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Павло Дудка,
вихованець Глибоцького ЦТКСЕУМ, 

учень 8 класу Глибоцького ліцею 
юільщини (Кришталева, Вертеба, Млинки), 
краєзнавства вирішили відвідати досі незна- 
Іаші керівники гуртків Анатолій Дудка, Окса- 
їли цю ідею й запропонували провести екс- 
глантида. У складі групи були учні Глибоць- 
іцької гімназії.
Завалля Кам'янець-Подільського району не- 
Атлантида поступається багатьом карстовим 
іа серед спелеологів усього світу. Відомості 
овідниках та енциклопедіях: єдина в Україні 
)Ю довжиною ходів дещо більше 2,5 км. 
ман та Андрій, члени Хмельницького спеле- 
аваллі була відкрита 1969 року групою таких 
іцтвом відомого київського спелеолога Вале- 
одів, лазів та арок отримали назви від цього 
ди В.Я.Рогожніков казав, що у вивчених ним 
аси». Тож не дивно, що чимало назв пов'язані
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(Є могли побачити всієї печери, але відвідали 
Ніжність», «Храм Богів», «Радість», «Червоні 
м, учасники спелеологічних експедицій ство- 
іини лавиці напівколом, у центрі поставили 
нашого гіда Романа кожен з нас підходив до 
ли не завдасть шкоди печері Атлантида. Це 
фисталів на стінах, які «росли» тут мільйони 
Ю кристалізація її становить понад 80%. Уже 
багатствами: безліч сталактитів та сталагмі- 

прозорі за кольором і різноманітні за формою 
ни», кольорові нашарування доломітів тощо, 
шканців печери -  кажанів, які вже приготу
вати їм шкоди, ми не торкалися їх, а тільки

ми сягала 54 метрів. Наші пригоди почалися 
арством: вхід у печеру знаходиться на пря- 
ітрібно піднятися з допомогою мотузки на 12 
а Андрій не забули посвятити нас у спелео- 
■ а одяг у нас уже були брудні (кілька разів 
о-пластунськи). Проте радості не було меж. 
гкскурсію та в їхньому обличчі всьому Хмель- 
шення до печери й охорону її для майбутніх

іих світлин, позитивних вражень та чудових 
їй друзями та батьками. Уже зроблені слайд-

)го підземелля, уже запланували нову екс- 
сена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша 
Євразії та друга за довжиною серед печер

На І Всеукраїнському конкурсі юніорів вокально-хорового мистецтва «Перлини моєї країни» пам'яті 
А.Авдієвського студентський хор Чернівецького училища мистецтв ім.С.Воробкевича під керівництвом 
викладача-методиста Валентини Гордей (концертмейстер Наталія Панченко) став Лауреатом І премії в 
номінації «Мішані хори». Також колектив є володарем спеціальної нагороди «За краще виконання об
робки А.Авдієвського «Діброво зелена».

Відбулися заходи з відзначення 
Дня хрещення Київської Русі-України

М.С.Семенюк,
методист Ради директорів вищих навчальних 

закладів 1-11 рівнів акредитації 
Чернівецької області, 

викладач основ філософських знань 
Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» 
21 листопада 2016 року на базі Державного вищо

го навчального закладу «Чернівецький коледж дизай
ну та економіки» відбулися заходи з відзначення Дня 
хрещення Київської Русі-України. Так у лекційній ау
диторії навчального закладу студенти економічного 
відділення денної форми навчання взяли участь у дис
путі «Роль прийняття християнства в історії та культу
рі України», який організував і провів викладач основ 
філософських знань Микола Степанович Семенюк.

Метою заходу було розширити знання студентів 
про процес християнізації Київської Русі та його істо
ричне значення; розвивати критичне мислення, сти
мулювати творчі здібності студентів; виховувати інте
рес до історії та культури українського народу, повагу 
до християнських цінностей, релігійну толерантність; 
формувати почуття національної гідності.

Зі вступним словом до всіх присутніх звернувся 
Микола Степанович. Викладач зазначив, що запрова

дження християнства сприяло подальшому формуван
ню українців як нації з самобутньою культурою й ре
лігійними віруваннями, а його наслідки залишаються 
й до сьогодні одними з найбільш дискусійних тем у 
науковій літературі.

Студенти академічних груп 2-801 і 2-901 пред
ставили на розсуд слухачів тематичні доповіді, а після 
їхнього завершення відбувся жвавий диспут, де кожний 
наводив необхідні аргументи, підтверджуючи чи за
перечуючи думку опонента. Захід проходив у позитив
ній емоційній атмосфері. Публічне обговорення стало 
гарним засобом для «гімнастики розуму та почуттів» 
студентів і продемонструвало теоретичні вміння до
ведення істинності чи хибності власних суджень.

Крім того, завідувачем бібліотеки навчального за
кладу Іриною Євгенівною Горожанською була підго
товлена тематична книжкова виставка «Хрещення Ки
ївської Русі -  погляд крізь час», яку з цікавістю пере
глянули студенти-економісти.

Завершився захід переглядом документального 
фільму «Послідовники вчення, що змінило світ». У ньо
му провідні науковці, політичні та громадські діячі роз
повіли про зміни, що відбулися в різних галузях сус
пільного життя (науці, освіті, культурі, мистецтві, еко
номіці тощо) завдяки поширенню християнства на 
теренах України та всієї Європи.




