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хіЩів ЧНУ імені Юрія Федьковича).
З 2007 року й по сьогодні, Марія

кової школи» вивчено і рішенням
управління шкіл Міністерства освіти

заслуги перед містом», почесним
знаком «К.Д.Ушинський» (2017).

М.С.Семенюк,
методист Ради директорів вищих
навчальних закладів /- //рівнів акредитації
Чернівецької області, викладач основ
філософських знань
Державного вищого навчального закладу
«Чернівецький коледж дизайну та
економіки»
5 жовтня 2017 року у Чернівецькому ко
леджі дизайну та економіки відбулися заходи
присвячені популяризації філософсько-педа
гогічної спадщини Григорія Савича Сковороди.
Як відомо, саме в цей день, у Всесвітній день
Учителя, започатковуються Всеукраїнські Сков0родинські навчання «Пізнай себе», що спри
ятимуть поглибленню інтересу до феноменаль
ності та неповторності відомого українського
мислителя, разом з тим надаючи його спад
щині міжкультурної, всесвітньої значущості.
У лекційній аудиторії навчального закладу
студенти економічного і технологічного відді
лень денної форми навчання взяли участь у
круглому столі на тему «Григорій Сковорода
■ просвітитель, філософ, педагог». Метою да
ного заходу було допомогти студентській мо-
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ванці - переможці університетських та
Всеукраїнських олімпіад. Проводить зна-

та рекомендацій» за програмою ЕКА5МУ5+.

Історична велич постаті
Григорія Сковороди
Відбулися заходи присвячені популяризації філософсько-педагогічної
спадщини Григорія Сковороди
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лоді усвідомити історичну велич постаті
Г.С.Сковороди у світовому вимірі; сприяти
формуванню духовно-моральних, національ
но свідомих громадян України, патріотів рідної
землі та держави; виховувати високі етикоестетичні смаки, вміння бачити й розуміти силу
і красу художнього слова; розвивати само
стійне аналітичне мислення студентів на осно
ві його синкретичної творчості.
Зі вступним словом до всіх присутніх звер
нулася в. о. заступника директора з виховної
роботи Крістіна Олегівна Зикова, яка поба
жала учасникам заходу натхнення і плідної
праці. Далі до слова був запрошений викладач
основ філософських знань Микола Степанович
Семенюк. Микола Степанович зазначив, що
найважливішу світоглядно-педагогічну ідею
філософа «Пізнай самого себе» потрібно ре
алізовувати через діалогічний взаємозв'язок
«викладач-студент». Активну участь у над
звичайно цікавому заході взяли Анна Тодеренчук (гр. 2-071), Анна Троцюк (гр. 2-071),
Олександр Іліка (гр. 2-072), Анастасія Равлик
(гр. 2-072), Людмила Кусяк (гр. 2-182Б) і
Даниєла Руснак (гр. 2-182Б).
Крім того, студенти першого курсу зача
рували всіх присутніх виконанням всесвітньовідомих поетичних творів великого просвіти
теля. Зокрема, Наталія Андрушко емоційно
продекламувала «Всякому місту звичай і пра
ва...», Андрій Калугарь - «Ое ІіЬегїаїе», Анас
тасія Рєпіна - «Бджола і шершень» і Олександр
Ткачук - «Дізнайся». Ґрунтовною підготовкою
у мистецтві виразного читання студенти-першокурсники завдячують викладачу філоло
гічних дисциплін Марії Маноліївні Смутняк.
Бібліотекар навчального закладу Ірина
Євгенівна Горожанська підготувала тематич
ну книжкову виставку «Творчий доробок Гри
горія Савича Сковороди», яку із великим за
хопленням переглянули присутні студенти.
Завершилися святкові заходи переглядом
і активним обговоренням документального
телефільму «Таємничий Сковорода».

