Інформаційно-виховна година
«УКРАЇНА– КОСМІЧНА ДЕРЖАВА
12 квітня все людство відзначає Всесвітній день авіації та
космонавтики. Це свято встановлено на честь першого польоту в
космос людини, тим самим воно підкреслює нестримну жагу
людства до пізнання нових знань. Саме цього дня виповнюється 58
років від дня, коли Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток»
здійснив перший в історії людства політ навколо орбіти Землі.
Політ, що тривав всього 108 хвилин, став потужним проривом в
освоєнні космосу.
Сотні мільярдів планет,зірок і галактик, тисячі світлових років – неймовірні простори відкрилися людству. З
моменту першого польоту людини в Космос пройшло всього 58 років –
нікчемний період часу в порівнянні з нескінченністю Всесвіту. Але
тим значніше, тим грандіозніше досягнення людини, яка зуміла за земні
півстоліття вийти у відкритий космос, висадити свій десант на Місяці,
побачити інші світи, відправивши в космічний простір десятки чудо –
апаратів, що виконують роль очей і вух людства на орбітах далеких
планет і на безкрайніх
До цієї знаменної дати працівники бібліотеки коледжу разом з
викладачем Мефодовською В.І. організували і провели зі студентами
АЛ-11 та МДХ-11 груп інформаційно – виховну годину «Україна –
космічна держава».

Завідуюча бібліотекою Мельниченко Г.В. розповіла про шлях
підкорення космосу
польоту
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Розповідь

супроводжувалась слайд – презентацією « Підкорення космосу
українцями», відео – презентацією « Видатні сини України»
Українська космонавтика – не лише історії успіху.
Україна є однією із найбільш могутніх космічних держав у
світі. Про розвиток сучасної космічної галузі в Україні
розповіла Валентина Іванівна Мефодовська.

Повідомлення про життя і професійний шлях
українських

космонавтів

Ю.Гагаріна,

відомих

Л.Каденюка

розповіли студенти МДХ -11 групи: Бойчук Саша,Харченко
Яків ,Харченко Павло.
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книжкову виставку « Нескінченні дороги Всесвіту».
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