
1—1 ■  м  к ж ,  ■  ж  м  ж  *  «  я тей у Чернівецькому обласному центрі 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді відбулося свято для 
дітей творчого об'єднання раннього 
розвитку дитини. У заході взяли участь 
маленькі випускники-дошкільники, 
вихованці гуртків, батьки та педагоги 
центру.

Протягом року досвідчені педаго
ги Л.А.Хоміцька, В.В.Кузьмінська, 
Н.О.Гевадзяк здійснювали підготовку 
малюків до школи, знайомили діток з 
рослинним і тваринним світом, яви
щами природи, учили вести феноло
гічні спостереження, навчали дбай-

посередньо в природному огоче 
екологічній стежці, навчально-,: 
ній земельній ділянці, у куточку 
природи).

Навчання з англійської 
(Н.О.Гевадзяк) проходили такох 
призму екологічного спрямуванн 
вчилися любити природу, здоб 
необхідні для спілкування іноз< 
мовою вміння та навички.

Яскравим та незабутнім ста 
день для маленьких виховань 
кладу. На святі діти співали,; 
мували вірші, відгадували заі 
розв'язували цікаві математич
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ступному індивідуальному 
турі. За результатами почат
кового етапу до фінальної 
частини ввійшли десять сту
дентів першого курсу денно
го відділення економічного 
та технологічного напрямків.

Зі вступним словом до 
присутніх звернулася голова 
предметної (циклової) комісії 
соціально-гуманітарних дис
циплін Галина Денисівна Ан- 
дросоеа, Галина Денисівна 
побажала всім- учасникам 
впевненості у своїх силах, 
перемоги та гарних вражень. 
Далі до слова був запрошений 
викладач основ філософських 
знань М.С.Семенюк, який за
значив, що «під час вивчен
ня цього предмета студенти 
мали можливість ознайоми
тися з фундаментальними 
досягненнями світової і ві
тчизняної культури, долучи
лися до скарбниці мудрості 
й досвіду надбаних людством 
упродовж тисячоліть*.

Усі учасники інтелекту-
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основ фідосо<{кьких тань 
вищого навчального 
’ернівецький коледж 

дизспму та економіки» 
2 череня в лекційній аудиторії Чер

нівецького коледжу дизайну та еконо
міки відбувся турнір знань з і 
дисципліни «Культуролог 
но до правил інтелектуальне змагання 
було Проведено у два етапи. На першо
му етапі студенти академічних груп де
монстрували власні творчо-гпошукові 
роботи у вигляді електронних долові- 
дей-презеятацій та обирали двох най
кращих представників для участі вна-

альногозмагання продемон
стрували цілісне уявлення

ТУРИ,

ня проблем культурологічної 
спрямованості. У підсумку ПІ 
місце посіла студентка Кате
рина Бурлак (група І-072), 
П місце -  Антоніна Паламарюк 
(група Ісл-182), а перемож
ницею турніру стала Дайме- 
ла Руснак, студентка групи 
1-182 Б.

нових перемог І

Чернівецькі 
надзвичайники провели 
екскурсію для дітей

Різноманітні 
в Чернівецькій 
завжди цікаві щ  
вальниками діти 
вила безпеки, з 
борців, часто мо 
ником.

Не зважаюч 
дібні заходи рят> 
ня вогнеборці з 
увачів пришкіль 
лося, серед шко 
рятувальником, 
не спорядження 
про те, як фахії 
звичайні ситуаи 
ників, мали змо 
екскурсії діти ак 
кавили,вогнебо 
вручили учням і

Окрім цьогс 
приміряти костк 
всім діткам дозві 
в такій формі па

6 медалей привезли борці Чернівецьї 
з відкритого республіканського турні
Білорусі

Т.О.Голосова,
методист Чернівецької обласної 

ДЮСШ
З 26 по 28 травня 2017 року в 

м.Пінськ Республіки Білорусь проходив 
відкритий республіканський турнір з 
вільної боротьби серед юнаків та ді
вчат пам'яті майстра спорту СРСР, 
тренера І.І.Фролова. У змаганнях взя
ли участь понад 250 учасників з усіх 
регіонів Білорусі, команда з м.Тула 
(Росія) та учні Чернівецької обласної 
ДЮСШ, які представляли Україну.

І вкотре свій високий рівень май
стерності підтвердили чернівчани.

У ваговій категорії до 28 кг учень 
Чернівецької ОДЮСШ Дмитро Клепак, 
вигравши всі сутички, упевнено дійшов

до фіналу, а у фінальному поє/ 
отримав чисту технічну перем 
рахунком 11:1 над Різваном Га 
брагімовим з Росії та в підсумку 
І місце.

У ваговій категорії до 32 у 

одну золоту медаль у скарбничк 
манди приніс Михайло М ороз.: 
нено пройшовши всіх своїх ОПОНі 

Михайло у фіналі отримав пері 
ливу перемогу з рахунком 12: і 
Сергієм Ломоносовим з Бреста, 
нуються чемпіони під керівнж 
старшого тренера-викладача С 
Одинака.

Також у ваговій категорії до 
вихованець тренера-викладача 
хайла Бушуляка Костянтин Ур




