яр» та
«Стрільна» у студентів, поки вони ще
могли відповісти, писали адресу крейдою
на їхніх спинах. Потім достатньо було
здати непритомні тіла візникам, щоб ті
доставили їх до будинку. Порада першокурсникам: йдіть на посвяту в студенти в
футболці з надрукованим профілем з
Facebook чи Вконтакте.
3. Довжина Гарвардського мосту складає
«364,4 смута і ще одне вухо». Ця міра
довжини з’явилася від прізвища одного
студента, Олівера Смута, за допомогою
якого студенти у 1958 році вимірювали
міст. Сто сімдесяти сантиметрового Олівера переміщали дорожнім полотном і
робили позначки, які мало не втратили
під час реконструкції мосту. Цікаво, що
сам Смут став керівником ISO

(Міжнародної організації зі стандартизації).
4. В Єльському університеті до сьогодні
існує кумедна традиція. Студентистаршокурсники охоче діляться конспектами зі своїми молодшими товаришами.
За це останні повинні розплатитися, але
не грошима. Тому, хто списав конспект,
обводять очі зеленкою, після чого він
змушений катати студента на спині протягом кількох годин.
5. Одна з моделей класичного чоловічого
взуття пенні-лофер, зобов’язана своєю
назвою студентському забобонові. У
язичку таких черевиків зроблений спеціальний проріз, куди кладеться монетка.
Згідно з однією з традицій учнів, пенні
(або будь-які інші гроші) слід сховати в
туфлі перед іспитом, щоб білет попався
легший, а викладач – добріший. Деякі,
правда, вважають, що краще покласти не
монетку, а купюру.

дозволяла стародавня традиція університету.
Своє питво студент отримав, проте був негайно оштрафований вчителем. Але зовсім
не за розпивання спиртних напоїв. Винахідливий викладач послався ще на більш давній
звичай: без шпаги тим, хто навчається, заборонено з’являтися на іспити.
7. Деякі студенти надзвичайно схильні до
нетривіальних рішень. Іноді – в силу своєї
неуважності. Цікавий випадок стався одного
разу в житті математика Джорджа Данцига.
Запізнившись на заняття до університету,
студент прийняв рівняння записане на дошці, за домашнє завдання. Кілька днів він
витратив на те, щоб отримати відповідь.
Згодом з’ясувалося, що юнак впорався з
двома нерозв’язними завданнями, які були
не по зубах навіть недосвідченим ученим. А
Данциг просто не знав, що вони не мають
рішення і знайшов його за вікенд.

6. Сперечатися з викладачами – собі дорожче. Це ще раз підтвердив один нахабний студент із Оксфорда, що попросив
під час складання іспиту кухоль пива. Це

Навчальний гороскоп

Овни люблять дітей і публічні виступи,
так що вчитися воліють на педагога,
педіатра, або актора. Проте, після закінчення навчального закладу переважна
більшість Овнів працює за фахом, який
ніяк не належить до отриманої освіти. В
коледжі Овни мають багато друзів і
часто збирають їх у себе. За розвагами
часто забувають про навчання; рятує їх
те, що на іспитах вони завжди відповідають впевнено, і яким би не було
питання, викладають абсолютно все, що
знають з цього предмету. Отримана
оцінка їх абсолютно не дивує: до іспиту
Овен відноситься як до лотереї.
Телець – старанний, хоча трохи прямолінійний студент Часто потрапляє в
старости групи, через що йому доводиться ходити майже на всі заняття.
Конспекти Тільців зазвичай нечитані
для стороннього ока через його специфічний почерк і особливу система
скорочень. Радіють кожній п’ятірці, як
дитина бажаній іграшці, так, як завжди
готові отримати трійку. Деякі Тільці
вирішують, що вони «йдуть на червоний диплом», і тоді намагаються здавати всі іспити на п’ятірки, чи то шляхом
чесного вивчення чи то за допомогою
шпаргалок.
Близнюки зазвичай йдуть до навчального закладу за принципом «все одно
куди». Взагалі Близнюки намагаються
мерщій знайти своє місце в житті. Для
того хлопці наполегливо здобувають
знання, а дівчата поспішають вийти
заміж. Мають один великий зошит з

усіх предметів, але ведуть його акуратно. Люблять обговорювати свої інститутські проблеми з батьками, родичами
і всіма друзями.
Рак часто вступає не туди, куди дійсно
хоче, а туди, куди простіше. Однак
через природну поступливість швидко
звикає і починає вважати свій коледж,
свою професію найкращими і починає
захоплено розповідати про них при
нагоді. До наук відноситься прагматично: ретельно вивчає те, що йому цікаво і
може стати в нагоді, все інше абияк. На
іспитах показує чудеса винахідливості у
використанні шпаргалок, підказках і т.
п. Прогулювати Раки вміють «почорному», аж до відрахування і подальшого відновлення.
Леви докладають до навчання багато
зусиль, однак успіхи мають стабільні.
На другому або третьому курсі кидають
записувати лекції; перед іспитом добувають їх у однокурсників, користуючись симпатіями з боку товаришів по
навчанню протилежної статі. Вважають,
що їм завжди повинні ставити п’ятірки,
однак через «царственість» найчастіше
отримують четвірки. За час навчання
дістається їм і кілька трійок на іспитах;
після цього вони всім і кожному говорять, що ці предмети були найнуднішими . назва теми дипломної роботи містить ніяк не менше 20 слів, так що Лев
часом сам її забуває.
Діви схильні до спокійної інтелектуальної роботи, так що для них добре підходить бухгалтерський облік, архівна та
музейна справа, теоретична фізика
тощо. На лекціях поводяться тихо, якщо
не записують їх, то грають з товаришами в тихі ігри, наприклад в слова. Тому
створюють абсолютно невірне враження
старанних студентів Після закінчення
вузу забувають 90% пройденого, так, як
це не потрібно їм у роботі.
Терези можуть домогтися успіху в

