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Успіхи освітян Буковини на 
VIII М іжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти -  
2917»
З 16 по 18 березня 2017 року у Київському 
Палаці дітей та юнацтва проводилася Восьма 
міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти 
-  2017» та Міжнародна виставка закордонних 
навчальних закладів «\УогШ Ейи».
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Відбулася година історичної пам’яті 
«Українська революція 1917-1921 років»

М.С.Семенюк,
методист Ради директорів вищих навчальнш 

закладів 1-11 р.а. Чернівецької області, викладач 
основ філософських знань Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну
та економіки»

17 березня в лекційній аудиторії Державного ви
щого навчального закладу «Чернівецький коледж ди 
зайну та економіки» на базі груп першого курсу еконо
мічного відділення відбулася година історичної пам'яті 
«Українська революція 1917-1921 років». У цей день 
100 років тому розпочалася Українська революція й 
була створена Українська Центральна Рада, яку очолив 
Михайло Грушевський.

Метою проведення заходу було активізувати пізна
вальний інтерес студентів до історичного минулого, по
глибити рівень їхніх знань щодо важливих подій Укра
їнської революції тогочасного періоду державотворення, 
формувати активну громадянську позицію, національну 
свідомість і виховувати почуття патріотизму.

Боротьба
українського народу 
за державність, 
незалежність і 
соборність тривала 
протягом тисячоліть
ВНИНННН^^ИНННННЯНННВІ

Зі вступним словом до всіх присутніх звернувся ви
кладач основ філософських знань Микола Степанович 
Семенюк. Микола Степанович зазначив, що боротьба 
нашого народу за державність, незалежність і соборність 
тривала протягом тисячолітньої історії та лише на по
чатку XX століття змогла утвердитися у формі Української 
Народної Республіки, Української Держави й Західно
української Народної Республіки.

Студенти академічної групи №1-071 спеціальності 
«Облік і оподаткування» Анастасія Дяконенко, Діана 
Мельник і Анастасія Михайлюк представили на розсуд 
слухачів тематичні доповіді, у яких у хронологічній по
слідовності фунтовно висвітлили найбільш вагомі пам'ятні 
події.

Крім того, завідувач бібліотеки навчального закла
ду Ірина Євгенівна Горожанська підготувала тематичну 
виставку літератури, яку з цікавістю переглянули сту- 
денти-економісти. Завершився захід переглядом доку
ментальних відеоматеріалів, присвячених Українській 
революції 1917-1921 років, та вшануванням пам'яті її 
учасників.




