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Час, не біжи так швидко

ни.

Здається, лише вчора йшли на
посвяту, першу лекцію, а сьогодні —
вже випускний.
29 січня 2020 року відбулась
найочікуваніша , найбільш хвилююча
подія у Костопільському медичному
коледжі – вручення дипломів випускникам спеціалізації «Акушерська
справа».
Професія акушерки одна із
найгуманніших і найблагородніших,
вона несе в собі тепло продовження
роду та радості першого крику дити-
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Місто майбутнього

Феєричним відкриттям випускного вечора став виступ ансамблю барабанщиць «Boombaja». З вітальним словом та урочистим відкриттям
вечора виступив директор Костопільського медичного коледжу
Носко Ігор Павлович. Він зауважив: « Це найменша група за всю
історію коледжу, їх лише двадцять три, але це ніяк не відчувалося,
що їх так мало».
Заступник директора з навчальної роботи
Жук Ольга Петрівна зачитала наказ «Про присвоєння
кваліфікації«Акушерка» та вручення дипломів». Щербан Людмила, Бекеша Анастасія, Чудінович Катерина отримали дипломи з
відзнакою за високі досягнення у навчанні. Випускниця групи 4-А
Щербан Людмила занесена у «Книгу пам`яті» коледжу.
Випускники виголосили урочисту обіцянку і подарували
пісню «Найкращий день» (слова Владимірської Богдани ). Щасливої та легкої дороги бажали своїм дітям батьки Наумець Марія Володимирівна та Кирийчук Петро
Петрович. Діти запросили батьків до традиційного
вальсу. Із сумом і водночас радістю в серці згадала
ці пройдені стежинки керівник групи Святецька
Алевтина Василівна. Завершенням випускного вечора стала пісня від випускників
«Ми
пам`ятаєм» (слова Владимірської Богдани ).
«Ми пам’ятаєм всі щасливі моменти,
Це називається словом – СТУДЕНТИ»

