
Якщо Ви по-справжньому вірите в те, 

що робите, не дозволяйте ніяким обставинам 

стримувати Вас. Кращі в світі досягнення 

стали можливими не «ЗАВДЯКИ», а 

«ВСУПЕРЕЧ». Головне – робити свою 

справу.  

Дейл Карнегі 

Тиждень української мови та літератури проходив цього року з 3 по 11 

березня. Усі заплановані заходи були спрямовані на те, щоб популяризувати 

українську мову та літературу серед студентів та викладачів.  

Мова є засобом навчання поваги до себе, до своєї історії, культури і, головне, 

до інших людей. Можна багато говорити про 

красу мови, її милозвучність, але набагато краще 

зайнятися ліквідацією власних мовних помилок, 

адже грамотне, правильне мовлення – ознака 

освіченої людини. 

22 травня 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію Українського правопису. 

Саме змінам у правописі й була присвячена фотосушка «Було – стало». 

 Збагаченню словникового запасу студентів та викладачів сприяв артпроєкт 

«Слова, що нас збагачують. Вишукана українська». 

11 березня 2020 року студенти 113 групи 

провели для першокурсників годину спілкування 

«Мова наша, мова, мова кольорова». Особливий 

інтерес у присутніх викликав відеоролик «За що я 

люблю українську мову», у якому знялися наші 

викладачі. 

   Маємо надію, що такі заходи покращать знання студентів з української 

мови, викличуть бажання працювати над 

удосконаленням власного мовлення, читати 

книги, говорити гарно і правильно, щоб 

наша мова була державною не на папері, а 

стала невід’ємною частиною життя 



українців. 

«Легосистема в освітньому просторі нової української школи». Така тема 

колоквіуму, який провели викладачі-методисти, класоводи гуманітарної гімназії 

№5 м. Коростишева Т.В. Ковальчук та О.П. Марченко 10 березня 2020 року для 

студентів III курсу відділення «Початкова освіта». 

ЛЕГО – одна з відомих і поширених педагогічних систем, що використовує  

моделі реального світу для навчання та розвитку дитини. 

Історія ЛЕГО почалася в Данії в 1932 році, коли тесля Оле Кірк Крістіансен 

зробив для свого сина дерев’яну качечку. Це був початок великого сімейного 

бізнесу. Дідусь теперішнього Глави Lego 

Group і не думав, що дитячі забави будуть 

приносити його нащадкам величезні 

доходи. Бренд LEGO найвідоміший у світі 

іграшок.  

Саме про це дізналися третьокурсники під час зустрічі. Особливі емоції та  

зацікавленість викликав майстер-клас з використанням цеглинок LEGO на уроках. 

Дуже дякуємо Ковальчук Т. В. та Марченко О. П. за нові знання та враження. 

Ставлення до літератури залежить від того, чи бачить студент у ній життєвий 

смисл, чи близький йому образ 

літературного героя. Завдання вчителя – 

зробити так, щоб навіть давній твір виглядав 

сучасним, бо любов і ненависть, вірність і 

зрада, порядність і підлість, милосердя і 

байдужість – категорії, які постійно 

супроводжують людей. Саме ці меседжі 



були пріоритетними в заходах, присвячених літературі. 

   Березень у кожного українця 

асоціюється не тільки з весною та 

Міжнародним жіночим днем, а й з 

іменем Великого Кобзаря, адже 

народився Тарас Григорович 9 

березня 1814 року. 

   Його називають пророком і генієм. Його талант безмежний і багатогранний. 

   Він не вписувався в рамки свого часу, тому що завжди йшов попереду. Не 

мав страху і не запобігав перед авторитетами, не плазував і не просив. Його сила 

волі, наполегливість, уміння бачити світ під власним кутом зору, талант і 

працелюбність вражають. 

Хочеться, щоб усі знали, що вірші Шевченка – це не тільки «Мені 

тринадцятий минало», «І золотої, й дорогої», «Заповіт», «Садок вишневий коло 

хати», а й безліч інших цікавих, 

гарних та змістовних поезій. 

Саме цьому й були 

присвячені традиційні 

літературні читання «Весна 

починається з Шевченка», які 

пройшли в Коростишівському 

педагогічному коледжі 10 березня в рамках тижня української мови та літератури. 

