
Чужу мову можна вивчити за шість років,  

а свою треба вчити все життя.  

Франсуа Вольтер 

Рідна мова – важливий засіб спілкування. Нею ми вимовляємо перші слова 

і найкраще висловлюємо думки. Вона є базою, на якій люди розвивають свою 

особистість, і вона є тим самим, що підтримує протягом життя. Мова є засобом 

навчання поваги до себе, до своєї історії, культури і, головне, до інших людей.  

Короновірус  уніс свої корективи в життя кожного. Тому були внесені 

зміни до календаря проведення І етапів мовних конкурсів. У день проведення І 

етапу конкурсу були враховані особливості адаптивного карантину, на підставі 

чинних нормативно-правових актів і рекомендацій Міністерства охорони 

здоров’я України та Головного санітарного лікаря України з питань протидії 

пандемії корона вірусу 

 8 жовтня 2020 року в коледжі проходив І етап ХI Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. Участь у конкурсі взяли 37 студентів I – IV курсів. 

Переможцями І етапу стали 

I курс 

I місце – Янович Карина 111 група 

II місце – Водотиєць Ольга 111 група 

III місце –Дем’янчук Яна 112 група,  

        ЗубленкоОлександра 113 група 

 

II курс 

I місце – Волотівська Інеса 121 група 

II місце – Мамич Яна 123 група 

III місце –Бубон Діана 321 група 

 

VI курс 

I місце – Скрипнюк Леся 143 група 

II місце – Іоннікова Юлія 141 група, 

               Чупира Валерія 143 група 

III місце –Захарчук Ольга 143 група 

 

III курс 

I місце – Попова Юлія 131 група 

II місце – Тищенко Марія 131 група 

III місце –Задорожня Ірина 133 група 

13 жовтня 2020 року в коледжі пройшов І етап XXI Міжнародного конкурсу 

з української мови і літератури імені Петра Яцика. Секрет успіху конкурсу 

Яцика – не лише у приватній ініціативі, а й у благородній ідеї та в тому, що від 

самого початку чиновництво не дуже заважало його проведенню. І це зрозуміло: 

він виконує одну з важливих функцій держави, допомагаючи їй, як сказано в 

статті 10 Конституції України, забезпечувати «всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України». Наголошуємо: конкурс спрямований на піднесення 

соціального престижу державної мови в Українській державі. Результати XX 

Міжнародного конкурсу з української мови і літератури імені Петра Яцика були 



оголошені лише 30 жовтня 2020 року.   Приємно, студенти коледжу Тарасюк 

Євгенія та Чупира Валерія посіли третє та друге місце ІV етапу. Тому за 

перемогу в коледжі змагалися цього року 48 студентів. 

Результати конкурсу 

I курс 

I місце – Зубленко Олександра 113 група 

II місце – Рябой Руслана 311 група  

III місце – Близнюк Данило 211 група  

 

II курс 

I місце – Волотівська Інеса 121 група 

II місце – Товкач Олександра 123 група  

III місце – Ярошенко Валентина 121 група 

 

III курс 

I місце – Попова Юлія 131 група 

II місце – Тищенко Марія 131 група  

 

ІV курс 

I місце – Чупира Валерія 143 група 

II місце – Скрипнюк Леся 143 група           

III місце –Захарчук Ольга 143 група 

  Вітаємо переможців конкурсів та їх наставників!  


