
Мова росте елементарно, разом з душею народу. 

І.Я.Франко 

З 1 по 7 березня 2018 року в коледжі проходив тиждень української 

мови та літератури. Щодня студенти та викладачі мали можливість бути 

учасниками заходів, що відбувалися. 

1 березня 2018 року в фойє навчального корпусу № 1 пройшла виставка 

буклетів «Українською буде так», яку підготувала викладач Беседовська І. В. 

разом зі студентами третього курсу. Представлені буклети – це результати 

досліджень студентів у галузі української граматики, лексикології та 

орфографії.  

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння 

застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, в якій прислухаються до думки 

учнів, навчають критично мислити, бути відповідальними. У новій 

українській школі повинні панувати співпраця та взаєморозуміння.  

2 березня у клубі 

пройшов майстер-клас для 

студентів III курсу 

«Особливості методики за 

навчально – педагогічним 

проектом «Інтелект України», 

який організувала викладач методики навчання української мови Єрмак В. І.  



Перед студентами виступила вчитель початкових класів гуманітарної 

гімназії № 5 Ковальчук Т. В., яка ознайомила присутніх з особливостями 

навчання в Новій українській школі. 

5 березня 2018 року студенти та 

викладачі були учасниками літературно- 

мистецької зустрічі «Наша вічність», яку 

організували Долінговська С. М. та 

Клименко І. М.  

На зустріч запросили нашу 

випускницю, а нині студентку 

Київського університету імені Т. Шевченка Кудрю Олену. Дівчина 

поділилася спогадами про навчання в коледжі, розказала про плани на 

майбутнє.  

 

 

 

 

 

 

 

Назва зустрічі – це назва майбутньої книги Олени, уривки з якої були 

представлені слухачам. 

6 березня всі охочі мали можливість взяти участь у Літературних  



читаннях «Весна 

починається з Шевченка», які 

організувала викладач 

української мови та 

літератури Левченко С. В. 

Натхненно, то радісно, то 

тривожно і трепетно звучали 

поезії Тараса Григоровича. 

Приємно, що серед читців було чимало хлопців, які творчо і відповідально 

поставилися до завдання. 

Учасники й глядачі художнього читання творів Тараса Шевченка 

отримали масу позитивних емоцій та вкотре переконалися, що поезія Кобзаря  

– це спів свободі, вічне, правдиве та актуальне нині одкровення. 

Студенти разом із викладачами організували арт-проект «Світ поезій 

Тараса Шевченка», де були представлені ілюстрації до творів Кобзаря  

6 березня пройшла науково-

творча студентська конференція «На 

шляху до нового відродження. 

Особливості розвитку сучасної 

української літератури». Сучасну 

українську поезію творять 

представники різних поколінь: 



поети «старшого покоління», «середнього покоління» та «молоді» поети. 

Можливо, саме тому ця тема викликала бурхливе обговорення.  

    Координатори, учасники конференції, слухачі прийшли до думки, 

що твори художньої літератури 

допомагають бути справжніми 

людьми, зберегти відчуття краси, 

формувати моральні якості, 

виховують постійне прагнення 

відкриття світу та пошуку шляхів 

порозуміння з іншими людьми, країнами, народами.  

    

Для студентів I та II курсів упродовж тижня було проведено виховну 

годину «Дбаймо, щоб Україна говорила грамотно», матеріали для якої 

підготувала викладач дитячої літератури Радкевич Г. А. 

Студенти мали можливість перевірити якість знань з української мови, 

ознайомитися з арсеналом етикетних формул вибачення та привітання, 

повправлятися у правильному наголошуванні слів.  

Панас Мирний писав, що найбільше й найдорожче добро в кожного 

народу   – це його мова. Цікавим є питання про те, скільки мов у світі. Але 



більш важлива проблема – їх вимирання. Кожні два тижні у світі зникає одна 

мова. І саме від нас залежить існування української. 

 

Тому дбаймо, щоб Україна говорила правильно. Таким був основний 

меседж цієї години спілкування 

Не обійшлося й без конкурсів. Протягом тижня в соціальній мережі 

Інстаграм проходило онлайн-тестування на виявлення кращого знавця 

української мови, організоване Долінговською С. М., та студентом 221 групи 

Кобилинським Олександром. Переможницею конкурсу стала студентка 113 

групи Леся Скрипнюк.  

 

На офіційному сайті коледжу були розміщені завдання веб-квесту 

«Незвідані слова», розроблені викладачем Беседовською І. В. Веб-квест – це 



дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову 

діяльність студентів, задає їм параметри 

цієї діяльності і визначає її час. Така 

діяльність перетворює студентів на 

активних суб'єктів навчальної діяльності, 

підвищуючи не лише мотивацію до 

процесу здобуття знань, але і 

відповідальність за результати цієї 

діяльності і їх презентацію. Ця методика є 

сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке 

впровадження в навчально-виховний процес. 

 

Отож, перший тиждень березня був насиченим, пізнавальним, 

емоційним, радісним та цікавим!  

Продовжимо наступного року! У нас уже безліч планів! 


