
Нехай живе кохання, крізь відстань і крізь час… 

Любов є найбільшою рушійною силою у всьому світі. Це те, заради чого чоловіки готові згортати гори, а жінки слідувати за 

своїм коханим навіть на край світу. Про неї написано і сказано так багато, що здавалося б нічого нового вже сказати просто не 

можливо, але будь який закоханий це з легкістю спростовує, знаходячи слова, вирази і вчинки, які представляють його особисту 

любов все в новому і новому… 

На День Святого Валентина ДХ11 група на чолі з куратором Тетяною МОКРОЮ долучилась до 

челенджу «Валентинка для військових». Студенти з радістю підтримали таку чудову нагоду 

порадувати наших військовослужбовців вітальними листівками у формі серця. 

Історії кохання з присмаком війни…  До Дня всіх 

закоханих кураторами Юлією МЕЛЬНИК та Дмитром 

ШИНКАРЕНКО для студентів ДХ13 та М11СТН проведена 

цікава виховна година «Любов – це велика загадка 

життя».  Цей рік був важким, тож ми сильно змінилися - 

навчилися щиро казати, як сильно ми любимо близьких, та, 

навіть, змінили мову та слова, якими ми говоримо про 

любов та турботу. Так питання "як ти?" стало синонімом 

"люблю тебе", просте "тримайся" - символом незламності 

та підтримки, а "вірю у ЗСУ" - найсильнішою емоцією.  

ІГОР І ОЛЕКСАНДРА – ВІЙНА НЕ ЗУПИНИЛА 

КОХАННЯ… 

Одна школа, одне маленьке містечко, одне 

середовище…Обоє  молодят з Новоушиччини.  

     Ігор закінчив наш коледж, Подільський державний університет і повернувся у свою  альма-матір на 

роботу  вже магістром.  За першим покликом військової сурми він пішов на службу до лав 

територіальної оборони району, згодом  в 128 Мукачівську бригаду. Приїхав  влітку в короткотермінову відпустку, щоб утворити нову щасливу 

сім’ю, одну з 199 тисяч пар, що побралися в Україні  протягом березня-лютого 2022 року. 18 червня 2022 року… Ігор у військовій формі, а його 

наречена у білій сукні… Як це романтично… «Ніхто не знає, що буде далі,  але ми разом, ми кохаємо…» 

 Найтепліші та щиросердні вітання з Днем святого Валентина для кращих із кращих - чоловіків, які зараз захищають нашу землю. 

 


