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Дорогі викладачі та студенти!
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В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення.
Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен
ваш день, кожен крок.
Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському
житті.
Загальновідомо, що знання – це сила. Сила творіння, добра, суспільної злагоди та поступу. Вони, мов чисте повітря і життєдайна
енергія сонця, необхідні нам для будівництва держави.
Сподіваюся, що ви, наші юні першокурсники, будете сумлінними і
розумними
студентами.
Дорогі випускники! Цей навчальний рік стане останнім для
вас. Бережіть у своїй пам’яті студентські роки, як неоціненний дарунок долі. Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового
навчального року!
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Свято осені!!!

Настала осінь. Все навколо стає похмурим та тихим, але не у нашому коледжі. 21 вересня Ми святкуємо гарне релігійне свято Різдво Пресвятої Богородиці, проте для нашого коледжу це ще один привід зібратися у
тісному дружньому колі, адже в цей день, два
роки тому, була освячена капличка Св.Луки,
що знаходиться на території навчального закладу. Адміністрація коледжу об’єднала ці
свята з традиційною виставкою осінніх композицій. Студенти з захопленням приготували найрізноманітніші композиції із дарів природи, основною темою яких
був патріотизм та єдність України. Почесне
перше місце зайняли студенти ІІІ ф/д «В».
Вразила оригінальністю задуму композиція
"Україна сумує",виконана студентами ІІІ
курсу спеціальності "Сестринська справа",
яка зайняла ІІ місце. Естетично оформленим розмаїттям квітів та дарів саду, яке
переплелося з жовто - блакитними барвами
символіки України здивували студенти ІІ
курсу спеціальності "Акушерська справа"
і зайняли теж ІІ місце. ІІІ місце розділили
між собою студенти ІІ курсу спеціальності "Лікувальна справа" група "Б" та І курсу спеціальності "Фармація", які в своїх композиціях поєднали гармонію цінності
людського життя і необхідності захисту
країни.

KM K

NEWS

З днем вчителя, дорогі наші
викладачі!
Професія вчителя — одна з найбільш благородних і шанованих. І нехай сьогодні життєві негаразди
часом змушують багатьох педагогів задуматися про
правильність свого вибору, все ж справжні вчителі не
опускають рук і продовжують щедро ділитися знаннями з зростаючим поколінням. День вчителя — це професійне свято педагогів, встановлений в дуже багатьох
країнах. Він вшановує вчителів — представників дуже
складною професії, що вимагає великої відповідальності, високих моральних якостей і, обов’язково, любові
до своєї справи.
Шановні викладачі! Прийміть найщиріші вітання в ваше професійне свято. Нехай цей рік принесе вам багато світлих і щасливих днів, стане роком
звершень і добрих справ. Бажаємо вам невичерпної творчої енергії, успіхів у
всіх починаннях, високих професійних досягнень. Нехай у ваших справах
завжди буде дух творення і оптимізму. Бажаю міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, миру і щастя вам і вашим білізкім.
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Шпаргалка
Ми впевнені, що немає такої людини, яка жодного разу не писала
би шпаргалок перед контрольними і іспитами. По-перше, наявність шпори в кишені
вселяє впевненість і заспокоює нерви. Погодьтеся, навіть якщо все знаєш напам'ять,
важко буває йти на іспит без тремтіння в колінах. Студентів, наприклад, часто зігрівала
думка про те, що в кишені лежить рятівний листочок з потрібними формулами. По-друге,
поки пишеш шпору, автоматично запам'ятовуєш
хоча б частину записаного матеріалу. Таким
чином, сама шпора може тобі і не знадобитися.
Підготовка шпор складається зі збору матеріалу і
безпосередньої підготовки матеріальних носіїв. Під
час збору матеріалу студент одночасно і засвоює
цей матеріал. Прийнято сприймати шпаргалку як
шкідливий інструмент для учня та студента,
насправді все залежить від точки розгляду цього
питання. Отже, потрібна ідеальна шпаргалка, яка не перешкодить навчальному
процесу. Створення шпаргалки сприяє запам'ятовуванню інформації. Можна створювати
шпаргалки і не користуватися ними, тому що ви і так все знаєте, при цьому, якщо їх при
вас знайдуть, ніхто не повірить в те, що впоралися Ви з завданням і без них. Таким
чином, якщо Ви хочете використовувати шпаргалки,
переконайтеся що їх ніхто не знайде і що вони
виявляться для Вас корисними. Будь-який ризик
повинен бути виправданий, тому включайте логіку і
раціональність, а також винахідливість у процесі
навчання.
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