
Початок весни для студентів та викладачів 

Коростишівського педагогічного коледжу був 

досить цікавим та насиченим! 

          З 1 по 7 березня 2019 року в коледжі 

проходив тиждень української мови та літератури.   

  

      1 березня 2019 року студенти II курсу мали можливість поглибити знання з 

української мови під час виховної години «Дбаймо, щоб Україна говорила 

грамотно», яку підготували і провели 

студенти 144 групи Панасюк 

Маргарита, Савіцька Віка і Тимошенко 

Галина.  

            З 1 по 7 березня 2019 року були представлені арт-проект «Файні меми про 

українську літературу» та жива газета «Розмовляю українською».  

         4 березня 2019 року коледж 

зустрічав гостей – викладачів та студентів 

ЖДУ імені І. Я. Франка.   

Доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри лінгвометодики та 

культури фахової мови К. Я. Климова та доцент, кандидат педагогічних наук  

Г.В. Підлужна провели для третьокурсників майстер-клас "НУШ – простір 

розвитку нових 

можливостей".  



    Уперше в нас гастролював студентський театр-лабораторія ЖДУ, який 

презентував виставу за  п’єсою К. Я. Климової 

"Вечірня зустріч або дрес-код інкогніто" у 

постановці заслуженої артистки України, 

викладача ЖДУ Л. І. Берелет. 

Враження від зустрічі неймовірні! Дякуємо 

гостям за насичений, пізнавальний, емоційний, 

радісний та цікавий день!  

6 березня 2019 року в холі 

навчального корпусу  відбулося традиційне 

свято «Весна починається з Шевченка»,  

де ми вкотре  

почули «Заповіт», «Мені однаково…», 

«Ми вкупочці колись росли…», поезії для 

дітей і насамкінець «Тополю» у музичній обробці… 

    Про біографію Тараса Григоровича написано 

немало. Ми не ставили за мету  повторюватися. 

Зауважимо лише, що за своє коротке життя (47 років і 

один день)  Тарас Шевченко сповна наситився 

стражданнями. Його творчість - це його душа, у ній він 

був чесний і добрий.  

 Саме такі думки переповнювали нас, студентство і викладачів, коли слухали 

вірші великого Кобзаря  у виконанні 

юних і досвідчених декламаторів. 

Ну що ж… Талант і потужне слово 

Тараса ніколи не викликало 

сумнівів. Це свято вкотре розкрило 

таланти  наших вихованців, їх артистизм, любов до слова і музики,  щирість, 

прагнення до самореалізації, наполегливість. 



        6 березня 2019 року відбулася студентська науково-практична конференція 

«Іван Котляревський – перший класик 

українського художнього слова»,  присвячена 

250-ій річниці від дня народження зачинателя 

нової української літератури. 

         Кожен із присутніх узяв для себе щось 

нове, досі не відоме, про життя і творчість Івана 

Котляревського.   

          Цікавими та змістовними 

були виступи студентів Ірини 

Задорожньої, Марії Тищенко, 

Аліни Михайленко, Діани Каменчук, Діани Маліновської, Лілії 

Ніконенко, Людмили Прус, Насті Роговської, Світлани Власюк. 

Уже традиційними для тижня стали конкурси, організовані в 

соцмережах. 

    У мережі Інстаграм у профілі korpk_official пройшла серія 

щоденних опитувань на виявлення 

кращого знавця української мови. Охочих перевірити свої 

знання виявилося дуже багато. В опитуванні взяли участь 

більше 400 студентів. Переможцем стала студентка 123 

групи Чупира Валерія, яка не допустила жодної помилки. 

Що ж, це й не дивно, адже Валерія цього року посіла  I 

місце в регіональній олімпіаді з української мови для 

студентів навчальних закладів I та II рівня акредитації.   

   Новітні технології є не тільки джерелом 

інформації, але й сприяють підвищенню 

мотивації навчання його диверсифікованості; 

стимулюють процес самоосвіти; формують 

навички самостійної, зосередженої діяльності; 

підвищують інформативність, інтенсивність, результативність освіти. У свою 

чергу, Інтернет-технології покликані сприяти розвитку індивідуальних освітніх 

траєкторій: більшою мірою адаптувати зміст навчального матеріалу до 



індивідуальних особливостей учнів, рівня їх знань і умінь.    Саме веб-квести є 

однією з тих технологій, які розглядаються як альтернативний підхід до навчання, 

в основі якого лежить отримання готових знань та їх репродуктивне засвоєння. 

Тому на сайті коледжу для студентів І курсу було організовано веб-квест 

«Стежками рідної мови», у якому взяли участь 105 першокурсників. 

https://sites.google.com/view/stejkamyukrmovi/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B

2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=4  

         У мережі Фейсбук пройшов конкурс відеомеседжів "Говорімо українською". 

Для перегляду представлено  23 відео, які були створені студентами ІІІ курсу. 

 

      Особливо вразило організаторів ще одного флеш-мобу «Поезія – це завжди 

неповторність…»  проникливе читання поезії студенткою 144 групи Савіцькою 

Вікою.  

Технічне забезпечення цих конкурсів здійснював 

студент 231 групи Кобилинський Олександр. 

11 березня 2019 року відбулося засідання комісії, 

на якому розглядали тему «Розвиток критичного 

мислення як основа формування висококваліфікованих 

молодших спеціалістів». Викладачі поділилися власними напрацюваннями щодо 

розвитку критичного мислення у студентів, що допоможе отримувати задоволення 

від читання книг, бачити підтекст, навчить ставити розумні запитання і творчо 

знаходити на них відповіді. 

https://sites.google.com/view/stejkamyukrmovi/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=4
https://sites.google.com/view/stejkamyukrmovi/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=4

