
Без усякої іншої науки ще можна обійтися, 

без знання рідної мови обійтися не можна. 

Олександр Олесь 

 

I етап  ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови і літератури імені 

Петра Яцика для студентів I – IV курсів ВКНЗ "Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради проходив 6 листопада 

2018 року. Переможцями стали: 

I курс 

1 місце – Костриця Марія (111 

група), викладач Старинець Г. В.; 

II курс 

1 місце – Романюк Наташа (121 

група), викладач Долінговська С. М.; 

III курс  

1 місце – Вознюк Вікторія (132 

група), викладач Голуб Л. В.; 

IV курс 

1 місце  – Килимник Анастасія (141 група), викладач Старинець Г.В. 

Ці знавці мови представляли навчальний заклад на II етапі  ХІХ 

Міжнародного конкурсу з української мови і літератури імені Петра Яцика, де  

Романюк Наташа та Килимник Анастасія посіли призові місця. 

I етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації для студентів I – 

IV курсів ВКНЗ "Коростишівський 

педагогічний коледж імені 

І.Я.Франка" Житомирської обласної 

ради проходив 14 листопада 2018 року.  



Переможцями стали: 

I курс 

1 місце – Задорожня Ірина (113 група), викладач Клименко І. М. 

II курс 

1 місце - Іоннікова Юлія (121 група), 

викладач Клименко І.М.; 

III курс  

1 місце – Кобилинський Олександр 

(231 група), викладач Беседовська І.В.; 

IV курс 

1 місце – Мельник Людмила 

Сергіївна (142 група), викладач Антонюк Н.А. 

У II етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка призове місце посіла Іоннікова 

Юлія. 

I етап ІХ Всеукраїнської олімпіади з української мови 

для студентів II курсу проходив 21 листопада 2018 року. 

Переможцем стала Чупира Валерія (123 група), викладач 

Беседовська І. В. У II етап ІХ Всеукраїнської олімпіади з 

української мови для студентів II курсу, що проходив у 

місті Корсунь-Шевченківський, Чупира Валерія також 

виборола I місце. 

Такі результати є свідченням національної свідомості майбутніх учителів-

студентів коледжу, щирості їх почуттів та прагнення високо нести українське 

слово. 

Тож шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, 

розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі 

для себе й наступних поколінь!  

 


