
 Нещодавно у Ковельському 

медичному коледжі відбувся свят-

ковий вечір колядок – одна з тра-

дицій, без якої неможливо уявити 

Різдво. 

 Християнські колядки тво-

рилися у церквах і монастирях ще 

за часів Київської Русі й набули 

великої популярності в народі. Ко-

жен край, окремі села вносили в їх 

тексти й мелодії свої мотиви. 

У сюжетах колядок прославляється 

народження маленького Ісуса, ве-

личається його Пречиста Мати 

Марія, все Святе Сімейство, пере-

казуються дива й події, пов’язані з 

тими днями. Колядники віншують 

господарів дому, бажаючи «ці свя-

та провести і до наступного року 

дочекатися – в мирі, спокої, добрім 

здоров’ї, з дітками, приятелями, 

усім миром християнським».  

Вечір колядок 
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23 січня - Вечір коля-
док 
29 січня - День пам’яті 
героїв Крут  
31 січня - Випускний 
вечір для ІІІ курсу спе-
ціальності « Акушерст-
во»  
4 лютого - Всесвітній 
день боротьби проти 
раку 
6 лютого -  Змагання з 
шахів серед навчаль-
них закладів міста  
12 лютого - День наро-
дження директора Ко-
вельського медичного 
коледжу  
14 лютого - День Свя-
того Валентина 
20 лютого -  День геро-
їв Небесної сотні  
21 лютого - День фель-
дшера   

Головні події в КМК 



K M K  N E W  

 29 січня 
в Україні від-
значають День 
пам'яті героїв 
Крут - саме там 
у 1918 році від-

бувся бій, що на довгі роки став одним із 
символів боротьби українського народу 
за свободу і незалежність. Це був бій не 
за станцію Крути, і навіть не за Київ, це 
був бій за Україну та її майбутнє. Вчора у 
Ковельському медичному коледжі сту-
дентами І курсу освітньої програми 

"Сестринська справа" був проведений 
історичний вечір "Міфи та реальність про 
Крути", присвячений пам'яті героїв.  

День пам’яті героїв Крут  

Змагання з шахів  

Вітаємо учасників Ковельського медичного коледжу у зма-
ганнях з шахів серед навчальних закладів міста в залік Спа-
ртакіади за зайняте почесне ІІ місце: Бідзюру Марину (І 
фарм), Грушкевич Людмилу (ІІ мс), Гладишука Дмитра (ІІІ 
фдА), Рудчука Станіслава (ІІІ фдА), Феніка Нікіту (І фдБ). 
Найкращою і непереможною була Бідзюра Марина, яка ви-
грала у всіх своїх суперниць. 



 14 лютого відзначають найромантич-
ніше свято року. За ініціативи студентської 
ради в Ковельському медичному коледжі 
було проведено квест до Дня Святого Вален-
тина. А також на великий перерві було про-
ведено флешмоб, у якому було задіяно сту-
дентів   І-ІV курсів. 

День героїв Небесної сотні  

День Святого Валентина 

 20 лютого в Україні відзначають День Геро-
їв Небесної сотні - на знак вшанування відваги, си-
ли духу і стійкості громадян, які загинули у Києві 
на Майдані. Які віддали своє життя під час Револю-
ції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстою-
ючи права і свободи людини. Гинули за честь, за 
волю, за право бути народом, за країну, в якій не 
страшно жити і народжувати дітей. 6 років тому ці 

лютневі дні були сповнені болем, люттю, самопожертвою і відчайдушність одних та 
нелюдською жорстокістю інших. Студентами І курсу освітньої програми 
"Лікувальна справа" групи "Б" було проведено виховний захід, присвячений пам’яті 
людей, яких було вбито у мирний, цивілізований час.  
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 21 лютого - День фельдшера в 

Україні. Ковельський медичний 

коледж щиро вітає своїх студентів - 

майбутніх фельдшерів із 

професійним святом! Бажаємо вам 

мудрості, витримки, професійного 

зростання, родинного 

затишку та миру. Нехай 

удача ніколи не 

відвертається від вас і 

кожен день приносить лише 

радість! З професійним 

святом, фельдшери!  

День фельдшера   


