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Чудо із чудес
У номері:

У церковному календарі дата 19 вересня - це велике свято, яке має назву Михайлове Чудо .
Чудо із чудес
Віряни в цей день пригадують чудо , яке сталося
День знань
багато років тому. Перекази свідчать , що завдяки Господу, донька віруючого чоловіка на ім’я Архип , позбулася
Твій пораднімоти випивши води з джерела , яке знаходилося неподаник
лік від їх оселі . Щоб віддячити Господу, Архип звів храм
неподалік від джерела. Але ідолопоклонники вирішили зруйнувати його ,
Лист у майзвівши дві річки в одну. Однак з’явився Святий Михаїл, який не дозволив
бутнє
воді зруйнувати храм. З цього часу Михайлове Чудо вважають великим святом .
Цього дня не можна сіяти , будувати , копати , дозволяється тільки виконувати дрібну хатню роботу . Також в цей день потрібно стежити за язиком , робити добрі справи та
бажано провести день зі своєю сім’єю . Крім того, кажуть, що в цей день небажано мити голову – можна "змити розум". Не варто в цей день викидати їжу, її радять віддавати людям
або тваринам.Згідно з прикметами, цього дня наступають перші ранкові заморозки.
Прикмети на свято:
Якщо вранці на деревах іній - чекай багато снігу.
Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.
Якщо на Михайлове Чудо листя на верхівці берези зеленого кольору , то це до ранньої
зими.
Отже, на Михайлове Чудо не можна починати робити великі справи, адже це є одним із
величних церковних свят України. Тому найкращим побажанням для студентів у цей день є
отримати відмінні результати за старанну підготовку до занять.

Тріщук Н., Кутінова Ю., 22-С
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День знань
Кожного року, на початку вересня, Костопільська філія Рівненського
базового медичного коледжу збирає всіх студентів для проведення урочистостей з нагоди Дня знань та посвяти у студенти першокурсників.
Традиційно на початку свята урочисте слово виголосив завідувач філії Носко Ігор Павлович. Він привітав усіх присутніх на заході з початком навчального року. Але з особливою увагою та турботою директор звернувся до студентів-першокурсників, які поповнили лави закладу і тепер можуть із гордістю пишатися цим. Ігор Павлович побажав їм
терпіння, натхнення, порядності та успіхів
на шляху здобуття знань.
У новий навчальний рік ми вступаємо із неабиякими досягненнями. Отож
Ігор Павлович відзначив результативну роботу студентів і викладачів. Саме завдяки наполегливій, злагодженій співпраці
студенти другого курсу, відділення «Сестринська справа», на
достатньо високому рівні впорались із важливим і досить складним випробовуванням – ЗНО з української мови. А на ХХ Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності студентів медичних училищ та коледжів
« Краща за професією» Рівненську область представляла студентка саме нашого коледжу – Галькевич Юлія. Вона зайняла 4 місце, продемонструвавши відмінні теоретичні знання та практичні
навички. Ії старання та результати були достойними та високими
для конкурсів подібного рівня, чим ми і пишаємося.
Жук Ольга Петрівна - заступник завідувача філії з навчальної роботи, зачитала
Наказ про зарахування студентівпершокурсників. Вона побажала нинішнім студентам наполегливості, відповідальності у навчанні та вручила символічний студентський квиток.
Зі словами настанови виступили студенти випускного курсу, які передали першокурсникам символічні обереги студентського життя. Також відбулося прийняття клятви Гіппократа –
присяги вірності професії медичного працівника. Ніжні й добрі слова привітання приготували
для своїх дітей батьки, які побажали успіхів на нелегкому та тернистому шляху до досягнення
мети. Ось і перегорнулася ще одна сторінка нашого життя, непередбачуваного, але прекрасного.
І головним завданням для нас сьогодні є навчання, а це – нелегка справа.
Тож будьмо сильними і сумлінними, бо ми - студенти Костопільського медичного коледжу, який
вже давно є не лише справжньо окрасою міста, а
ще й навчальним закладом нового типу, де прекрасні традиції минулого продовжується у дні сьогоднішні.
Грищук М., 32-С
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Твій порадник
Дев'ять, а то й одинадцять років за шкільною партою, отримання атестата, екзамени… Здається, найскладніше вже позаду. І ось ти стоїш перед дверима
омріяного коледжу в почесному званні студента. Лише один крок — і перед тобою виникне інше життя. Але що робити і як себе поводити?
