
 

 

Шановні першокурсники, щиро 

вітаємо Вас із початком нового 

навчального року. У цей день 

відкривається широка дорога у 

Ваше професійне майбутнє. Ми 

переконані, що спільна праця 

допоможе Вам стати 

висококласними фахівцями, 

компетентними й сумлінними 

знавцями своєї справи. В 

медичному коледжі створені 

умови для Вашої освіти й 

розвитку, ми всіляко будемо 

заохочувати Ваше прагнення до 

знань, творчу ініціативу, 

науковий пошук. 

Викладацький склад та 

адміністрація медичного 

коледжу докладають всіх зусиль, 

щоб Ви вчилися в комфортних 

умовах, відчували душевну 

теплоту і турботу викладачів. У 

новому навчальному році ми 

допомагатимемо Вам у 

досягненні всіх ваших цілей! 

Попереду у Вас студентські 

роки. Звичайно, це один з 

найкращих періодів життя, який 

має бути насиченим, активним й 

запам’ятатися надовго. 

Студенти-медики особливі ще й 

тим, що вони покликані у 

майбутньому виконувати 

найважливішу місію – рятувати 

людські життя і дбати про 

здоров’я кожного. Від усієї душі 

бажаємо, щоб Вам скорилися 

найбільші вершини, здійснилися 

найсміливіші задуми, успіхів та 

творчого натхнення, незабутніх 

вражень від студентського 

життя, знайти гарних друзів та 

отримати глибокі та ґрунтовні 

знання. 

Нехай кожен рік, проведений 

у Ковельському медичному 

коледжі, стане для вас роком 

розвитку й самовдосконалення!
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 Вітаємо на борту 

«КМК»! 

 "Добро 

починається з 

тебе…" 

 ТОП-10 книг про 

медицину, які варто 

прочитати 

кожному. 

 День туризму 

 Знай наших 
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1. «Мисливці за мікробами» - Поль де Крюй 

 Історія про сміливих і відданих. Хто з вас не 

знайомий з відомими Левенгуком, Пастером, 

Мєчніковим, Кохом (той, чию паличку кожен так 

довго розглядав під об’єктивом мікроскопа). А 

хочете знати, як все розпочиналось? Тоді вам сюди! 

Ця книга – це по суті погоня за мікробами в 

жартівливо-пригодницькій формі. Дивіться тільки, 

не забувайте про сон і їжу, перегортаючи сторінки! 

 

2. .«Внутрішня історія. Кишечник – 

найцікавіший орган нашого тіла» - Джулія 

Ендерс  

Ви соромитеся говорити про цей орган? А дарма! 

Що ви знаєте про його функції? Перетравлення їжі? 

Виведення шлаків? А чи відомо вам, що цей гігант 

має свої правила, обов’язки, та навіть злочинців! А 

ще що важливо – роль у підтримці гарного настрою 

та міцного здоров’я теж, у певній мірі, належить 

йому! Тому всі разом дружно відкриваємо книгу і 

читаємо несерйозно про серйозне! 

 

3. «Серце хірурга» - Федір Углов 

 Сибір, 30-ті роки минулого століття , лічені 

хвилини для прийняття рішення, багато крові та 

медичного екстриму – ось випробування від життя в 

повній мірі. Як стати Лікарем з великої літери можна 

дізнатись тут. Свого роду автобіографія навчить 

кожного хоробрості, доброти та співчуття, а в 

поєднанні з важкими клінічними історіями про 

неоперабельних та декомпенсованих хворих додасть 

своєрідного шарму неперевершеності. Такого не 

знайдете більше ніде, точно! 

 

4. «Книга про щастя і нещастя» - Микола 

Амосов 

 Всесвітньо відомий кардіохіруг кришталево чесно 

описує своє життя і спогади про стіни лікарень. Ви б 

змогли зізнатись у своїх невдачах і розкритикувати 

себе? Я точно ні. А от наш герой робить це у своїй 

книзі постійно! Операції на серці він розписує так 

детально, що інколи не віриться, та ще й встигає 

розмірковувати поряд з цим про старіння та причини 

захворювань, робить висновки!  

5. .«Записки юного лікаря» - Михайло Булгаков 

 Твір-автобіографія перенесе вас у старенькі 

хижини минулого століття, де на потріпаних долею 

перинах лежать важкохворі, а ти – великий лікар-геній 

науки тільки й мрієш про те, як відкрити конспект 

лекцій за якийсь-там курс, бо так неуважно прослухав 

викладача, або мав зовсім інші, здавалося б важливіші, 

на той момент справи. Але ж, от лихо, величезні очі 

хворих дивляться на тебе, мов на Божество, благаючи 

про допомогу, і тобі немає куди діватись. Потрібно 

рятувати життя! ам вдасться відтворити у своїй голові 

3Д-картинку і зрозуміти, що вихід можна знайти 

навіть у безвихідній ситуації! 