найрізноманітніших галузях: фізиці,
медицині, музиці. У кожного з Терезів
своє призначення. Всім вже набила
оскому фраза про те, що Терези врівноважені. Насправді рівновагу їх легко
порушити, і тоді стабільність навчання
котиться під укіс. Причин порушення
рівноваги у Терезів безліч. На першому
місці стоїть любов, на другому – загули
з друзями, на третьому – усілякі захоплення та хобі. Як тільки з Терезами
трапляється щось з перерахованого,
вони в короткі терміни перетворюються
з відмінників у двієчники, з примірних
хлопчиків і дівчаток у прогульників, з
улюблених студентів- в поганих. Насправді навчання для Терезів дуже
важливе, але не до такої ж міри, як друзі
чи улюблене заняття.
Скорпіони – народ, захоплений своїм
навчанням. Вуз вони обирають ретельно, своїм вибором пишаються і кращого
не шукають. Провчившись перший
тиждень, вони вже з гордістю заявляють: «Я – медик!». Виводять викладачів
своїм жахливим почерком і своїми
юнацькими ідеями. Скорпіони тримаються в компанії подібних собі захоплених студентів і час проводять весело,
якщо не вдаряються в псевдонаукові
суперечки. Їх студентська компанія
зазвичай залишається непорушною і
багато років після закінчення інституту.
Що стосується прогулів, то Скорпіони
прогулюють рівно стільки занять, скільки, на їх думку, можна прогуляти без
шкоди навчанню.
Стрільці – позитивні, хоча б на вигляд
студенти Вузи вони обирають статичні,
не надто оригінальні і не пов’язані з
теоретичною наукою. Навчаються в них
так само статично і спокійно. Прогули
для Стрільців – справа рідкісна, краще
вже вони відпросяться у викладача,
придумавши якесь страшенно важливе
виправдання. Взагалі, всі свої запізнен-

ня, пропуски, незадовільні оцінки намагаються якось виправдати. Постійно
намагаються отримати на бал вище, ніж
їм хоче поставити викладач, що переходить у них в якогось роду манію.
Козероги схильні скоріше до гуманітарних спеціальностей. У вузі навчаються
старанно. Реферати і курсові роботи
пишуть не напружуючись, зате здають
першими. Небезпідставно вважають, що
це має вразити викладача. На заняття
носить, або десяток підручників, або
взагалі нічого. Вчаться ніяк не нижче
хорошої впевненої четвірки, а швидше
за все – на тверду п’ятірку. Не проти
відвідати масові студентські заходи, від
святкування дня народження до дискотеки.
Водолії вибирають з вузів ґрунтовні і
серйозні. У вузі навчаються стабільно,
хоч і без особливих успіхів. Звичайна
оцінка – чотири. Предмети діляться на
серйозні і несерйозні. На серйозних
сидять з розумним виглядом, записують
лекції і вступають в дискусії з викладачем. Несерйозні ігнорують аж до тривалих прогулів. Завжди тримаються в
згуртованій компанії одногрупників
своєї статі.
Риби – дуже веселі і напористі студенти. Вступають не зовсім у той вуз, у
який хотіли б, але близький до ідеалу.
Головна їхня зброя в навчанні – розсудливість і холоднокровність. Перед
іспитами не панікують, як деякі студенти. Розсудливо міркують, що на трійку –
то їхніх знань вистачить. Відповідають
спокійно і впевнено, навіть якщо і
неправильно. Ніколи не прогулюють
занять. Прогулюють тоді, коли треба
прогуляти – зробити якусь справу.
Старанно уникають всяких наукових
гуртків, необов’язкових пунктів навчальної програми.
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Інтерв'ю з цікавими людьми
- Ви любите подорожувати?

Сьогодні ми спілкувалися з надзвичайно
приємною людиною в нашому коледжі Миколою Гочачком.

Якщо весела компанія,то дуже люблю.
- Розкажіть нам про свої захоплення?

- Ким ви мріяли стати в дитинстві?

На даний момент захоплююсь своєю донечкою Софійкою.

Ще змалку мріяв стати професійним
спортсменом.

- Чи є у вас якісь особливі прийоми у
роботі зі студентами?

- Чи ваша професія близька до вашої
мрії?

У роботі зі студентами дотримуюсь цих
слів «Роби як я, роби зі мною, роби краще
мене.»

Так,звичайно.
- Що ви найяскравіше пам`ятаєте зі
студентських років?

- Ваші побажання студентам та викладачам?

Останні роки навчання залишаться назавжди в моїй пам`яті та душі. Бо це дійсно
надзвичайні відчуття!!!

Холодного розуму й гарячого серця!

Знай наших:
Що б ви побажали коледжу до Дня народження?

Анатолій Павільчук

Никитюк Ангеліна

викладач анатомії

Студентка ІІ курсу

Я хочу побажати, щоб у цих
стінах виросли гарні люди,
відмінні фахівці й професіонали своєї справи.

Бажаю, щоб наш коледж
довго жив і процвітав, та з
кожним роком піднімав свій
авторитет.

