
 

 

 

Щороку за доброю традицією в День української писемності та мови, 

встановленій в Україні 9 листопада, в день ушанування пам'яті преподобного 

Нестора Літописця, студенти й викладачі нашого коледжу проводять свято 

Рідної мови.  

На початку заходу врочисто пролунав Гімн українській мові у виконанні 

гурту «Надія» (керівник Л.П.Білявська). Ведучі свята Олександр Кобилинський 

(211 гр.) та Ганна Шапаренко (121 гр.) 

повідомили про те, що в цей день не тільки 

покладають квіти до пам’ятника Несторові 

Літописцю, а й відзначають найкращі 

здобутки просвітителів і мовознавців у 

сфері мови та культури України, 

заохочують видавництва, які випускають 

літературу українською мовою. Також у 

цей час стартує Міжнародний конкурс 

знавців української мови імені Петра 

Яцика, який став засновником цього 

мовного змагання серед молоді. Студенти 

розповіли про великий внесок  мецената українського походження у справу 

збереження самобутності української нації як в Україні, так і за її межами. 

Ведучі привітали й запросили студентів – кращих знавців рідної мови до участі 

в І етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови.  

 Учасники свята переглянули уривки з відеофільмів про творців 

слов'янської абетки Кирила і Мефодія та першого друкаря Івана Федорова. З 

оплесками  студенти зустріли Ольгу Лавріненко, студентку 113 групи, яка 

виконала соло – пісню про Україну, дівчат з гурту «Надія», які заспівали пісню 

«Мова єднання». 



     Ведучі свята згадали про мовну ситуацію в Україні, про те, що 

досконале володіння рідною мовою – це обов'язок кожного громадянина 

України. З уст маленьких українців глядачі почули заклик Максима Рильського 

«пильно й ненастанно» полоти «мовні бур'яни», не боятися заглядати у 

словник, бо він — «пишний яр, а не сумне провалля», не лінуватися «доглядати 

свій сад». Студенти подивилися буктрейлер за поезією Івана Малковича 

«Свічечка букви "Ї"». 

Цей меседж 

продовжили й студенти 231 

групи – Максим Артеменко, 

Єлизавета Резніченко, 

Дмитро Васильчук, які 

виконали гумореску Павла 

Глазового «Кухлик». 

Свято до Дня 

української писемності та 

мови збагатило знання 

молоді про історію 

української мови й 

писемності, визначних діячів української словесності, національні традиції, а 

також нагадало про громадянський обов'язок – турбуватися, удосконалювати та 

збагачувати нашу мову. 

  

  

  

 


