
 

1 вересня - День знань і старту нового навчального року. На жаль, 

війна розлучила друзів, розкидала світом студентів, відібрала радісний 

гомін святкової лінійки. Але всі ми віримо, що Україна обов’язково 

переможе і всі ми повернемося до звичайного  спокійного життя 

Початок нового навчального  2022-2023 року став особливим, складним 

та непередбачуваним, оскільки він відбувається в умовах повномасштабних 

військових дій через вторгнення росії на територію нашої держави. Українська 

національна освіта постала перед новими викликами та випробуваннями, адже 

корективи, що їх внесли воєнні дії, кардинально вплинули на весь освітній 

процес.  

Сьогодні, 1 вересня 2022 року, вітаючи кагорту нових студентів директорка коледжу Мирослава Івасик сказала: 

«Сьогодні вся національна освіта переживає найскладніші часи випробувань, коли необхідно вистояти та утримати 

свій особистий фронт, який  ворог намагається зламати, знищити та заперечити. Ми цього ніколи не дозволимо, а 

тому будемо разом вести боротьбу на власних засадах української національної освіти та патріотичного виховання 

молоді. Світло  науки і знання переможе темряву, а майбутнє за новою, високоосвіченою генерацією української нації. 

Тож щасливого, успішного, сповненого визначних досягнень навчального 2022-2023 року вам, шановні СТУДЕНТИ, 

викладачі та батьки! Легкого та цікавого навчання, досягнення нових вершин у царині науки та творчості, окриленої 

надії та вдалого почину в захопливій подорожі Країною Знань! І всім нам – МИРУ та ПЕРЕМОГИ». 

Перший день нового навчального року видався навпрочуд насиченим та сповненим емоційних переживань, 

позитивних вражень, конструктивного спілкування.  Своєрідним святом став вебквест «МИ – патріоти рідної землі» 

для студентів АЛ11групи (куратор Олійник Ю.А.), ДХ11 групи (куратор Мокра Т.І.), М11 групи (куратор Вербіцька 

Ю.М.). Творчо та невимушено, впевнено та радісно представляли студентські  команди, їх назви та девізи, вирішували 

завдання, співали «Червону калину», створювали  вироби своїми руками, розмальовували глечики, пригощалися смачними 

пирогами та узваром, спілкувалися в тісному колі однодумців. Завершилося свято врученням символічного Ключа Знань 

Студентської Країни, Студентського квитка, Залікової книжки. Переможці, представники кожної команди отримали 

право перерізати стрічку до Країни Знань. Проведено ознайомлювальну екскурсію по коледжу для студентів; батьків.  В конструктивному руслі 

пройшла зустріч дирекції коледжу з батьками студентів. Цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними добрими 

зустрічами, новими цікавими знайомствами.  Й нехай на перервах звучить дзвінкий сміх, а не сигнали повітряної тривоги. Високих оцінок, 

безпечного навчання, легких контрольних, цікавих занять, вірних друзів, з якими все, що вже було сказано, легко здійсниться! 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


