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25 листопада 2016 року

Вихованець 4 0
ДЮСШ - переможець
Всеукраїнського турніру
з вільної боротьби
Т.О.Голосова,
методист Чернівецької обласноїДЮСШ
19-20 грудня 2016 року в м.Києві відбувся
Всеукраїнський турнір пам'яті срібного призера
Олімпійський ігор Євгена Бусловича серед юна
ків 2002-2004 р.н. Участь у змаганнях взяли кра
щі борці з усіх регіонів України.
Відзначився на цьому турнірі вихованець

Інтелектуальна гра иерудит-дует»

Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортив
ної школи Валентин Клепак (тренер-викладач
Сергій Одинак), який зараз навчається у Бровар

М.С.Семенюк,

2-901) та обрали собі капітанів - Надію Олек-

види стереотипів. Наступний раунд «Хто я?»

ському вищому училищі фізичної культури та

методист Ради директорів ВНЗ 1-ІІ р. а.
Чернівецької області, викладач основ
філософських знань Державного ВНЗ
«Чернівецький коледж дизайну та
економіки»

сюк і Оксану Безсмолу. Оцінювали цікаві ви

розпочався з відповідей на поставлені запи

спорту. Виступаючи у ваговій категорії до 42 кг,

ступи учасників члени журі - старости акаде

тання одного з учасників у «віконечку» ви

Валентин отримав перемоги в 5 боях та здобув

мічних груп на чолі з головою Студентської

різаного портрету відомої особистості. Цей тур

золоту медаль турніру.

ради коледжу Віталієм Тереном. Ведучою ін

змагань продемонстрував, наскільки добре

Щиро вітаємо юного спортсмена та бажаємо

телектуальної гри була студентка другого

наші студенти знають відомих українців, які

подальших перемог та медалей на борцівському

9 листопада 2016 року в лекційній ауди

курсу спеціальності «Моделювання та констру

зробили вагомий внесок у світову науку та

килимі.

ювання промислових виробів» Діана Шутак.

культуру. У шостому конкурсі «Чарівна скринь

торії Чернівецького коледжу дизайну та еко
номіки на базі груп другого курсу економіч

Інтелектуальні змагання складалися з семи

ка» необхідно було не лише відповісти на по

ного та технологічного відділень денної фор

раундів. У першому турі студенти повинні були

ставлені запитання, а ще й здогадатися, що

ми навчання викладачем основ філософських

відповісти на фотозапитання, з якими вони

в ній знаходиться. Останній раунд - «Музич

знань Миколою Степановичем Семенюком була

швидко впоралися. Другий конкурс називав

ний» - інтелектуальної гри «Ерудит-дует» по

проведена інтелектуальна гра «Ерудит-дует»

ся «Анаграми», тобто в окремих

поняттях

казав, наскільки учасники команд знають іс

з навчальної дисципліни «Людина і світ».

була змінена послідовність розташування букв,

торію виникнення сучасних молодіжних суб-

Основним завданням заходу було не лише

тому учасникам слід було переставити їх на

культур та їхні музичні вподобання.

підведення підсумків вивченого матеріалу з

свої місця. У наступному раунді - «Суспільна

У підсумку перемогу здобула команда

цього предмету, але й розвиток логічного мис

логіка» - представники команд проявили ви

«Економ-квартет» з результатом 15 балів,

лення, розширення кругозору, набуття нави

сокий рівень логічного мислення.

студенти спеціальностей «Фінанси та кредит»
і «Бухгалтерський облік» - Оксана Безсмола,

чок командної гри та застосовування їх на

Доки журі підраховувало результати пер

практиці. Микола Степанович у вступному

ших трьох конкурсів, студент третього курсу

Василь Янчук, Олександра Мельник та Юлія

слові наголосив на тому, що такого типу ігри

економічного відділення Олег Житарюк роз

Олійник. Усі учасники заходу заслуговують

використовуються з навчально-пізнавальною,

повів усім присутнім анекдоти про студентське

на похвалу, адже їм вдалося продемонстру

розважальною й розвивальною метою.

життя та власні гумористичні замальовки.

вали не лише ґрунтовні знання з суспільноз-

На початку заходу студенти розподілили

У четвертому конкурсі «Продовжіть віде-

навчої дисципліни, але й креативність, влас

ся на дві команди «Дизайн-квартет» (гр. 2-203

осюжет» капітани команд реальними прикла

ні інтелектуальні здібності, уміння працювати

А і 2-203 Б) і «Економ-квартет» (гр. 2-801 і

дами доповнили відеоматеріал про основні

в команді та боротися за перемогу.

