
Дорогі викладачі та студенти! 
 Традиційно, з 1 

вересня в Ковельському 

фаховому медичному 

коледжі розпочалися 

заняття відповідно до 

графіку навчального 

процесу та з повним 

дотриманням усіх пра-

вил санітарно-епідеміологічного режиму, щодо запобігання поши-

ренню коронавірусної інфекції (COVID-19). Особливі слова звер-

таємо до наших першокурсників, які для здобуття вищої освіти 

обрали саме наш навчальний заклад. Упевнені, що медичний ко-

ледж стане для вас улюбленою альма-матер, де Ви сформуєтесь як 

справжні українські інтелігенти, професіонали, патріоти своєї дер-

жави. Бажаємо щоб цей рік став для вас роком нових успішних по-

чинань, історією успіху та нових досягнень!  

KFMK NEWS 
В Е Р Е С Е Н Ь - Ж О В Т Е Н Ь  

2 0 2 0  

 1 вересня—

День знань 

 16 вересня—

День першоку-

рсника 

 18 вересня—

День фарма-

цевта 

 3 жовтня—

День працівни-

ка освіти 

 10 жовтня—

День захисни-

ка України та 

Покрови Прес-

вятої Богоро-

диці 
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День першокурсника 

 У Ковельському фаховому медичному коледжі пройшло свято першокурс-

ника у формі квесту. Студенти з захопленням брали участь у спортивних змаган-

нях та літературних конкурсах, розгадували головоломки, ребуси. Командам пер-

шокурсників були вручені грамоти від директора коледжу та солодкі призи від 

голови студентської профспілки. Всі учасники отримали море позитивних емоцій 

та гарний настрій!  

K F M K  N E W S  

День фармацевта 
 Ковельський фаховий медичний коледж вітає усіх фармацевтів, викла-

дачів циклової комісії фармацевтичних дисциплін та студентів освітньої про-

грами Фармація з професійним святом! 

 Бажаємо всім, хто присвятив своє життя служінню ідеалам добра та 

людяності, невичерпності сил і завзяття, творчої наснаги у вашій важливій 

праці. Нехай щастям і любов'ю наповнюється кожен день вашого життя, а 

праця на благо людей приносить задоволення і радість!  



З Днем працівника освіти , 

дорогі викладачі  
 День вчителя у 2020 році в Украї-

ні традиційно відзначають у першу неді-

лю жовтня – 4 жовтня. Зазвичай, учні та  

студенти намагаються якнайкраще при-

вітати своїх викладачів, а оскільки неді-

ля вихідний, то вітають в п'ятницю, що 

їй передує.     

 Професія вчителя поєднує в собі 

мудрість і молодість душі, креативність 

і величезну енергію, доброту і суво-

рість! Вашу працю неймовірно складно 

оцінити, їй просто немає ціни! Ви стіль-

ки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте свою цінну увагу у близьких. 

Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і благополуч-

чя! 

 Дорогі вчителі! Вітаємо Вас з вашим професійним святом: Днем працівни-

ків освіти. Нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та довго-

ліття. Від імені ваших студентів бажаємо Вам здійснення найзаповітніших мрій, а 

також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Пам'ятай-

те, що без Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію 

людству на подальший розвиток! 



Днем захисника України 

та Покрови Пресвятої Богородиці 
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     Ковельський  фаховий медичний  

коледж 

 Шановні викладачі, студенти та працівни-

ки коледжу! 

 Прийміть щирі вітання зі святами – Днем 

захисника України та Покрови Пресвятої Богоро-

диці! 

 Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між 

собою, символізують зв’язок поколінь, давню іс-

торичну традицію, а тому особливо шануються 

українцями. Пресвята Богородиця вважалася по-

кровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського 

люду. І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, добро, благо-

получчя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу.  Аби на людей зійшла бла-

годать, а душі наповнилися любов’ю, щирістю і всепрощенням. Сердечно бажаю 

вам лицарської звитяги, здоров'я і наснаги, єдності та віри, нових перемог і звершень 

заради процвітання нашої Батьківщини. 

 Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе заступництво Пресвя-

тої Богородиці!  


