До дня Захисника України та Дня Українського козацтва студенти Херсонського
музичного училища взяли участь у спортивно-патріотичних заходах:
06 жовтня – на базі Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського
державного екологічного університету, проводились змагання «Козацькі розваги» серед
студентів:
- I курс – «Хортиця» (Отаман – Скакун Руслан);
- II курс – «Січ» (Отаман – Шаповалов Данило).
Були представленні такі конкурси:
1) Привітання – під козацький марш команди продемонстрували своє вміння
марширувати та співати козацькі пісні.
2) Конкурс Отаманів: «Віджимання від підлоги», «Бій півнів», «Влучні Отамани»
3) Естафети
4) Історія козацтва
5) Стрільба по мішенях
6) Підтягування
7) Перетягування канату
Під час проведення цього заходу студенти першого та другого курсів варили смачний
Куліш. Після закінчення змагання команди були нагородженні солодкими призами та
грамотами.
08 жовтня – був проведений вечір зустрічей з героями АТО «Історія бойових буднів»,
подвиг Захисників України, який проводився в аудиторії 32 ст.корпус.
10 жовтня – в Бібліотеці для дітей ім.Дніпрової Чайки була проведена зустріч
студентів I курсу Херсонського Музичного Училища з військовослужбовцями Державної
Прикордонної служби. Вони розповідали про порядок несення служби, пункти пропуску
та військові будні, відповідали на поставленні питання студентів та ведучою цього
заходу.
Студентам сподобався захід, вони подякували гостям за зустріч, виконали 2
патріотичні пісні та зробили загальне фото.
12 жовтня – на базі Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ був відкритий
спортивно-виховний захід «Козацькому роду нема переводу», присвячений Дню
Українського козацтва, Дню захисника України та святу Покрови Пресвятої Богородиці.
На якому були присутні обласне товариство Українського реєстрового козацтва.
В рамках заходу проходили спортивні змагання:
1) Піднімання гирі
2) Підтягування на перекладині
3) Згинання рук в опорі лежачи
4) Перетягування канату
5) Присідання на одній нозі (пістолет)
Команда Херсонського Музичного училище посіли I місце в таких конкурсах:
 Підтягування на перекладині (26 разів) – Пінчук Іван;
 Присідання на одній нозі (пістолет) (64 рази) – Пінчук Олександр;
 Згинання рук в опорі лежачи (72 рази) – Скакун Руслан.
Після закінчення цього заходу всі учасники та гості смакували традиційним
українським Кулішем.

