
Червоний мак – символ народної пам'яті 

8 травня 2018 року в клубі педагогічного коледжу було проведено урок-

реквієм "Червоний мак – символ народної пам'яті", присвячений Дню пам'яті та 

примирення. Він пройшов під гаслом: "Пам'ятаємо, перемагаємо".Ведучі 

КатеринаСипко (113 група) та Максим Окрушко (231 група) повідомили про 

передумови Другої світової війни, яка розпочалася 1 вересня 1939 року, та 

наголосили, якою жорстокою була та війна, що втягнула у свій вир майже всі 

країни світу.  

Кадри документального фільму та фотознімки воєнної пори надали 

можливість присутнім відтворитиу пам'яті страшні події, що відбувалися у цей 

період на території України. Учасники уроку-реквієму ще раз переконалися, що 

роки воєнного лихоліття, обороната визволення рідної землі від нацистських 

загарбників стали героїчними і водночас трагічними сторінками нашої історії. 

     На виховному заході наголошувалося, що і нині, у ХХІ 

столітті,перейнявши естафету мужності старших поколінь,український народ 

героїчно захищає незалежність та територіальну цілісність своєї держави від 

ворога. П'ятий рік наші відважні герої обороняють Батьківщину від країни-

агресора на Сході України. Оплесками та квітами студенти вітали учасників 

бойових дій: старшого лейтенанта Збройних сил України Якименка Ігоря 

Юрійовича та старшого прапорщика Суліму Володимира Петровича.Вони 

розповіли студентам (у супроводі слайдів) про події, що відбувалися в районі 

антитерористичної операції, та особисту участь у них, згадали подвиги своїх 

бойових побратимів.  

Запаливши свічки, учасники мітингу-реквієму хвилиною мовчання 

вшанували пам'ять захисників рідної землі, полеглих у роки Другої світової 

війни та в сучасний період. Щиро пролунало гасло: "Слава Україні!" – "Героям 

слава!".  

Створенню атмосфери патріотичного піднесення в залі сприяли 

тематична мультимедійна презентація, виступи творчих студентських 

колективів: гурту"Надія" (керівник Людмила Білявська), вокально-

інструментального ансамблю (керівник Володимир Гайдученко), 

хореографічного колективу (керівник Оксана Мельниченко). Зворушливу пісню 

"Обійми" сучасним героям присвятила Ольга Лавріненко. На завершення 

заходу всі присутні в залі виконали Державний Гімн України.  

Студенти 113 групи (куратор Алексєєв А.О.), які виступали 

організаторами заходу, за підтримки заступника директора з виховної роботи 

Демченко А.М., доклали чимало зусиль, аби урок-реквієм залишив глибокі 



враження у свідомості й пам'яті студентської молоді та спонукав до 

благородних справ в ім'я Батьківщини.  

Леся Скрипнюк, студентка 113 групи. 


