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Тиждень української мови та літератури

Цього року, згідно з планом виховної роботи коледжу, з 8 листопада в
Красноградському аграрно - технічному фаховому коледжі імені Ф.Я. Тимошенка
проведено тиждень української мови та літератури.

Підготовку до конкурсів та вікторин викладачі-словесники, класні керівники та
студенти розпочали заздалегідь. Студенти за два тижні повинні були оформити плакат
на тему «Це України мова барвінкова,така багата й вічно молода». Плакати виставляли
на в холі головного корпусу. Глядачі відмітили творчий підхід членів редколегій груп
ОП-11, ОП-21, А-12(у), А-21, Е-11, А-11 до оформлення плакатів.
Класні керівники та студенти перших та других курсів 8 листопада провели
інформаційно – тематичні години до Дня української писемності та мови.
До проведення заходів долучилися й викладачі іноземних мов Машонська Н. В. та
Салманова Л. М. У групах старших курсів викладачі та студенти провели конкурс на
краще читання віршів Т. Г. Шевченка іноземною мовою «Народ! Життя, кохання та
страждання…». Звучали безсмертні ліричні рядки Великого Кобзаря польською,
німецькою, англійською, французькою мовами
У групах першокурсників були проведені відбіркові конкурси знавців української мови
та літератури для визначення учасників І туру Мовно - літературного-конкурсу імені Т. Г.
Шевченка та Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Продовжить
змагатися за звання кращого знавця української мови на ІІ обласному етапі конкурсу
імені П. Яцика студент групи ОП-11 Ставицький Артем. Бажаємо Артемові перемоги в
цьому престижному конкурсі!
У вівторок 9 листопада проведено мовну вікторину «Українська - це сучасно!
Українська - це неповторно! Українська – це легко!Українська – це цікаво!», яку провела
викладач української мови та літератури Бречко О.М. зі студентами групи ОП-11.
Студенти із задоволенням доповнювали приказки та прислів’я, вигадували дотепні рими
та доповнення до віршів, грали в мовне лото, наввипередки давали відповіді на
запитання про мову та її походження. А ще в читальній залі бібліотекарка Чистікова В.О.
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підготувала виставку, приурочену Дню української писемності та мови, яку відвідали
студенти груп Е-11 та ОП-11.
Привітати учасників вікторини до бібліотечної зали завітали заступниця директора з
навчально-виховної роботи Хорешко Н. В. та завідувач відділення Дубина А. В. Надія
Володимирівна наголосила, що мова - це найдорожчий скарб нашого народу, і якщо ми
хочемо зберегти свою історію для нащадків, необхідно вивчати, берегти і популяризувати
нашу українську рідну мову. Завідувач відділення Андрій Валентинович Дубина охоче
погодився бути суддею на змаганнях мовознавців.
Цього ж дня всі охочі студенти й викладачі о 10.30 за Києвом долучилися до написання
Всеукраїнського диктанту національної єдності.
Тиждень завершився. А ми, організатори й учасники заходів , бажаємо безмежної
любові до нашого дивовижного слова, яким користувалися відомі на увесь світ поети та
письменники. Усім нам любові, щастя, взаємного розуміння і допомоги, щоб жити за
Словом, з якого почалася Україна.

https://photos.app.goo.gl/1eVsMozvoQ7jkR5s8

Бречко О. М., викладач української мови
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