 

6. «Важкий понеділок» - Санджай Гупта  

Буквально з першої сторінки вас занесе 

ураганом у велику лікарню Челсі, де можна тінню 

прослідкувати за кожним кроком віртуозних 

спеціалістів. Здаватиметься, що ви насправді тримаєте 

скальпель, проводите ендоскопічні операції, 

заповняєте історії хвороб і берете участь в «розборі 

польотів», аналізуючи кожнісіньку помилку, та й не 

тільки свою. Також тут можна зустрітись з 

конкретною горою драми і сліз, чесно! Розповім ще 

дещо – за мотивами цього роману знято серіал, до речі 

дуже близький до сюжету книги 

 

7. Абрахам Вергезе «Розсічення Стоуна» 

Роман «Розсічення Стоуна» – справжній сплав 

медицини та літератури. Історія про сіамських 

близнюків, розділених відразу після народження. 

Сімейна сага про династію хірургів в країні третього 

світу. Автор тут зовсім не намагається ідеалізувати 

образ лікаря, якраз навпаки, – методично, розділ за 

розділом, струшує романтичний пил з білих халатів 

своїх персонажів. Лікування людей – процес 

виснажливий, нервовий і місцями шалено нудний. 

Всім хочеться рятувати життя, але… Вергезе наче 

впускає нас в операційну – дивись, читач, ось фіброма 

печінки, заворот кишок і гемороїдальні вузли, і ось з 

цим я маю справу кожен день. Насправді головне в 

роботі лікаря  – полюбити свою рутину. І в цьому сенсі 

«Розсічення Стоуна» – дуже справжнє визнання в 

любові до професії. 



 

Україна славна благодійними традиціями, які 

сягають корінням доби Київської Русі. Розвиваючись 

та укріплюючись упродовж століть, прагнення 

допомагати іншим стало частиною буття українців, 

невід'ємною рисою їхнього менталітету. 

Доброчинність є найвищим проявом духовності 

людини. Але вміння робити добро не виникає в 

людині само по собі. Ще відомий давньогрецький 

філософ Демокрит сказав: "Малі послуги, що 

надаються вчасно, є найбільшими благодіяннями для 

тих, хто їх отримує". І щоб в кожнім серці горів 

вогник милосердя, потрібно формувати моральну 

свідомість молодої людини, виховуючи в ній 

потребу допомагати іншим. 

Нещодавно ми мали можливість ще раз 

пересвідчитись, що найстрашніша біда - це коли 

хворіють діти. Віддав би все на світі, тільки б 

здоровими вони були. Саме під таким гаслом 

пройшов в Ковельському медичному коледжі, 

благодійний ярмарок, спрямований на збір коштів в 

підтримку у лікуванні онкохворого Матвійка 

Хвіщука. Студенти разом із батьками та педагогами 

приготували смачну домашню випічку та 

запропонували усім бажаючим придбати її за 

символічну ціну. 

 

 

 

 

Розпочався захід з молитви священиків 

Благовіщенського собору, які разом із студентами та 

викладачами, звернулися з проханням до Бога про 

дарування здоров'я усім хворим діткам. Директор 

навчального закладу Олена Григола особисто 

висловила щиру подяку студентам за проявлене 

милосердя і доброту в підтримці благодійної акції. 

Вона зазначила, що пишається, бо саме вони стануть 

майбутнім української медицини. 

Зібрані кошти будуть перераховані мамі хворого 

хлопчика, яка, до речі, являється випускницею 

медичного коледжу. Сподіваємося, що цим 

благодійним вчинком ми зможемо допомогти хворому 

Матвійку та на особистому прикладі закликати всіх 

людей частіше робити добрі справи. 

Дякуємо всім учасникам ярмарку за доброту та 

небайдужість до чужої біди! 

 

 



27 вересня відзначатимуть Всесвітній день 

туризму. Тому з метою формування здорового 

способу життя, розвитку фізичної культури і спорту 

був проведений туристичний захід на спортивному 

майданчику поблизу набережної ріки Турія, який 

організували викладачі та студенти Ковельського 

медичного коледжу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Час, проведений на спортивному заході, для всіх 

присутніх промайнув цікаво, насичено та весело. 

Було сонячно, кожен мав змогу не тільки 

позмагатися в силі та кмітливості, а і насолодитися 

свіжим осіннім повітрям. Програма змагань була 

насичена і різноманітна. Спочатку студентські 

команди представили свої емблеми та туристичні 

пісні. Потім всі поринули в яскраву круговерть 

естафети, яка вимагала неабиякої витривалості, 

кмітливості, спортивної загартованості. 

Не залишили байдужих і змагання з 

перетягування каната, які зараз досить популярні і 

вважаються одним з найбільш цікавих командних 

видів спорту. Не кажучи вже про те, що це хороший 

спосіб розважитися з друзями. Весело і емоційно 

підтримували змагання групи підтримки від кожної 

команди, які голосно вболівали за своїх 

одногрупників в кожному конкурсі. 

 

 

"Зробити щось хороше можна просто так, лише заради того, щоби 

почуватися хорошою людиною". 

 

 

 

Поліха Андріана 

 

"Мені дуже хотілося б, щоби люди усвідомили - для доброти не обов'язково 

мають бути мотиви". 

 

 

 

Ірина Матлах 


