
Дні української мови та літератури цього року проходили з 21 лютого по 10 

березня.  

21 лютого - Міжнародний день рідної 

мови. Для нас, українців, це особливе 

свято, адже рідна мова завжди була 

предметом боротьби, суперечок та 

маніпуляцій. Мова – слабке місце 

українців: якщо хочеш викликати хаос, розбрат, – 

піднімай питання мови. Викладачі комісії 

переконані: щоб гарно розмовляти українською, слід 

просто вчити мову. Адже українська – у трійці 

найкращих мов світу. Саме цій темі й була 

присвячена стаття Світлани Долінговської, вміщена 

в «Коростишівській газеті».  

Міжнародному дню материнської мови було присвячено й вебквест 

«Український правопис», розроблений Іриною Беседовською.  

22 лютого 2021 року в коледжі відкрилася 

фотозона «Мова, створена з любов’ю», організована 

Іриною Клименко, та виставка малюнків «Лесин 

дивосвіт», присвячена 150-річчю від дня народження 

Лесі Українки, яку було організовано за сприяння 

викладача образотворчого мистецтва Олени 

Литвинчук.  

Сподіваємося, що фотосушка «НАГОЛОСУРИМАХ», яку підготувала 

Світлана Долінговська, 

сприятиме кращому 

запам’ятовуванню 

наголошування слів. 

23 лютого циклова 

комісія взяла участь у 



челенджі обласного 

методичного об’єднання 

викладачів української мови 

«Лесі Українці – 150». 

Сценарист та режисер 

відеоролика  –  Світлана 

Долінговська. Вірш Лесі 

Українки «Сон літньої ночі» читала студентка 141 групи Ірина Коваленко. У 

створенні відео участь взяв викладач іноземної мови Павло Феськов. 

Щоб зруйнувати стереотип, що сучасна молодь не 

любить читати, особливо поезію, ми вже третій рік 

проводимо флешмоб «Поезія – це завжди неповторність», 

учасником якого може стати кожен користувач мережі «Фейсбук». Цьогорічний 

флешмоб ми присвятили 150-річчю від дня народження Лесі Українки.  

Цій же темі було присвячено панораму меседжів «Леся Українка і 

сучасність», підготовлену Ніною Антонюк. 

Викладачі Ірина Беседовська та 

Володимир Радкевич підготували мистецький 

інтерактивний проєкт «Я жива, я буду вічно 

жити». 

Леся Українка – поетична квітка України. Її твори завжди хвилюють душу, 

адже в них ідеться про вічні цінності: добро і зло, любов і ненависть, вірність і 

зраду... 

Творчості видатної поетеси стосувався й артпроєкт «Рядки, що не залишать 

байдужими», організований Світланою Долінговською. Сподіваємося, що 



буктрейлери до творів письменниці, зроблені нашими студентами, стануть 

поштовхом до прочитання літературних шедеврів геніальної українки.  

У рамках днів української мови та 

літератури  з 1 по 5 березня 2021 року в 

мережі інстаграм у профілі korpk_official  

проходила серія щоденних опитувань на 

виявлення кращого знавця української 

мови. 

Учасник, який першим правильно 

відповість на всі питання, отримає цікавий 

та корисний приз – посібник Олександра Авраменка «Було – стало. Зміни в 

правописі». Цього року переможцем стала Надія Литвинчук.  

«Весна починається з Шевченка». Таку назву мають літературні читання, які 

щороку проходять у коледжі в рамках днів української 

мови та літератури. 

Шевченка називають пророком і символом, Великим 

Кобзарем і українським генієм. Він не вписувався в рамки 

свого часу, тому що завжди ішов попереду його. Не мав 

страху і не запобігав перед авторитетами, не плазував і не 

просив. Хочеться, щоб усі знали, що вірші Шевченка – це 

не тільки «Мені тринадцятий минало», «Садок вишневий коло хати», а й безліч 

інших цікавих, гарних та змістовних поезій.  

Науково-практична студентська конференція «Театр – фрагмент життя в 

рамці рампи», підготовлена Інною Харитюк пройшла 4 березня. Багато століть 

театральне мистецтво не втрачає своєї популярності, а навпаки розвивається та 



приносить нам радість. Щорічно, 27 березня, відзначається день високої 

культури і смаку – Міжнародний день театру. 

Тому студенти та викладачі коледжу 

заглибились у надпотужні й багаті театральні 

традиції, згадавши славетні імена корифеїв 

вітчизняного театру: М. Кропивницького, 

братів Тобілевичів, М. Заньковецьку, Л. Курбаса та інших. У конференції взяли 

участь студенти другого, третього та четвертого курсів.  

Відеомеседжі "Говоримо 

українською", створені студентами 

3 курсу, презентувала Ірина 

Беседовська.  

Завершився тиждень 

засіданням циклової комісії  «Нова освітня реальність – 

дистанційне навчання». На засіданні заслухали думки колег з 

приводу особливостей змішаної форми навчання та з’ясували проблема інтернет-

мовлення студентів в електронних соціальних мережах.    На засідання було 

запрошено педагога-новатора учителя початкових класів гуманітарної гімназії 

№5 Ковальчук Т. В., яка поділилася враженнями про проходження ЗНО для 

педагогів. 

Готуючись до проведення днів української мови та літератури, викладачі 

циклової комісії намагалися зробити все, щоб заплановані заходи були і 

розвивальними, і корисними, і творчими, і, звісно, цікавими для студентів.  


