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День Європи - це символ започаткування нової
успішної моделі мирної співпраці між державами , що
День Європи
ґрунтується на спільних цінностях та інтересах.
Це свято, на мою думку, було створене заради
Нові здобутки
того, щоб донести до кожного мешканця континенту,
творчої монезалежно від того, до якої національності він належить,
лоді
що всі ми є вільними у "Європейському домі" . На честь
цієї визначної події в рамках нашого навчального заклаВибір професії
ду 17 травня відбувся концерт, присвячений ідеї єдності
відповідальусіх європейських держав.
ний крок
Європа - дійсно унікальна частина світу, адже
Моя професія
кожен її народ особливий по-своєму не тільки географією, кліматом та релігією,
а й своїми звичаями , традиціями та культурою. Тому щоб рухатися впевненими
—медсестра
кроками вперед, потрібно не лише любити Батьківщину, а й знати та поважати
Здоров’я—це
своїх сусідів. Нам вдалося заглянути в історію
багатство
походження всіх європейських народів, доторкнутися до частинки культури кожного з них та
поринути в ту незабутню атмосферу, якою завжди притягував нас європейський світ.
Активно брали участь у
дійстві студенти усіх курсів. Тут
можна було побачити виступи
ансамблю барабанщиць "Medic
drums", ансамблю танцю
"Латюс", щиро посміятися зі сценки студентського театру мініатюр "Starlight", послухати польську пісню від хлопчачого гурту
та запальний спів ансамблю "Україночка". Ці виступи дали змогу відчути своєрідність культури Німеччини, вишукані традиції
Англії, красу сонячної Італії, чарівність і неповторність Франції та Польщі. Національні танці та
пісні, звичаї і традиції, стиль одягу та поведінки - все це формує
враження про ту чи іншу країну, і, думаю, що організаторам дійства
все-таки вдалося донести до глядачів культурні особливості кожної
з держав, показати їх шарм, те, чим може зачарувати кожна з них.
Європа - це досвід багатьох віків, грандіозний пласт світової
цивілізації, і наш народ гідний зайняти тут гідне місце, адже ми мислимо по-європейськи, живемо в унісон з Європою, у нас спільні
цінності та ідеали. Тепер би ще діяти, як європейці: послідовно, наполегливо і виважено, впроваджувати європейські стандарти в життя, тільки тоді ми зможемо створити Європу у власній державі.

Грищук М.,12-С
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Нові здобутки творчої молоді
25 травня 2017 року в Костопільській філії
Рівненського державного базового медичного
коледжу відбулася підсумкова науково-теоретична
конференція творчої молоді.
Вступне слово було від завідувача філії Носка І. П.
Він повідомив, що конференція – це можливість для
учасників проявити свої здібності в ораторському
мистецтві, пошуку корисної інформації та
виокремленні найголовнішого, а також здатності
запропонувати шляхи вирішення проблем сучасності.
Студентами було представлено 10 науково-пошукових
робіт на, безсумнівно, важливі теми, такі як:«Екологічні
проблеми Костопільщини», «Важливість вакцинування дітей в
сучасній Україні», «Маргінальність в Україні. Безпритульні»,
«Основні аспекти профілактики варикозної хвороби вен нижніх
кінцівок», «Краса і здоров я», «Хвороби дітей шкільного віку»,
«Ноосфера – ідеологія сучасної цивілізації», «Неврози. Поняття
неврозів, їх види. Діагностика невротизації серед студентів»,
«Атеросклероз. Особливості харчування та спосіб життя»,
а також студентський проект агітаційної студентської бригади
«Молоді України – здоровий спосіб життя!».
Кожна з представлених робіт була виконана на високому
рівні, адже це є наслідком співпраці між студентами та викладачами, що керували проектами.
Виокремити якийсь із виступів складно, але найбільш запам’ятався документальний фільм про
маргінальність, у якому чудово описано життя безхатченка в усіх його аспектах.
Такі заходи потрібно насамперед проводити для
студентів. Вони дають їм поштовх більше спілкуватися з
людьми, дізнаватися їхню думку, проводити різні
опитування щодо проблем, які стосуються кожного.
Журі на чолі із завідувачем філії Носко І.П.
відзначили кращі роботи та нагородили студентів
почесними грамотами: Галькевич Юлію, Синюк Ольгу
(група 32-С, науковий керівник Кудря Ю.П.), Гурчик
Світлану (група 32-С, науковий керівник
Гуревич О.Г.), Стасюк Юлію (група 31-С, науковий
керівник Багній Л.В.). А також було вручено гран-прі
Дзюбак Ірині, студентці групи 31-С за роботу «Атеросклероз. Особливості харчування та спосіб
життя», керівник Вакулка В.Ф. Усі учасники конференції отримали сертифікати.
З нетерпінням чекаємо на подальші успіхи наших студентів, а також на конференцію, що відбудеться наступного року .
Крутченко В., Жабчик О.,21-С
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Вибір професії—відповідальний крок
Життя постійно ставить нас перед вибором. У дитинстві
з багатьох іграшок вибираємо найулюбленішу, у школі віддаємо перевагу найцікавішим, на наш погляд, предметам… Обираємо товаришів, друзів, коханих. І в основі вибору кожного з нас свої критерії,
своє уявлення про добро і зло, честь і безчестя, правду і кривду.
Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії.
Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, - одна з
умов відчуття життєвої повноцінності.
Звичайно, перед тим, хто обирає майбутній фах постає
одвічне питання: "Що ж вибрати: престижність тієї чи іншої професії, чи йти за покликом душі?"
Над цим питанням задумалися студенти групи 2-А і обговорили його на занятті укрїнської мови (за
професійним спрямуванням ) у формі дискусії—одного із найпоширеніших способів вирішення спірних
питань. Пропонуємо вам ознайомитися із найбільш переконливими, на наш розсуд, твердженнями.
- На мою думку, професію потрібно обирати за покликом душі. І підтвердженням цих слів можна
вважати слова відомого філософа Конфуція:"Виберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати
жодного дня у своєму житті". Тобто, якщо вам буде подобатися ваша робота, то ви будете просто займатися улюбленою справою, за яку вам ще й будуть платити. Найбільш небажаним , на мій погляд , є сприйняття роботи в якості беззаперечного обов’язку , який потрібно виконувати тільки в цілях заробітку грошей . Професія повинна стати покликанням , щоб людина могла реалізувати в ній свій творчий потенціал.
- Я ж вважаю, що професію необхідно обирати за фінансовим
спрямуванням. Адже, як говорив відомий письменник Джон Діксон:"Гроші роблять роботу цікавою". Зараз важко знайти високооплачувану роботу, а ще важче знайти житло за помірну ціну. А якщо до цього додати високі ціни на продовольчі товари, зростання тарифів на комунальні
послуги та енергоносії і вартість проїзду в транспорті, то терези вибору
професії схиляються у бік престижної та високооплачуванної роботи. Чи
не так?
У кінці дискусії ми всі дійшли до такого висновку:
«Найкраще—гармонійно поєднати роботу мрії з хорошою зарплатнею!»

