
 

                        Щирі сердечні  вітання всім Військовослужбовцям Збройних Сил України!  

 Низький уклін,  велика шана та подяка тим, хто щодня захищає нашу рідну землю від ворога, боронить 

українські міста і села, звільняє  окуповані території, закриває українське небо від ракетних ударів та 

обстрілів, надає допомогу потерпілим, рятує життя цивільних. 

  Українська армія, ЗСУ, - сталевий щит, який  закрив собою українську землю, небо, народ.   

     Схиляємо  голови перед пам'яттю  та героїзмом Героїв, які загинули, їхніми батьками, родинами.  

   Дорогі наші воїни....,  сміливі, мужні, нескорені  захисники України, дякуємо Вам за відданість  Україні та її народу. 

   Зичимо  Вам міцного здоров'я, сили, витримки, Божого захисту, перемоги над ворогом,    швидкої  можливості з честю і гідністю  

виконувати свої професійні обов'язки в  мирній,  вільній Українській незалежній  державі. 

Дякуємо за Україну! 

Директор коледжу                         Мирослава  ІВАСИК 

Сьогодні, коли триває повномасшабне вторгнення на нашу державу, українські воїни 

мужньо боронять незалежність та суверенність кожного з нас. Тому наше головне завдання 

— забезпечувати їм надійний тил. « Я вірю в нашу перемогу!!!Адже ми сильні, з нами Бог, 

І збереже він наші сім‘ї, Нашу країну в час тривог,»-  так написала студентка АЛ11 

групи Підлісна ДІАНА.  

У рамках концепції національно-патріотичного виховання студентської організували 

та провели ФЛЕШМОБ «ЛИСТ  ВОЇНУ» як  можливість подякувати нашим 

воїнам, передати їм вітання, віртуально обійняти, сказати важливі слова, 

надіслати малюнок або фотографію, щоб підтримати їхній бойовий настрій 

та нагадати, що ми знаємо, вони — наші надійні захисники, які створюють 

для країни нове майбутнє. Наші   хлопці та дівчата написали  листи з 

побажаннями, молитвами, малюнками, оберегами, зі 

словами подяки та підтримки. Наші захисники 

достойні щирих, добрих, вдячних емоцій, слів та 

малюнків за свою мужність, відвагу, за надважку 

роботу для захисту рідної неньки-України та 

нашого життя!  

Сьогодні в ДХ11,  ДХ13, А13, М13  

академічних групах коледжу відбулись виховні 

години,  присвячені святу мужності, героїзму і 



відваги. В ході спілкування кураторів та вихованців особливі слова шани адресувались тим, хто причетний до високого і почесного звання 

військовослужбовця, хто обрав нелегку і достойну професію - захищати Україну, її  суверенітет і незалежність. 

Слова подяки та найшвидшої перемоги в ім‘я незалежної України звучали на адресу батьків студентів й випускників коледжу, хто боронить 

сьогодні територіальну цілісність та незалежність нашої держави.  

«Повертайтесь живими додому, ми всі на вас чекаємо!»,                          

«Низький уклін Вам,  воїни!»,  «Бережіть себе і Україну!»   

 
 

 

 

 

 


