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Складовою частиною діяльності студентського самоврядування верстатоінструментального
технікуму НТУ «ХПІ» є національне, війсково-патріотичне виховання студентів.
Підготуватися до служби у Збройних Силах України студентам-юнакам допомагають
вивчення дисципліни «Захист Вітчизни» та заходи військово-патріотичного напряму. З цією
метою у технікумі з урахуванням кращих традицій вже відбулося чимало заходів, у підготовці
та проведенні яких активну участь бере студентське самоврядування. Це зустрічі з
ветеранами війни, організація шефської допомоги співробітникам технікуму – учасникам
війни, проведення заходів до Дня Перемоги (щорічна участь студентів у Реквіємі біля Стели
Слави на території НТУ «ХПІ», тематичне свято з концертом для ветеранів, вечір «Усім
поколінням назавжди відізветься: «Ім’я і твій подвиг безсмертні»).
Традиційними стали зустрічі до Дня захисника Вітчизни з військовослужбовцями факультету
військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ «ХПІ»; козаками Слобідського
козацького війська; покладання квітів до пам’ятників загиблим у роки війни. Цій меті служить
підготовка і проведення студентським самоврядуванням разом із викладачами фізичного
виховання військово-спортивних вечорів «Козацькі розваги», «А ну-мо, хлопці!»,
«Лицарський турнір», змагань з військово-прикладних видів спорту, зустрічі зі звільненими в
запас військовослужбовцями – колишніми студентами технікуму.
4 грудня 2008 року на студентів технікуму чекало військово-спортивне свято «Козацькі
розваги». У змаганнях взяли участь шість груп першого курсу технікуму. Досвідчені класні
керівники, група підтримки допомагали студентам відчути себе справжніми козаками. На
святі були присутні А.А. Ісаєв – головний отаман Слобожанського козацького округу, С.Ю.
Потапов – крайовий отаман, член ради отаманів при голові Харківської обласної державної
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адміністрації. Перед початком конкурсу полковий священик українського козацтва отець
Григорій благословив учасників та членів журі на чесну та благородну гру.

Команди змагалися в унікальних конкурсах: «Привітання», «Козацький бутерброд», стіннівок,
«Прислів’я та приказки про козацтво», «Естафета», «Перетягування канату», художньої
самодіяльності та інших. Журі гідно оцінило їх фізичну та військову підготовку, талант,
кмітливість, винахідливість. Команда-переможниця – група ВВ-118 (класний керівник З.І.
Гужовська) отримала козацьку булаву. Кожна група – святковий коровай з рук директора
технікуму А.М. Рязанова. Кожен учасник конкурсу – солодощі. А найбільш активні студенти –
грамоти оргкомітету. Крайовий отаман Українського козацтва С.Ю. Потапов та отець
Григорій прийняли у козаки студентів, які показали найкращі результати у конкурсах.
Із захопленням зустріли учасники свята показовий виступ рукопашного бою, що його
показали слухачі факультету військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ «ХПІ» під
керівництвом капітана М.А. Маслюченка.
Свято закінчилося, але залишилося в серцях учасників, які зробили крок у світ фізичної та
військової досконалості.
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