Рицька О., Цірук М., 2-А

Моя професія—медсестра
Медицина зародилася ще у Стародавньому світі. Спроби лікування
виникли на ранніх етапах існування людини. Вони, звичайно, не завжди
були вдалими, адже потребували довгої практики та знань.
Нині медицина удосконалилась і помітно прогресує. А скільки
з’явилося різних напрямів цієї науки! Медицина—галузь, без якої не буде
здорової нації. Складний і відповідальний фах медичного працівника, який
вимагає чуйного серця, великої віддачі, невичерпних знань. Так, медична
сестра для багатьох людей стає «світлим промінчиком», що несе надію на
одужання. На мій погляд, професія медсестри—це тяжка праця. Душевність, лагідність, ніжність, уміння співчувати чужому горю—це основні
якості медичного працівника.
Отже, якщо у вас добре, співчутливе до людського болю серце, якщо ви здатні разом з лікарем
боротися за життя людини, відчуваєте потребу заспокоювати і допомагати, тоді оберіть цю благородну
професію. Не дарма кажуть:
―Медична сестра – це ноги безногого, очі сліпого, підтримка дитині, джерело знань і впевненості
для молодої матері, уста тих, хто надто безсильний і заглиблений у себе‖ .

Жабчик О., 21-С
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Здоров’я—це багатство
2 червня 2017 року у Костопільському медичному коледжі відбулося військовоспортивне свято «День здоров’я», яке впродовж багатьох років залишається невід’ємною
традицією нашого закладу.
Святково-спортивний захід був проведений з метою заклику дотримуватись правил здорового способу життя та сформувати відповідальне ставлення до власного здоров’я як студентів, так і
викладачів. Адже як підкреслила дирекція нашого закладу : ―Здоров’я—це ще не все, але життя без
нього—ніщо‖.
Не існувало чіткої межі між педагогічним і студентським колективами—усі були, як єдина команда, дружна сім’я. Кожен взяв участь у різноманітних естафетах , конкурсах і змаганнях . Упродовж спортивного дійства студенти дивували фізичною підготовною, загартованістю духу та творчими вміннями., у чому їх активно підтримували викладачі.
Групи 2-А, 32-С, 11-С були нагороджені грамотами за найкращі результати у змаганнях. Усі
отримали солодкі призи.

У Всесвітній день здоров’я ми бажаємо всім
бути здоровими і життєрадісними!
Король К., Демушик М., Корнійчук Ю., Власюк Д., 22-С

”МедOk ” - газета студентської молоді КФРДБМК
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