Медичний коледж вже немолодий,
Чотириповерховий, світлий та ясний.
Є чималий музей анатомічний,
А також є у нас і історичний.

У ньому справжня українська хата
На атрибутику народну так багата.
У ній «Кобзар», сторінки з українського життя,
Які не зникнуть геть у небуття.

У нашім коледжі є дві спортивні зали,
А актовій позаздрять й театрали.
Є також в нас і зал для конференцій,
Для розв’язання різних компетенцій.

Живий куточок є: собачки вірні
Та до студентів і викладачів привітні.
І сад у нас багатий на рослини:

Квітки, кущі та різні городини.

Дерева тут декоративні та плодові,
А їх дари – смачнючі, пречудові.
При коледжі для спорту є ділянка,
Два стадіони, тренажери. Зранку

Приходимо сюди ми тренуватись,
Енергією й позитивом заряджатись.
Предмети в нас цікаво викладають,
Та про культурний і духовний розвиток теж дбають.

Директор - чоловік завжди привітний,
Добробут коледжу для нього заповітний.
Про колектив важливо теж згадати,
Про нього одним словом не сказати.

Освічені та мудрі в нас викладачі,

І кращих не існує на Землі.
Знання, мов бджілки, день-у-день збирають
Та медицині юних лікарів навчають.

Секретарі й технічний персонал
Завжди привітно посміхнуться вам.
Прогульників у коледжі немає,
Заняття просто так ніхто не пропускає.

Лише з поважної причини чи через хворобу.
У нашім коледжі не зустрінеш ти неробу!
Бібліотека в нас багата на видання:
На будь-які смаки і вподобання

Література є художня й просвітницька,
А також дидактична й дослідницька.
У кабінетах є наочність, є макети,
Які розкриють таємничі нам секрети

Людського тіла і його будови,
Та різні професійні установи.
І наукові також є надбання Усе тут необхідне для навчання.

І про студентське самоврядування слід згадати.
Щотижня в нас збираються наради.
Важливі розглядаємо питання
Та старостам роздаємо завдання.

Цікаві конкурси й проекти в нас проводять,
І досить вправно, слід зазначити, це роблять.
У нас і обдаровані є діти.
Вони цвітуть знанням, неначе квіти,

Допомагають слабшим у навчанні,

Пояснюють незрозумілі їм завдання,
І не хизуються про це усім.
Допомагати іншим - радість їм.

Про коледж можна ще багато написати,
Словами нам всього не передати.
І хоч збудований не з золота та срібла,
Для нас він завжди був і залишатиметься рідним!

Для нас медичний коледж - ніби другий дім.
Мабуть, щось слушне є у твердженні оцім.
Ми разом всі – одна дружня родина,
І кожен з нас – її значна частина.

У нас відсутні заздрощі та чвари,
Ми відчуваємо один до одного пошану.
Від серця успіху колег радіємо,
І про високі результати мріємо.

І на роботу ми йдемо, наче на свято,
І наполегливо все робимо й завзято.
А до студентів ставимось, мов до дітей,
І несемо вогонь знання, як Прометей.

Медичний коледж – ти найліпший в місті!
Ось вам про наш начальний заклад вісті.
Всім радимо у коледжі в нас вчитись
І на його окраси подивитись!

Й напишемо у Google в Інтернеті:

«Медичний коледже, ти кращий на планеті!»

