
З ДНЕМ ЄДНАННЯ, УКРАЇНО! 

16 лютого український народ вже другий рік поспіль святкує День єднання 

України. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення 

високої мети – процвітання соборної незалежної демократичної могутньої 

України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу. 

Викладачі коледжу 16 лютого 2023 року підтримали ініціативу Закладу вищої 

освіти «Подільський державний університет» та долучилися до Всеукраїнського 

відзначення Дня єднання, оголошеного Президентом України Володимиром 

ЗЕЛЕНСЬКИМ. 

Проводячи навчальні заняття, увиразнили виховну функцію занять,  розповіли 

ПРО ДЕНЬ ЄДНАННЯ: Державний Прапор України, Державний Гімн,  

продемонструвавши нашу єдність і віру в Україну, які завжди допомагали нашому 

народу вистояти у нелегкі часи боротьби за незалежність. 

У День єднання Державний Прапор України піднято на споруді коледжу, виконано 

Державний Гімн. Працюємо дистанційно, тримаємо освітній фронт національного 

спротиву. Все буде Україна!!! 

16 лютого на занятті з дисципліни Історія України в АЛ12 групі викладачем 

Інною КОСТЮЧЕНКО проведено заняття приурочене Всеукраїнському  Дню 

єднання: "Україна: країна любові та єднання". Під час заняття студенти  

ознайомилися з хронологією, причинами, ідеєю та метою запровадження свята. 

Анімована презентація з тестами закріпила знання студентів і підняла рівень 

свідомості здобувачів освіти, що сьогодні 

українці єдині, як ніколи! Наша рідна 

земля це Україна! Кожен студент подумки 

запалив свічу, яка буде символом нашої 

любові до рідного краю і вдячності всім, 

хто сьогодні боронить нашу Батьківщину! 

В наших сердечках нехай запалає вогник 



гордості за те, що ми УКРАЇНЦІ! І пронесемо цей вогник через усе життя! 

Куратором Тетяною МОКРОЮ ДХ11 групи, проведена квест гра «Об’єднай Україну» для студентів ДХ11, Х14 і Х13 груп.   

Чи знаєш ти свою країну? Ми по-особливому цьогоріч ставимося до всього українського. Жорстока війна, страждання, горе і 

нестримне бажання до свободи змусили нас переосмислити своє ставлення до України. Для всебічного розвитку за 

пропонована  квест гра по регіонах нашої Неньки.  

День єднання - молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло 

особливого сенсу - показати усьому світові, що ми сьогодні - як ніколи єдині та попри все будемо відстоювати свою 

незалежність і своє майбутнє.  

Сьогодні в Україні в містах і селищах піднімають державний прапор і виконують гімн. Наші викладачі також долучились до 

відзначення даного свята. Чи не на кожному занятті майорів синьо-жовтий прапор та лунали слова підтримки та шани нашим 

захисникам.  

 

 

 

 


