Тиждень правових знань в коледжі
З 08 по 15 грудня студенти коледжу прийняли
участь у Всеукраїнському тижні правових знань.
Розпочався тиждень лінійкою відкриття на якій
було оголошені заходи, які відбудуться протягом
тижня.
В міжнародний День прав людини в коледжі
пройшла студентська прес – конференція темою
якої стали слова Вольтера «Свобода полягає у тому, щоб залежати від
законів».
Найсміливіші студенти коледжу (Юрченко Юлія,
Коса Юлія, Беденюк Анастасія, Кокиць Марія,
Кокиць Юлія, Мірошник Анна, Кіріченко Микола,
Галенко
Ірина,
Черткова
Владисласлава,
Скоробагатько Діана, та Гаць Маргарита)
спробували себе в ролі журналістів.
Питання, які студенти – журналісти порушили
на конференції були настільки різнобічними і
цікавими, що, навіть, викликали дебати прямо
з учасниками конференції в студії.
Посудіть самі: хіба можуть залишити
байдужими майбутніх медиків питання
медичної реформи в Україні (Галенко І.),
питання «Корупції. Кинемо виклик корупції.
Корупція стратегічне виживання?» (Черткова
В.).
Кіріченко М. досліджував питання прав
пацієнтів як предмет міжнародної співпраці.
Велику
зацікавленість
викликало повідомлення Гаць М. про вищу
міру покарання – смертну кару. Учасники
конференції дізналися в яких країнах світу
існує ця міра покарання та провели паралель з
правопорядком у цих країнах і в тих, де вона
вже відмінена.
Кокиць Ю та Кокиць М. доступно і цікаво
порушили тему «Насильство в сім’ї. Як
захистися від домашнього насильства. Чи
можемо ми врятувати майбутнє?»
Зрозуміло, що в Міжнародний день права,
коли
була
проголошена
«Загальна Декларація прав людини» не могли
залишитись осторонь питання прав людини і
громадянина з якими виступили Юрченко Ю,
та Беденюк А. Коса Ю.,
Журналістський дебют студентів - журналістів пройшов досить успішно.
Цікаво, креативно, неординарно, змістовно – такою була оцінка вдячних
учасників конференції .

14 грудня 2017 року – сьогодні свято в коледжі :
Розважально – пізнавальна гра «Що? Де? Коли?»
Команди учасниці гри : Студенти 2 курсу відділення «Лікувальна справа»;

Студенти 3 курс у відділення «Сестринська справа»;

Студенти 3 курс у відділення «Лікувальна справа»;

Команда – переможниця: Студенти 3 курс у відділення «Лікувальна справа»;

Ми команда інтелектуалів.
Наша команда тільки дебютувала, але з досить непоганими результатами.

2-А ( ІІ місце)
За нами реванш в наступному турнірі.

Під фото 3 В ( ІІІ місце)

15 грудня 2017 року в змаганнях інтелектуалів коледжу « Міс
Ерудиція» та «Містер Ерудит»

найсміливіші,
коледжу:

найерудованіші

та

найкмітливіші

студенти

Кричковський Віктор,
Літвинчук Віктор,
Руцький Олександр,
Кіріченко Микола ,
Сидоренко Артем,
Жуленко Яна,
Сініцька Ангеліна,
Стригун Альбіна,
Лисенко Віта
виборювали почесний титул коледжу « Міс Ерудиція 2017» та « Містер
Ерудит 2017»
Цікаво, пізнавально, захоплююче та прикольно - таким було резюме
глядачів та учасників конкурсу.
Звання «Міс Ерудиція 2017» отримала студентка 3 - А курсу Жуленко
Яна
«Містером Ерудит 2017» став студент 2 – А курсу Кіріченко Микола

Вітаємо !!! Так тримати !!!