Ми підготували підбірку корисних і простих правил-порад для тебе:
1.Не панікуй. Іди вперед, бо все одно втікати вже нікуди.
2.Знайди друзів. Коледж – це не тільки місце, де ти отримаєш знання зі своєї спеціальності, це
також можливість зав'язати дружні взаємини. У вас з одногрупниками з самого початку вже є спільні інтереси – це професія, яку ви обрали.
3.«Це вам не школа!» - фраза, яку ти не раз почуєш у стінах коледжу. Уже не буде вчителів, що
поставлять оцінку, керуючись тим, що пам'ятають тебе ще зовсім дитиною. Ніхто не буде
«тягнути за вуха», вмовляти та переконувати. Усе залежить тільки від тебе.
4.Приготуйся, що багато матеріалу необхідно вивчати самостійно. Усі «вчорашні школярі» звикли до того, аби їм «розжовували» по кілька разів одне й те саме. В коледжі тебе тільки направляють на правильний шлях, читаючи лекції, рекомендуючи літературу, даючи поради. Вибиратися з цього потоку інформації потрібно буде самостійно.
5.Розвивай свій мозок, пам'ять. Намагайся застосовувати нові методики запам'ятовування, цікався
цією темою, вона допоможе тобі і в подальшому житті. Це дасть тобі як студенту змогу зекономити багато сил та часу під час навчання.
6.«Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні», - золоте правило студента. Цінуйте
кожну хвилину, не витрачайте час і сили даремно. Навчися розподіляти навантаження так, щоб
вистачало на навчання, вдосконалення своїх здібностей, відпочинок і дозвілля.
7.Викинь з голови слова: «А навіщо взагалі мені усі предмети?». Освіта включає в себе, окрім основних дисциплін, предмети для загального розвитку. Бо ти ніколи не знаєш, в який напрям поверне твоє життя і що буде необхідним.
8.Не зациклюйся на чомусь одному. Пам'ятай, що студент повинен встигати у всьому, з кожним
днем підвищувати свій професійний рівень, намотуючи лекції на вус, багато займаючись самоосвітою, постійно практикуючись.
9.Частіше відвідуй різні студентські заходи у вільний від навчання час, а то й бери у них участь.
Запишись на гуртки, секціїї, які тобі до вподоби …
10.Будь активним на заняттях, став запитання, якщо щось не зрозуміло, не соромся висловлювати свою думку.
Студенство — це щасливий час, звісно, зі своїми складнощами.
Роби все, щоб твій багаж знань і досвіду наповнювався через край,
а спогади у майбутньому про цей час викликали усмішку, а то й
невпинний сміх!!
Бортнік М.,Бурачинська В., 22-С
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Лист у майбутнє
Бережіть час: це тканина, з якої зроблено життя
Семюель Річардсон
Саме на такий філософський вислів я натрапила, готуючись до іспиту з анатомії на літній сесії. Тоді я навіть не замислювалась над глибиною та цінністю цих слів. А час нещадно
рухався вперед, залишаючи незмінний відбиток успіхів та невдач у моєму юному,
сповненому пригод, житті.
Пригадую свої перші кроки, які зробила, вступивши до медичного коледжу.
Спочатку довго вагалась: чи зможу, чи вийде, чи впораюсь з усіма труднощами.
Один за одним постають у пам`яті спогади пережитих пар, вимогливість викладачів, моя перша контрольна, іспит; перше побачення, розмови з подругами, нові
знайомства…
Сьогодні я успішно керую своєю клінікою. Я лікар. Тепер мій робочий ранок розпочинається не з мрій про майбутнє, а з втілення цих мрій у реальність,
тепер - це моє життя. Минуло десять років після закінчення коледжу. Далі був
університет та перші пацієнти на роботі.
Коли я бачу вдячні усміхнені обличчя тих людей,
яким я допомагаю, то за моєю спиною виростають крила, які полегшують мої кроки вперед. Я можу говорити
впевнено, що колись зробила найкращий вибір і доля
повела мене правильною дорогою - я знайшла себе і
своє покликання.
В думках я не раз повертаюсь в часі і розумію,
що дні мого навчання у Костопільському медколеджі це найкращий період мого життя. Тому що тоді я не мала нічого, але мала час, щоб всього досягти.
Хочу сказати, що час - це не просто тканина, як
казав Річардсон, час - це кольори, які малюють картину
життя, під якою ми маємо поставити свій підКорнійчук Ю., 42-С
пис.
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