Щербан Л., староста групи 4-А
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Медицина — моє покликання
Впевнена, що всі ви звернули увагу на дітей, які гуртом походжали
коридорами коледжу і з цікавістю роздивлялись усе в наших авдиторіях у
грудні місяці минулого року. Поспішаю вам повідомити, що саме 11 грудня 2019 року було підписано офіційну угоду про співпрацю між студентською радою Костопільського медичного коледжу та районною асоціацією дітей-лідерів Костопільщини «Ровесник». А метою наших зустрічей
була організація спільної діяльності між учнями закладів загальної середньої освіти Костопільського району та студентами Костопільського медичного коледжу задля формування активної життєвої позиції, лідерських
якостей та організаторських здібностей молоді. Найпершим було організовано профорієнтаційний проєкт. Суть його – запросити учнів
шкіл, які б в майбутньому хотіли пов'язати своє життя з медициною,
та запропонувати їм провести цілий день у ролі студентів-медиків.
У цій інтеракції взяли участь учні першої, другої, третьої, п'ятої та
восьмої шкіл.
Розпочати цю роботу було непросто. Я не знала, як поставляться
до такої ідеї наші викладачі, студенти, директор. Чи не будуть вони
проти? Адже, можливо, не кожному хотілося б збивати свій графік та підлаштовувати розклад занять під
раптово організований захід? А найголовніше, як же ж домовитися з
вчителями шкіл, аби ті віддали своїх учнів до нас? Незважаючи на
труднощі, ми взялися до роботи.
Ольга Ярославівна, керівник асоціації дітей-лідерів Костопільщини «Ровесник», домовилась з директорами шкіл та відпросила дітей
до нас на цілий день. Проте участь у проєкті брали лише ті , хто дійсно
хочуть у майбутньому працювати в галузі медицини. У свою чергу, взявши дозвіл у директора - Носка
Ігоря Павловича, та попередивши усіх викладачів, ми разом з Алгалією Михайлівною склали розклад на цілий тиждень для наших гостей.
І ось розпочався тиждень профорієнтаційної роботи. Щоранку я зустрічала гостей та проводила їм екскурсії нашим навчальним закладом, заводила та забирала учнів із занять, а ще ознайомила їх зі справжнім гуртожитським життям. Вдячна всім дівчаткам
та Ілоні Анатоліївні, які гостинно відчиняли двері кімнат та
зустрічали юних гостей зі шкіл.
Чесно кажучи, я приємно вражена ініціативою викладачів
взяти активну участь у заході та вдячна кожному, хто з радістю і
відкритою усмішкою приймав до себе на
пари, сподіваюсь, уже наших майбутніх студентів. Найбільше хочу подякувати Гуревич
Оксані Григорівні, яка щодня залюбки
проводила заняття з основ медсестринства,
не тільки розповідаючи теорію, але й даючи змогу дітям спробувати виконати
маніпуляції власноруч. Оксана Григорівна допомагала мені проводити екскурсії
нашим коледжем та відповідала на усі запитання зацікавлених.
Я отримала багато чудових відгуків, радісних та щирих емоцій від наших
юних гостей. Кожен з них був у захваті і не хотів залишати стіни коледжу. Зі слів
дітей довідалась, що їм дуже сподобались студентські заняття, викладачі, а найголовніше – атмосфера, яка панує у нашому коледжі. Я відчуваю її щодня і можу
з упевненістю сказати, що студенти і викладачі Костопільського медичного коледжу, як одна велика, дружна родина, яка завжди готова прийняти у свою сім'ю нових людей.
Семенюк А., 21-С
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Під знаком Купідона
14 лютого закохані у всьому світі відзначають День святого Валентина . Це одне з
наймолодших свят в нашій країні, яке відмічають з початку 90-х років. День закоханих – це чудова подія, сповнена приємними моментами, цікавими сюрпризами ну або просто подарунками.
Саме з нагоди цього свята студенти нашого
прекрасного міста, а саме Костопільського будівельно
-технологічного коледжу та Костопільського медичного коледжу, вирішили влаштувати концерт. Разом
ми святково прикрасили залу, де проходили урочистості, і склали чудову програму заходу. Виступи були
поділені так, що кожен коледж мав по шість номерів
для представлення своїх талановитих хлопчиків і дівчаток. У святковому дійстві взяло участь багато талановитих студентів, які співали,танцювали, розігрували
веселі сценки та грали на музичних інструментах.
Двоє ведучих, красива дівчинка з медичного
коледжу і статний хлопець з будівельно-технологічного коледжу,
вміло вели концертно-розважальну програму свята. Мелодійним та
запальним став фінальний виступ вокалістів з піснею «Такі молоді». У номері були задіяні всі, хто брав участь в цьому неперевершеному і незабутньому
заході, присвяченому Дню
святого Валентина . Навколо панувала атмосфера
затишку, любові і тепла .
Наш педагог організатор Ілона Анатоліївна проводила усі необхідні підготовки та репетиції до свята, за що ми їй
дуже вдячні. Після святкового концерту всі студенти
і глядачі мали змогу потанцювати на запальній та драйвовій дискотеці.

Лисецька Д., 12-С
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Я вірю в краще майбутнє і дуже сподіваюся, що ми, люди, будемо вдосконалювати
світ, в якому живемо. Тож і місто майбутнього буде дуже відрізнятись від сучасного в кращий бік.
По-перше, у майбутньому місто буде чистим, тому що всі заводи та інші підприємства, що забруднюють навколишнє середовище сьогодні, використовуватимуть нові безпечні технології. Не буде хмар із рудого металевого пилу, хімічних викидів, брудної води в
морях та річках. Проте життя в місті вируватиме як завжди, тому на вулицях буде багато
автівок. Однак усі вони їздитимуть на екологічному пальному.
По – друге, місто майбутнього буде дуже зручним для життя. Окрім звичних магазинів та кафе будуть працювати різноманітні служби доставки покупок додому – і це буде
доступно кожному. Також буде багато видів громадського транспорту, дуже швидкісних та
безпечних.
У місті майбутнього багато уваги приділятиметься місцям відпочинку. Буде збудовано безліч парків, кінотеатрів, оглядових майданчиків. Там, де немає ні моря, ні річки, будуть зроблені штучні водойми, в яких можна буде купатися та плавати на човнах. Кожне
місто нагадуватиме курортне.
Можливо, моє місто майбутнього не дуже схоже на місто з фантастичного роману,
проте я вважаю, що воно таке, яким ми насправді можемо його вибудувати. Головне – не
бути байдужими та зробити те, що в наших силах, а можливо, трішки більше.

Бортнік М., 32-С
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