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"Ми українці: честь і слава незламним!"
Історії ж бо пишуть на столі,
Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі…
Ліна Костенко

Новий навчальний рік розпочався ПЕРШИМ УРОКОМ на тему: «"Ми українці: честь і слава незламним!" в АЛ11, М11,
ДХ11, АЛ12, А13, Л13, ДХ13, М12стн, М13, ДХ14 групах. Урок-діалог з Україною
«Молодь за майбутнє України» проведено куратором зі студентами А13 групи. Мета:
Поглибити знання студентів про Україну, формувати почуття належності до своєї країни,
до її історії та традицій, розуміння того, що Україна європейська держава, а українці
члени європейської родини; розвивати критичне мислення, вміння одержувати
інформацію, аналізувати її, робити висновки; виховувати любов та повагу до рідного краю,
його традицій, народу, співвіднести особистість конкретного студента з їхньою
належністю до України; розвивати громадянську самосвідомість студентів. Під час зустрічі
куратор акцентувала увагу студентів над тим, що Україна незламна, непереможна, єдина
та суверенна. Низький уклін всім нашим захисникам, нехай береже їх Господь, а ми, ті хто в
тилу, будемо докладати максимум зусиль, щоб пришвидшити ПЕРЕМОГУ!
Хвилиною мовчання розпочалася зустріч кураторів груп зі своїми студентами,
вшанували героїв, які заплатили своїм життям за нашу свободу. Вели мову про спільні
завдання на шляху наближення перемоги. Війна, як ніколи, згуртувала українську націю,
мобілізувавши весь її потенціал на відсіч ворогу. Вона торкнулася кожної української родини,
стала частиною нашого життя, а перемога в ній стала спільною метою всього
українського народу.
Ця війна стала війною за існування не лише держави, але й українського
народу в цілому, позаяк є практичним втіленням імперської тоталітарної ідеології
путінського режиму-рашизму. Ми переможемо і на нашій землі
запанує мир і добробут! Слава Україні!
Куратором ДХ13 групи Мельник Юлією проведена зустріч з воїном
(нашим випускником) Ляшуком Олександром, який в даний момент
знаходиться в госпіталі в м. Київ після важкого поранення. Тема: Ми
українці: честь і слава незламним! Мета: виховання почуття гордості за український
народ, за ЗСУ, за їх героїчну боротьбу, волонтерський рух, глибокої шани до загиблих
героїв, співчуття і допомоги біженцям, стійкості до впливу ворожої пропаганди.
Студенти АЛ 12 групи стали ініціаторами благодійної акції «Квіти вдячності» в
рамках виконання завдань концепції національно - патріотичного виховання « Квіти вдячності», що передбачає висадку квітів
патріотичних кольорів та реалізацію елементів ландшафтного дизайну на клумбах коледжу. Кожна квітуча рослина стала знаком пам’яті та
вдячності захисникам України, які боронять волю та свободу рідної землі.

