
    Рідна мова - важливий засіб спілкування. Нею ми вимовляємо перші слова й 

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.  

Цього року, як і кожного, у коледжі було проведено 

конкурси на виявлення кращих 

знавців мови.   

У I етапі Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка серед студентів І-ІV курсів 

узяли участь 27 шанувальників творчості Кобзаря. 

Переможцями стали: 

І курс 

         І  місце   –    Волотівська Інеса Володимирівна (111 група) 

                             ІІ місце   –   Мамич Яна Андріївна (113 група) 

                             ІІІ місце  –   Бубон Діана Сергіївна  (311 група) 

 

ІІ курс 

І  місце   –    Задорожня Ірина Андріївна (123 група) 

                              ІІ місце   –    Карпан Ірина Георгіївна (122 група) 

                              ІІІ місце  –   Ляпун Аліна Юріївна (121 група) 

 

ІІІ курс 

     І  місце   –    Чупира Валерія Олександрівна (133 група) 

                              ІІ місце   –   Захарчук Ольга Василівна (133 група) 

                              ІІІ місце  –   Скрипнюк Леся Юріївна (133 група) 

 

ІV курс 

І  місце   –    Тарасюк Євгенія Юріївна  (142 група) 

                               ІІ місце   –   Гриб Марина Павлівна (142 група) 

      ІІІ місце  –   Маліновська Діана Романівна  (141 група) 

 

Гарний результат студенти показали і в  II етапі 

конкурсу, що проходив у Житомирському 

агротехнічному коледжі. Результат такий:  

I місце Тарасюк Євгенія Юріївна, 

II місце Чупира Валерія Олександрівна,  

III місце Задорожня Ірина Андріївна. 

Ми щиро 

вітаємо 

переможців 

та їх наставників Долінговську Світлану 

Миколаївну, Беседовську Ірину Василівну та 

Клименко Ірину Миколаївну. 

 

 



У I етапі XX Міжнародного конкурсу з української мови і літератури імені Петра 

Яцика серед студентів І-ІV курсів участь взяли 52 учасники. Призові місця здобули: 

 

І курс 

І  місце   –    Волотівська Інеса Володимирівна (111 група), 

Мамич Яна Андріївна (113 група) 

ІІ місце   –   Рибак Юлія Віталіївна (111 група) 

ІІІ місце  –   Максименко Дарія Андріївна  (111 група) 

 

ІІ курс 

І  місце   –    Ярмоленко Лідія Юріївна (123 група) 

ІІ місце   –    Карпан Ірина Георгіївна (122 група) 

ІІІ місце  –   Попова Юлія Олександрівна (121 група) 

 

ІІІ курс 

І  місце   –    Чупира Валерія Олександрівна (133 група) 

ІІ місце   –   Скрипнюк Леся Юріївна (133 група) 

ІІІ місце  –  Захарчук Ольга Василівна (133 група) 

 

ІV курс 

І  місце   –    Тарасюк Євгенія Юріївна  (142 група) 

       ІІ місце   –   Круківська Аліна Валентинівна (142 група) 

ІІІ місце  –   Вознюк Вікторія Василівна  (142 група) 

     

II етап конкурсу, що проходив у Житомирському 

торговельно-економічному коледжі КНТЕУ, 

підтвердив 

високий рівень 

знань мови наших 

студентів.  

Серед 

педагогічних 

коледжів I місце посіла Тарасюк Євгенія Юріївна 

(викладач – Долінговська С. М.), II – Чупира Валерія Олександрівна (викладач – 

Беседовська І. В.), III – Ярмоленко Лідія Юріївна  

(викладач – Голуб Л. В.). Вітаємо переможців! 

 

     Можна багато говорити про красу мови, її 

милозвучність, але краще гарно знати мову, 

удосконалювати власне мовлення, говорити 

грамотно і правильно, щоб українська мова була 

державною не на папері, а стала невід’ємною 

частиною життя українців.  
 


