
Захист проекту «Лебедин і медицина» 
21 березня  2018 року учні 3-Б класу Лебединської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №5 презентували проект «Лебедин і медицина». На свято 

завітали найрідніші для школяриків люди: матусі і татусі, дідусі та бабусі, 

сестрички та братики, а також учні з інших класів. 

Третьокласники підготували цікавий матеріал про видатного земського 

лікаря Зільберника Костянтина Олександровича, що був засновником 

Лебединської центральної районної лікарні, дослідили історію розвитку медицини 

в Лебедині, згадали  найвидатніших медиків нашого краю. Усе дійство 

супроводжувала змістовна презентація, що сприяла глибшому розкриттю 

питання. Проект розпочали гноми – охоронці здоров’я, які націлили на основні 

правила здорового способу життя. Далі відвідали захід лікарі Айболить та 

Комаровський, медична сестра та фельдшер, що детально розповіли присутнім 

про історію медицини нашої рідної Лебединщини  від найдавніших часів і донині.  

Запорукою порятунку хворих завжди був високий професіоналізм, який 

базується на засадах якісної медичної освіти. Класний керівник Лебединська 

Ольга Степанівна зазначила, що для того, щоб стати справжнім спеціалістом, 

лікарем із великої літери, необхідно старанно вчитися, здобувати спеціальну 

медичну освіту. Юні дослідники наголосили, що нам пощастило, так як у нашому 

Лебедині є знамените на всю Україну Лебединське медичне училище імені 

професора Михайла Івановича Сітенка, де навчають  висококваліфікованих 

медичних працівників молодшої ланки медицини: медичних сестер та 

фельдшерів. Саме вони є гордістю навчального закладу, що не жаліючи ні сил, ні 

здоров`я, вдень і вночі, завжди приходять на допомогу людям. Учні підготували 

змістовний відеоматеріал про  історію  розвитку Лебединського медичного 

училища та його вагоме значення. Саме цей навчальний заклад став справжньою 

кузнею кадрів молодших медичних працівників для охорони здоров’я Сумщини. 

Для багатьох випускників училище стало першою стартовою сходинкою на шляху 

до сонячних вершин медичної науки, багатьох із них знають і цінують  за межами 

України. 

На свято завітали  вітаміни, які розповіли про своє значення для здоров’я 

людини  та продемонстрували веселий таночок.  Хоч наші дітки ще маленькі, але 

вони вже є справжніми дослідниками та журналістами. У нашому класі є родини, 

що тісно пов’язали своє життя з медициною. Тому учні презентували міні-проект  

«Медицина в житті родин 3-Б класу». Петренко Анна, Меньшикова Владислава, 

Бедеріна Анастасія, Кондрашин Олександр цікаво розповіли всім присутнім про 

те, як пов’язали з медициною своє життя  батьки, бабусі та інші родичі, а 

Подолько Луїза та Власова Анастасія навіть взяли відео-інтерв’ю в бабусеньки та  

тата,  у яких повною мірою розкрили  зв’язок професії медичного працівника з 

їхніми родинами.  

 



Виступила на святі директор школи Нездоймишапка Тетяна Миколаївна,яка 

звернула увагу на важливість дослідження даного  питання, подякувала 

школярикам за  плідну дослідницьку роботу. Наприкінці презентації проекту  

учасники свята побажали всім здоров’я та звеселили  пісенькою про здоровий 

спосіб життя. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


