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Румуни
Подорож дарує зміни, оновлює світо
гляд, збагачує новими враженнями, вели
чезним натхненням і свіжістю думок напо
внює розум і серце. Такі емоції панували у
вчителів та учнів Круглицького НВК, що на
Хотинщині.
А все починалося з того, що вчитель
Валентина Дмитрівна Швець побувала у
Румунії. Під враженнями від побаченого
вирішила організувати подорож для обміну
досвідом вчителів. Велику роботу в орга
нізації поїздки до Румунії провів Артур Швець,
син Валентини Дмитрівни (випускник Круглицької ЗОШ).
Метою поїздки було: ознайомитися з
життя учнів та вчителів села Балківці Сучавського повіту; здійснити обмін досвідом,
корисним для педкадрів, стимулювати ін
тереси та бажання знаходити нових друзів
для учнів школи. У рамках шкільних та по
зашкільних діянь, вільного спілкування з
учнями виявлялося безмежне бажання по
дружитись з українськими учнями в Руму
нії, обмінятись думками, враженнями.
Відповідно до проекту про виховне
партнерство 10.06.2016 р. педагогічний
колектив у складі В.Д.Швець, Т.Д.Заплітної,
М.В.Соколик, Л.Д.Дорош, С.І.Тихобразової,
А.І.Дорош разом із учнями В.Стратійчук,

А.Стратійчук, Н.Стратійчук, М.Стратійчук,
Є.А.Дорош здійснили поїздку до Румунії.
На кордоні нас зустріла професор Діяна Фрасенюк (директор школи). Тепла
зустріч відбулася і у краєзнавчому музеї,
де побачили як українці Румунії шанують і
не забувають свою мову, звичаї, своє ко
ріння. Учні Балковецької школи організу
вали привітну зустріч із хлібом-сіллю, укра
їнськими співами, танцями. Свіжим проме
нем і джерелом натхнення для усіх при
сутніх у залі був виступ дитячого фоль
клорного ансамблю «Козачок», яким керує
Петро Шойман. Юні артисти захоплювали
своєю майстерністю, гарним співом. Під
тримали цю ноту подорожі виїзні екскурсії
до монастирів Сучевіта та Путна, які вра

зили своєю величчю та спокоєм серед гір
ської місцевості.
Кульмінаційною вершиною стала по
їздка до чудового міста Сучави, де ми озна
йомились із архітектурними пам'ятками у
музеї під відкритим небом, із побутом і зви
чаями румунського народу.
Час перебування в Румунії пролетів не
помітно, неповторними митями творчого
злету, щирого спілкування та єднання по
колінь. Зокрема, обговорено питання щодо
обміну досвідом румунських вчителів із
українськими колегами. Вже найближчим
часом румунські педагоги та учні завітають
на Хотинщину.
З вдячністю учасники делегації

Олімпіада з культурологи
М.С.Семенюк,
викладач основ
філософських знань
Державного вищого
навчального закладу
«Чернівецький коледж
дизайну та економіки»
1 червня 2016 р. у Чер
нівецькому коледжі дизайну
та економіки на базі груп
першого курсу відбулася олім
піада з навчальної дисциплі
ни «Культурологія». Даний
захід не лише надав можли
вість студентам актуалізува
ти власні знання та прояви
ти ерудицію в галузі мисте

цтва, а й дозволив по-іншому
поглянути на, здавалося б,
знайомі культурологічні фак
ти. Адже, головною метою
олімпіади було формування
цілісного уявлення про сут
ність феномену культури та
стимулювання інтересів сту
дентів до самостійної культуротворчої, дослідницькопошукової діяльності.
Даний захід був пред
ставлений у вигляді електро
нної презентації, з викорис
танням відео- та фотомате
ріалів, тестових завдань, і
охоплював усі історичні пе

ріоди, розпочинаючи вщ утво
рення давньосхідних цивілі
зацій і аж до бурхливого роз
витку сучасних європейської
та української культур.
Участь у заході взяли
двадцять п'ять студентів ко
леджу. Перше місце виборо
ла студентка групи 1-801
Олександра Мельник. Друге
місце - Ліліана Климпуш (гр.
2сп203). Третє місце зайняла
Крістіна Грабовецька, сту
дентка групи 1-203Б.
Наступного дня у залі за
сідань відбулося урочисте
нагородження студентів ко

леджу, які брали участь в
олімпіаді. До всіх присутніх
звернувся викладач основ
філософських знань, в, о. за
ступника директора з вихов
ної роботи М.С.Семенюк, який
зазначив, що подібні заходи
забезпечують розуміння
зв'язків мистецтва з природ
ним, соціальним і культурним
середовищем життєдіяльнос
ті людини, сприяють усвідом
ленню власної причетності
до художніх традицій свого
народу та збагачують емо
ційно-естетичний досвід мо
лодого покоління.

Патріотизм я
виступає пріорит
держави, стано
особистості.
В.А.Тимч

вчитель ЗВ ЗОШ і
ступенів №
м. Черн
Патріотизм як духовноральна цінність виступає п|
ритетним завданням функціє
вання держави, становле
суспільства, розвитку особис
ті, Його головним призначен
є консолідація суспільства
успішного вирішення ширс
масштабних суспільно значуі
державних проектів і прогр
У цьому зв'язку актуальності
буває проблема вихованн
юних громадян патріотизму
почуття приналежності до зе
на якій вони живуть, україна
го народу, гордості за держ;
відповідальності за її долю.
Питання патріотичного
ховання особливо актуал
сьогодні, після подій на Май
ні, анексії Криму, збройного к
флікту в східних регіонах на
держави. Гостро постала пот
ба осмислити проблему паті
тизму в умовах сучасних сої
культурних зламів, виклик
трансформацій.
На виконання Указу Прє
дента України від 13 жовтня 2
року № 580 «Про Стратегію
ціонально-патріотичного ви
вання дітей та молоді на 20
2020 роки» Міністерство мот
то спорту України спільно з
ганською обласною державі
адміністрацією, Всеукраїнсьі
громадською організацією «І
то крім нас» Рубіжне відділеї
в партнерстві з Всеукраїнсьі

