Більше восьми місяців українці потерпають від жорстокої військової
агресії росії. Сьогодні навчання студентів відбувається в умовах важких
випробувань, коли питання особистої безпеки стають ключовими, тому
пари поєднанні з повітряними тривогами, виховні заходи – із
волонтерством. Попри всі складнощі не забуваємо про значущість
освіти.
Повномасштабна війна спрямована проти української державності і має риси
геноциду українського народу. У підготовці до цієї війни путінський режим
особливу увагу приділив фальсифікації історії та пропаганді «русского міра».
Завдання агресора – знищити українців як політичну націю, зруйнувати не тільки
українські міста і села, а й українську національну пам’ять та національну
свідомість.
Вже традицією у нашому коледжі стало щорічне проведення предметних
тижнів і декад. Цьогоріч, у 2022 році, завдання тижня історії розширилися,
з’явилися нові виклики. Заходи тижня історії сплановані так, щоб формувати
українську історичну пам’ять, патріотизм, розуміння єдності України та
українського народу з Європою та європейськими демократичними цінностями. Актуальне завдання – не дозволити ворожій
пропаганді підмінювати поняття і маніпулювати свідомістю молоді, посіяти зневіру і паніку.
Епіграфом тижня історії була обрана фраза «Історія – це п’єса, яку грають щоразу інші актори» Акцент зроблено на міць і
незламність України, готовність протистояти ворогу навіть у найскладніші часи, на осмислення зв’язків між минулим і
сучасним, здатністю знаходити аналогії і порівняння, висловлювати власне ставлення. Підготувала і провела тиждень історії з
31 жовтня по 4 листопада 2022 року викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист Бідна Валентина Василівна.
Студенти мали можливість не тільки виявити, проговорити свої емоції, щоб розрядити психологічну напругу.

Було проведено такі заходи:
Понеділок – відкриття тижня історії, оформлення стінгазети,
калейдоскоп цікавих історичних фактів.
Вівторок – бесіда «Європейський Союз і Україна: сучасність і
перспективи».
Середа – огляд історичної літератури, гра «Лабіринтами минулого».
Четвер – оформлення фотогалереї «Україна, Незламна країна», конкурс «З
Україною в серці».
П’ятниця – усний журнал «Герої сьогодення», підведення підсумків тижня
історії.
Валентина Бідна виконувала роль координатора, студенти виявили свої
знання, ерудицію, патріотизм, віру в силу національної ідеї, розуміння, що знання
історії – запорука успішного майбутнього, що їх волонтерська діяльність
наближає нашу ПЕРЕМОГУ.
У нас чудова мотивована молодь, яка не має рабської ментальності і
усвідомлює, що здатна впливати на події, відбудовувати з настанням миру
безпечну та успішну Україну.

