
 7 грудня ми відзначали 

Всесвітній день української 

Хустки. З цієї нагоди викла-

дачі і студенти Ковельського 

медичного коледжу провели 

флешмоб "Зроби фото з 

українською хусткою", який 

сприятиме збереженню та від-

родженню народних традицій. 

Адже українки споконвіку но-

сили хустку, яка вважалась 

оберегом, символом любові до 

рідного краю, поваги до 

українських традицій.  

Всесвітній День 

української хустки 

KMK NEWS 

7 грудня-Всесвітній День 
української хустки 
1 грудня-Всесвітній День 
боротьби зі СНІДом  
23 листопада-Дня пам'яті 
жертв голодомору 1932-
1933 рр.  
17 листопада-День студе-
нта 
16 листопада Міжнарод-
ний День Толерантності 
14 листопада-День студе-
нтського самоврядування 

Головні події в КМК 



K M K  N E W  

 Всесві-
тній День 
боротьби зі 
СНІДом від-
значають 1 
грудня, щоб 
звернути 
увагу суспі-

льства до проблем поширення ві-
русу імунодефіциту людини та за-
хворюваності на синдром набутого 
імунодефіциту. З метою інформу-
вання учнівської молоді про загро-
зу ВІЛ інфекції СНІД, студенти Ко-
вельського медичного коледжу Ку-
зьмич Анна, Кобильчук Анна разом 
з викладачем інфектології Мизо-

вець І.О підготували та провели те-
матичну лекцію "Правда про 
СНІД". І кожен для себе повинен 
запамятати: єдина зброя проти 
СНІДу - це знання і власна обереж-
ність.  

Всесвітній День 

боротьби зі СНІДом  



  
14 листопада у Ковельському медичному ко-
леджі був проведений День студентського 
самоврядування. На один день студентство 
стало керівництвом навчального закладу та 
мало змогу перейняти досвід та функціона-
льні обов'язки викладачів. Проводячи занят-
тя в ролі педагогів, кожен зі студентів про-

явив високий рівень знань з даного їм предмету. Функції адміністрації ви-
конувала молодь зі студентської ради, яка на високому рівні проявила 
свої організаторські здібності. Дякуємо всім за підготовку Дня самовряду-
вання!  

День студентського 

самоврядування 
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 Міжнаро́дний день толера́нтності — свято, яке відзначається 16 

листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 році за рішенням 

ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. У 

ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, 

етносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації 

прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, 

недопущення геноциду і покарання за нього. Ковельський медичний коледж 

теж долучився до відзначення даної події. Студенти навчального закладу за 

підтримки викладача психології Дружинович О.Б. підготували відео та 

провели тематичні заходи.  

Міжнародний День 

толерантності 


