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Дорогі студенти!
Вітаємо всіх студентів з жвавим і веселим святом, з днем
Студента! Бажаємо вам терпіння, працьовитості. Щоб знання
давалися вам вільно і легко, і щоб ви змогли реалізувати себе у
подальшому житті! Студентство - чудова пора! Бажаємо щоб
ваш студентський запал ніколи не вичерпався, а студентські
друзі назавжди зберегли вам вірність! Нехай студентські роки
летять легкою низкою, залишаючи лише хороші спогади і наближаючи вас домрій,щасливого життя і блискучої кар'єри!
Живи на повну - багато, мудро, і щасливо. А також твори, вигадуй і пробуй!
Сьогодні твоє свято, радій, студент!

Студентська рада КМК
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Чи відомо тобі, що:
- день студента започаткований як
річниця студентської демонстрації
1939-року, коли студенти Карлового університету у Празі,
відстоювали свої права під тиском
окупаційної влади. У наслідок придушення демонстрантів, кілька чусаників було поранено, а студент Ян
Оплетов загинув, сотні студентів попали до концтаборів, деякі страчені без суду.
Греція. 17 листопада 1973 року настала кульмінація повстання Афінської політехніки проти
грецької військової хунти, яка закінчилась
насильницьким розгоном та розгромленням
воріт університету за допомогою танка. Сьогодні 17 листопада є одним із офіційних свят студентів більшості країн. Перше відзначення.
День студента був вперше відзначений 17 листопада 1941
року в Лондоні
Міжнародною студентською радою (у якій, на
той час, було багато студентів-біженців), що було погоджено із Західними союзниками
(частиною Антигітлерівської коаліції). Ця традиція була продовжена і наступником Ради – Міжнародним
союзом студентів, який разом
з Європейською студентською радою та іншими громадськими організаціями пролобіювали визнання цього дня офіційною пам’ятною датою ООН.
день студента — це традиція шани патріотизму, день інтелігенції та високого духу студентів, як потенційної еліти суспільства, а не вживання алкоголю до поросячого стану, бикування
та некоректної поведінки.
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День першокурсника!
26 жовтня у нашому коледжі відбувся
день першокурсника. Ця традиція
триває вже багато років. У цей день
наші нові друзі представляють себе і
показують свої таланти. Цьогоріч неоринарні та кмітливі першачки проявили себе на вищому рівні. Шаленими оплесками присутні зустріли студентів спеціальності "Лікувальна
справа" групи "А" та
керівника групи Н.В.Демчук. Особливо припав до
душі виступ дівчат з піснею "Вишиваночка". Першокурсники спеціальності "Лікувальна справа"
групи "Б" з керівником А.С.Заяць підготували підготували веселе відео у
якому напевно кожен з
присутніх впізнав себе. З
цікавістю присутні в залі сприйняли виступ –
представлення студентів
спеціальності
"Фармація". Веселими та
оригінальними виявилися і
першокурсники спеціальності "Сестринська справа"
зі своїм керівником Л.В.Рибак. Спочатку розсмішили всіх на представленні групи, а потім ніжний голос Білецької Діани. студенти спеціальності
"Акушерська справа" своїм виступом довели, що
студентське життя – яскраве та цікаве, щедре на добрих друзів та різноманітні події. Ми дякуємо першокурсникам за цей чудово
проведений час. Бажаємо веселих років навчання, наснаги, успіхів та впевненно крокувати до своєї мрії!

СТР.

4

ЗНО 2018
Інновації у ЗНО-2018
Починаючи з 2018 року, випускники одинадцятих класів зіткнуться з черговими
інноваціями в програмі і в процесі проведення ЗНО. Зміни будуть досить значними, тому
не варто відкладати процес підготовки на потім.
Обов’язкові предмети
Іноземна мова в 2018 р. буде четвертим обов’язковим іспитом ЗНО На сьогоднішній день
в списку обов’язкових дисциплін залишаються математика (яка може бути замінена або
історією біологією, якщо цього потребує обрана спеціальність), а також українська мова
та література. Третій тест випускники визначають, виходячи з вимог обраного Внз. ЗНО
з української мови та літератури В квиток з цього предмету входить 58 завдань, які учень
повинен вирішити за 180 хвилин. Робота включає три частини:
перша, що перевіряє знання мови, включає 33 тесту;
друга, яка перевіряє знання з літератури, що складається з 24 тестів;
третя, що передбачає висловлення учнем власних думок, складається з одного завдання
на певну тему.
З 2017 року завдання частин 1 і 3 будуть зараховані як результат державної підсумкової
атестації увійдуть у ваш документ про отримання середньої шкільної освіти. Завдання
екзаменаційного білета можуть бути представлені у формі тесту з одним варіантом
відповіді (максимальна оцінка – 1 бал), завдань на встановлення відповідності (до 4 балів
за завдання) і у вигляді міні-твори (до 20 балів). Встановлений максимум за всі види
завдань становить 104 тестових бали.
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