Свято вкотре розкрило таланти  наших вихованців і довело, що твори 

Шевченка завжди хвилюють душу, адже в них ідеться про вічні цінності.  

Цікавий та багатогранний світ 

дитячих хобі захопив усіх присутніх під 

час відкритої години спілкування «Світ 

твоїх захоплень», проведеної в 4- Б класі 

гуманітарної гімназії N5 студенткою 133 

групи Лесею Скрипнюк (методист О. Л. 



Сушицька). 

5 березня 2020 року пройшла науково-практична конференція 

«Шістдесятники. Високовольтна лінія 

духу». Шістдесятники — назва нового 

покоління радянської та української 

національної інтелігенції, що ввійшла в 

культуру та політику в СРСР в другій половині 

1950-х, а найповніше себе творчо виявила на 

початку та в середині 1960-х років. Шістдесятники виступали на захист 

національної мови і культури, свободи художньої творчості. Питання для 

студентських досліджень були різноманітні: 

• шістдесятництво в ідеологічно-політичних та культурних  аспектах. 

• усеосяжність відродження  шістдесятих років ХХ століття в українській 

літературі. 

• «Витязь молодої української поезії»: життя і творчість В.Симоненка. 

• «Я працюю в кратері вулканів. Я завелика для капканів…» Поетичні мотиви 

ранньої лірики Ліни Костенко. 

• Живопис українських шістдесятників. 

• Українські режисери-шістдесятники: досвід незалежної  національної  

опозиції  (Параджанов, Іллєнко, Миколайчук). 

 Протягом тижня у соцмережах Фейсбук та Інстаграм проходила виставка 

відеомеседжів «Говорімо українською». Адже завдання сучасної вищої школи – 

це готувати висококваліфікованих фахівців, які матимуть ґрунтовні знання зі свого 

фаху й доцільно їх використовуватимуть, які вільно володітимуть державною 



мовою в усній і писемній її формах та матимуть високий рівень володіння 

професійним мовленням. 

 

На другому поверсі I навчального корпусу впродовж тижня працювала 

фотозона «Любов очима українських письменників». 

 

 

 

 

 

 

 

 

У мережі Інстаграм у профілі korpk_official пройшла серія щоденних 

опитувань на виявлення кращого знавця української мови. Охочих перевірити свої 

знання виявилося дуже багато: в опитуванні взяли участь 376 чоловік. 

Приємно, що до опитування долучилися не тільки 

студенти нашого коледжу, а й підписники сторінки з усієї 

України. Правильно відповіли на всі питання – 49 

респондентів.  

За допомогою рандомайзера визначили переможця. Це 

@varrjag – студент 131 групи Кордилевський Макарій. 

  Подарунок для переможця – посібник «Було – стало. Зміни в правописі», 

автором якого є найкращий знавець української мови Олександр Авраменко))). 



Існує стереотип, що сучасна молодь не любить читати, особливо поезію. 

Переконані: це не так! Вірші не можуть залишити байдужими, адже краса слів, 

мудрість думок завжди хвилюють. І не важливо, яке століття за вікном. Світ 

змінюється, з’являються нові технології, але любов і ненависть, вірність і зрада, 

порядність і лицемірство завжди хвилюватимуть людей.  

Щоб зруйнувати стереотип про нечитаючу молодь, ми запустили флешмоб 

«Поезія – це завжди неповторність…». 

 

 

Цього року він був присвячений творчості Ліни Костенко, яка 19 березня 

святкувала ювілей. 

Цікаво, що участь у флешмобі взяли не лише студенти, а й викладачі. 

Переможцем у конкурсі стала Віка Савіцька, наша випускниця 2019 року, яка зараз 

працює в MalinaKids у місті Ірпіні. 

Приз переможцю – збірка віршів Ліни Костенко «Триста поезій». 

Технічне забезпечення цих конкурсів здійснював студент 241 групи 

Кобилинський Олександр. 

5 березня 2020 року відбулося засідання комісії. Розглядали досить цікаву 

тему «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення». Тема 



досить важлива, адже в ЗМІ постійно відбувається масована й витончена обробка  

суспільної свідомості, розгортаються підготовлені професіоналами 

широкомасштабні рекламні кампанії, які подають витончено упаковану неправду, 

що виглядає доволі правдоподібно, особливої актуальності набуває необхідність 

відрізнити істину від підробки. 

 

 

 


