
 

До Дня захисників та захисниць України, який 

відзначають 14 жовтня, у коледжі проведено ряд 

виховних заходів у світлі реалізації патріотичного, 

громадянського виховання студентської молоді.  

Протягом місяця куратори знайомили студентів з 

історією розвитку українського війська.  

Виховні години проведено для студентів М21 групи 

- «Український військовий - хто він?» (куратор Є.І. 

Скрипник), ДХ13 групи -  «Герої не вмирають» (куратор 

Б.Б. Варгатюк, дублер Ю.М. Вербіцька), АЛ12 групи - 

«Моїм учням – учасникам АТО присвячую...» (куратор 

І.І. Костюченко), АЛ11 групи - «Військові формування 

України» (куратор – О.В. Ломачинська), ДХ12 групи – 

«Ми пишаємось Вами, дорогі наші батьки! Ви - наш 

взірець!" (куратор Ю.В. Мельник), М132 та АЛ13 груп – 

«Наші герої - воїни АТО» (куратори О.В. Петришена, 

Н.В. Шарпацька), ДХ11 групи – «Історія розвитку 

українського війська: від давніх давен до сьогодення» 

(куратор Н.І. Антас). 

Під час заходів студенти познайомились   із випускником коледжу 2020 року Дмитром Стасенком (Гончаром)  який 

сьогодні захищає цілісність нашої держави на Сході. Слова вдячності надійшли на адресу батьків та братів, які захищали та 

захищають нашу неньку - Україну від агресора: Стойка Валентина Броніславовича (батько студента А12 групи Стойка Артема), 

Лаврентія Олександра Євгеновича (батько студента Л12 групи Лаврентія Дмитра), Пилипюків Олексадра та Олега 

Володимировичів (брати студента Л12 групи Пилипюка Максима), Кондратова Володимира Сергійовича (брат студентки А12 

групи Кондратової Іванни). Хвилиною мовчання було вшановано пам’ять тих, хто не повернувся з поля бою. 

 



 

Студенти АЛ11 групи здійснили онлайн-екскурсію до Хмельницької 

Академії Прикордонних Військ Украіни. В ході розмови курсанти ознайомили 

студентів із розпорядком дня майбутніх офіцерів та мотиваційними моментами 

вибору професії прикордонника. Студенти переглянули інформаційний 

відеоролик про навчання в Академії. 

Глибоко емоційною виявилась зустріч студентів ДХ12 групи із учасником 

АТО Магалясом Олексієм Васильовичем, батьком студента Магаляса Віталія. 

Доблесний захисник України - боєць батальйону «Волинь»  в 14 бригаді,  боєць  

 

 

3 батальйону  80 бригади; нагороджений медаллю 

за визволення Донбасу, медаллю учасника АТО. 

Виховна година проведена з залученням викладача  

дисципліни ''Громадянська освіта'' Костюченко І І. 

Студенти М132 та АЛ13 груп вшановали пам’ять 

загиблого воїна АТО, колишнього студента коледжу 

Дзюбеляка Олександра. 

Проведені виховні заходи сприяли розвитку у 

молодого покоління українців почуття патріотизму, 

національної єдності, гордості за Батьківщину та її 

захисників. 


