День українського добровольця в коледжі
Відповідно до основних завдань Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в коледжі діє система національного виховання, яка
передбачає проведення цілої низки виховних заходів, спрямованих на
виховання в студентської молоді загальнолюдських, полікультурних,
громадянських цінностей, формування соціально зрілої творчої особистості,
громадянина України.
Так, 14 березня 2017р. в коледжі проходив усний журнал «Хто як не
ми…?!», присвячений Дню українського добровольця.
Студенти – ведучі сторінок журналу: 1) Від мітингів до танків, 2)
Добровольчий рух України, 3) 8 окремий добровольчий батальйон «Аратта»,
4) Наші на війні, 5) Чорна хустина – Николин І., Олексів М., Лесик А. (всі – гр.
МЕЕП-33), Феденко О.(гр.МЕЕП-23), Томчук О., Минда М., Дзявроник С.,
Регуш С.(всі – гр. ОКСіМ-36), Сомик Л, Моцяк І.(всі – гр.КД-34) – розповіли
про основні події російсько – української війни на Донбасі; Максимович Д.
(гр.МЕЕП-23), Василишин К.(гр.КД-34), Збера В.(гр.КІ-12), Кубай В.(гр.ЕЕм13), Слободяник Ю.(гр.КД-24) з високою художньою майстерністю
декламували «фронтові» вірші, а студентка гр.КД-24 Гуменецька Ю.
зворушливо прочитала власне есе, яке присвячене недавно загиблому Герою
АТО, колишньому студенту коледжу (з вересня 2015р. по січень 2016р.)
Труханському Р.; студентський квартет «Відлуння» (Горін Н.(гр.ОРАД-41),
Медведський Д.(гр.ОРАД-32), Томчук О.(гр.ОКСіМ-36), Корецький Ю
(гр.МЕЕП-23)) і Труш В.(гр.АТ-11) під керівництвом художнього керівника
Шпака А.М. створили душевну музичну атмосферу заходу.
Незабутні емоційні почуття в присутніх викликали фотостенди Пам’яті та
відеофільми, присвячені живим та загиблим учасникам АТО – колишнім
студентам коледжу, які були створені студентом гр.ОКСіМ-36 Кончаківським
Б. під керівництвом керівників груп Пундор Ю.П. і Яворської О.В.
Організаторам
свята – керівнику групи Дунько Н.А., заступнику
директора з гуманітарної освіти та виховання Курик М.О. за сприянням
директора коледжу Барабан М.М. – вдалося провести через весь зміст усного
журналу ідею величі духу українського народу, його непереможності в
справедливій війні, єдності Української держави та нації.
Виступи студентів, а також гостей свята: п. А. Пшика (начальника штабу 8
окремого батальйону Української добровольчої Армії «Аратта», п. С.Семерака

(члена Новороздільського осередку Братства ОУН-УПА), о. Василя (духовного
наставника коледжу), викладача Тимощука М.П. зворушили до сліз присутніх в
залі та заставили задуматись над уроками в новітній історії України, над
героїзмом і втратами українського народу в боротьбі за свою незалежність.
Високоідейний патріотичний зміст заходу, високохудожнє його
проведення отримали високу оцінку міського голови п. А.Мелешка , першого
заступника п. Б.Лепкого, начальника відділу з питань гуманітарної політики
Нолвороздільської міської Ради п. О.Єсауленко, матері загиблого Героя п.
О.Шелудько, присутніх бійців 8 окремого батальйона «Аратта» і викликали
великий резонанс в громадськості міста та в колективі коледжу. Студентська
молодь ще раз переконалась, що щитом на шляху до їх особистого успіху має
бути сильна Україна. А зробити країну кращою означає, перш за все, отримати
добру освіту, навчитись любити свій народ, знати та поважати історію,
зрозуміти, що кращої землі, окрім України немає і ми не маємо права її
втратити.
Проведення даного виховного заходу є результатом системної роботи з
національного виховання студентів, сприяло формуванню студентів як
патріотів України, профорієнтаційній роботі, популяризації коледжу в місті.
Курик М.О., заступник директора
з гуманітарної освіти та виховання

