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Олімпіада з навчальної дисципліни «Основи філософських знань»
М.С.Семенюк,

методист Ради директорів вищих навчальних 
закладів І-ІІрівнів акредитації Чернівецької 
області, викладач основ філософських знань 

Чернівецького коледжу дизайну та економіки 
Справжні інтелектуальні змагання -  так у 

трьох словах можна підсумувати олімпіаду з 
предмета «Основи філософських знань», яка 
відбулася в лекційній аудиторії Чернівецького 
коледжу дизайну та економіки. Інтерес до од
нієї з найдавніших наук об'єднав на одному май
данчику десять студентів денної форми навчан
ня економічного та технологічного відділень.

Метою заходу була популяризація вагомих 
досягнень філософської думки від античних ча
сів до сьогодення, розвиток креативних здібнос
тей і заохочення студентської молоді до аналі
тичного, раціонального та критичного мислення.

Розпочалася олімпіада зі вступного слова 
голови предметної (циклової) комісії соціально- 
гуманітарних дисциплін Галини Денисівни Ан- 
дросової, яка побажала учасникам успіху та 
натхнення. Далі до слова був запрошений ви
кладач основ філософських знань Микола Сте
панович Семенюк. Микола Степанович зазначив, 
що ці інтелектуальні змагання є чудовою на

годою зануритися в різнобарвний світ філософії, 
адже «ваша участь -  це не тільки шанс зайняти 
призове місце, можливість перевірити себе, оці
нити індивідуальні якості, але й отримати хоро
ший настрій та позитивні емоції».

Учасники пройшли непростий конкурсний 
відбір, оскільки олімпіада проводилася в два 
етапи. На першому (заочному) етапі студенти 
повинні були написати філософське есе на тему 
«Істина є добром інтелекту» загальним обсягом 
300 слів. Така кількість є невипадковою, адже 
темою конкурсної роботи було обрано вислов
лювання відомого українського та білоруського 
мислителя Георгія Кониського. У жовтні 2017 
року виповнюється 300-а річниця від дня його 
народження. На цьому етапі студенти проде
монстрували високий рівень теоретичних знань, 
культуру мислення, авторську своєрідність і 
оригінальність, уміння творчо викладати власні 
думки в письмовій формі.

На другому етапі учасникам інтелектуаль
ного марафону були запропоновані завдання за 
трьома рівнями складності: вибір правильної 
відповіді, завдання на співвідношення понять і 
визначення логічної послідовності. З особливим 
ентузіазмом юні любителі мудрості підійшли до

фінального туру у вигляді цікавої динамічної 
дискусії, яка стала для всіх приємною несподі
ванкою.

Наприкінці заходу своїми враженнями від 
побаченого поділилася практичний психолог 
Ірина Євгенівна Горожанська. Ірина Євгенівна 
розповіла, що дізналася багато нового, цікаво
го, а також, що окремі олімпіадні завдання тісно 
пов'язані з предметом «Етика та естетика», який 
вона викладає.

За підсумками всіх етапів журі визначило 
найкращих. Так третє місце посіла студентка 
Олександра Мельник, друге -  Христина Сгарчук, 
а переможцем олімпіади з навчальної дисциплі
ни «Основи філософських знань» став Іван Збі- 
ра. Заступник директора з навчальної роботи 
Лілія Василівна Навольська нагородила призерів 
предметної олімпіади грамотами та побажала 
подальшого успіху, не зупинятися на досягну
тому.

Усі учасники олімпіади заслуговують похва
ли, оскільки їм вдалося не лише продемонстру
вати чудове володіння теоретичним матеріалом, 
уміння обґрунтовувати власні логічні побудови, 
відстоювати свою світоглядну позицію, але й 
наполегливо боротися за перемогу.

Стежками Карпатської України Уроки безпеки
Л.Р.Равлюк,

методист НМ Ц виховної 
роботи ІППОЧО 

У березні 1939 року в примі
щенні колишньої гімназії (тепер 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№1 імені Августина Волошина) від-
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бій з угорськими окупантами. У боях 
на Красному Полі загинуло близь
ко 230 січовиків.

День 15 березня 1939 р. був 
першим і останнім для існування 
незалежної республіки Карпатська 
Україна. Засідання Сойму проходи-
п п  п іп  гх /п іл т  ■абппї хугппгкігт»-

представлено поважними митцями 
України. Серед них були: Степан 
Галябарда, поет-пісняр, заслужений 
діяч мистецтв України, голова журі; 
Володимир Волонтир, директор Му
качівської хорової школи для хлоп
чиків та юнаків, заслужений діяч
м ілгтрі іт р  Укпяїнм' Наталія Петій-

Прес-служба Управління ДСНС  
України у  Чернівецькій області 

У рамках тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності фахівці Управління ДСНС 
України побували в дошкільному навчаль
ному закладі №45 м.Чернівці. Вихованці 
старшої групи дитсадка разом із педаго
гами підготували для гостей та діток по-

№19 м.Чернівці надзвичайники провели 
екскурсію в одній із пожежно-рятувальних 
частин міста, а хотинські школярі відвіда
ли Державну пожежно-рятувальну час
тину №7.

День безпеки відбувся й у загально
освітній школі №5 м.Хотин. Під час за
ходу в двооі навчального закладу ряту-




