
З Днем знань! 
     1 Вересня—Ковельському фа-

ховому медичному коледжі від-

булась урочиста лінійка з нагоди 

Дня знань: "Найбільша дорога у 

світі - це дорога до нових знань". 

Радісне і хвилююче свято Пер-

шовересня, яке традиційно роз-

почалось у нашому закладі осві-

ти з Гімну України та Гімну коледжу. З щирими, теплими вітаннями 

і побажаннями до студентів ( особливо першокурсників), виклада-

чів ,батьків звернулась директор коледжу Олена Григола. Протоіє-

рей Василь Мичко благословив студентів в щасливу дорогу нових 

знань. Новоспечені першокурсники ще не з зовсім зрозумілим їм 

почуттям трепету та хвилюванням уважно вислухали наказ про за-

рахування студентів першого курсу та про призначення кураторів 

груп нового прийому, який зачитала заступник директора з навча-

льної роботи Людмила Матвійчук і також привітала усю студентсь-

ку родину з початком нового навчального року.   
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 1 вересня—День 

знань 

 18 вересня—День 

фармацевта 

 3 жовтня—День 

працівника освіти 

 14 жовтня—День 

захисника Украї-

ни та Покрови 

Пресвятої Богоро-

диці 

 20 жовтня—День 

першокурсника 

 17 листопада—

День студента 

 21 листопада—

День Гідності та 

Свободи  

 26 листопада— 

День пам’яті  
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З Днем фармацевта! 
 Ковельський фаховий медичний 

коледж вітає усіх фармацевтів, викла-

дачів циклової комісії фармацевтичних 

дисциплін та студентів освітньо-

професійної програми Фармація з про-

фесійним 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! 

K F M K  N E W S  

     7 жовтня у Ковельському фаховому 

медичному коледжі відбулися вибори 

голови студентського самоврядування. 

Свої кандидатури на дану посаду пода-

ли троє студентів: Коваль Катерина (І 

курс), Куценко Олексій (ІІ курс), Гер-

шун Назарій (ІІІ курс). Кожен кандидат 

ознайомив своїх виборців зі своєю ці-

кавою та змістовною програмою, пла-

ном дій на найближчий час. Вибори пройшли дуже активно. І хоча всі 

кандидати були гідні, за підсумками голосування Головою студентської 

ради більшістю голосів було обрано Гершуна Назарія.  

Вибори голови студентського самоврядування  



День козацтва та Покрови Пресвятої 

Богородиці 

 Для українських козаків день 

Покрови Божої Матері також був 

найбільш шанованим святом, адже 

їхню церкву було присвячено саме 

Діві Марії. В цей день, 14 жовтня, у 

козаків відбувалися вибори нового 

отамана. Після зруйнування Запорізь-

кої Січі в 1775 році козаки, що пішли 

за Дунай на еміграцію, взяли з собою 

образ Покрови Пресвятої Богородиці. 

Козаки настільки вірили в силу Пок-

рови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, 

що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало 

другу назву – Козацька Покрова. День українського козацтва почали відзначати в 

Україні з 1999 року, коли Леонід Кучма впровадив це свято своїм Указом від 7 

серпня 1999 року. 

Покрова Пресвятої Богородиці—це 

свято відзначається християнами 

східного обряду (православними і 

греко-католиками) 14 жовтня. За 

легендою, у цей день військо дав-

ніх русів на чолі з Аскольдом взяло 

в облогу центр православ’я – Конс-

тантинополь, намагаючись захопи-

ти місто. Мешканці столиці Візантії 

у гарячій молитві звернулись до Бо-

городиці з проханням про поряту-

нок. І Богородиця, за оповіданнями, 

з’явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Після цього вороги вже не 

могли побачити цих людей. Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його 

дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами. В Україні Покрова 

Пресвятої Богородиці завжди була великим святом. Існує народна прикмета: 

―Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюб-

ним вінцем‖. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної 

традиції справляти весілля після Покрови. Від Покрови і до початку Пилипівки – 

пора наймасовіших шлюбів в Україні. 



День пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр. 
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     Ковельський  фаховий медичний  

коледж 

 З метою вшанування пам’яті жертв голодомору та виховання у студентів 

ціннісного ставлення до держави, поваги до її історичного минулого та збере-

ження державних традицій в бібліотеці Ковельського фахового медичного ко-

леджу спільно з куратором і студентами ІІ курсу спеціальності Медсестринст-

во , освітньо-професійної програми "Сестринська справа", була проведена ін-

формаційна година "Голод 1932-1933 рр. - біль душі і пам'ять серця" до Дня 

пам’яті жертв Голодомору.  


