Уже стало доброю традицією у листопаді проводити заходи, присвячені Дню української писемності та мови і вшануванню
пам’яті Нестора Літописця. Це свято, яке щороку відзначають в Україні 9 листопада. Із покоління в покоління, в часи розладу
та піднесення, наші предки передавали нам скарб – рідну мову. Народ плекав її у піснях, легендах, переказах і передавав від
роду до роду, щоб не загинула. Для нас рідна мова – це не тільки дорога спадщина, яка об’єднує в собі народну мудрість. Це
наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури.
Викладачі-філологи, Олійник Леся Вікторівна та Кардаш Ольга Михайлівна, проявили творчу ініціативу, ознайомили з
основними заходами, закликали брати активну участь як студентів, так і
викладачів.
Цього року програма предметної декади була, як завжди, досить насиченою.
Студенти мали змогу поринути у багатющий світ краси і принад рідної
української мови, вшанувати пам’ять про видатних діячів нашого народу,
завдяки яким вона сьогодні у нас є. Конкурси, мовні ігри, фотоквест і виховна
година спонукали студентів до творчості й пізнання, викликали ще більший
інтерес та бажання вчитися, сприяли розвитку креативності, вчили бути
спостережливими, кмітливими та винахідливими. Саме сьогодні, в нелегкий час
для нашої держави, а особливо для її мови проведені заходи є важливими і
особливо актуальними.
8 листопада серед студентів І – ІІ курсів Новоушицького коледжу Подільського
державного аграрно-технічного університету проведено фотоквест «Я люблю
українську мову». Найкращими та найцікавішими обрано роботи таких
студентів: Ляшенко Марічки – студентки ДХ11 групи, Гандзюка Олега та
Гринчука Максима – студентів М122 групи, Моспана Василя та Степанідова
Дениса – студентів М121 групи.
З великою радістю та неймовірним бажанням долучилися студенти, викладачі й
адміністрація коледжу до XХI Радіодиктанту національної єдності! Традиційно,
подія відбулася 9 листопада у День української писемності та мови.

Справжні українці, шанувальники мови, знавці рідного слова продемонстрували власні знання та вміння під час проведення першого етапу XXІІ
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Згідно результатів:
І місце отримав Тарчевський Андрій, студент М121 групи
ІІ місце отримав Ляшенко Марічка, студентка ДХ11 групи
ІІІ місце отримав Кубаш Віктор, студент АЛ11 групи.
Студенти коледжу мали змогу завітати до віртуальної мовознавчої кав’ярні «Причасти мене розмовою українською мовою» в якій спробували
смачні, а головне – корисні страви, які насичують не шлунок, а мозок: «Мовні цікавинки», «Кавовий меседж», «Теплі історії до кави», «Філологічне
еспресо», «Мовний імідж», «Смаколики у коледжі», «Кавова фантазія» та на десерт «Відчуй смак рідної мови». Під час виконання завдань, студенти
розширювали та поглиблювали власні знання з української мови. Розвивали допитливість, творчу уяву, мислення, а також ще більше полюбили
красу рідного слова.
Найкращі та найактивніші студенти нагороджені грамотами знавців української мови та писемності.
Завершилася декада, а любов до рідної мови залишається на все життя. Уся родина Новоушицького коледжу Подільського державного аграрнотехнічного університету переконана, що відзначення Дня української писемності та мови гуртує всіх українців на шляху відродження духовності,
зміцнення державності, формування громадського світогляду, адже кожен народ відбудується лише тоді, коли усвідомить себе у рідному слові. Тому
треба любити рідну мову, берегти й захищати, як найкоштовніший скарб. Такі свята гартують усіх нас на шляху зміцнення державності, формування
громадянського світогляду. Адже кожен народ відбувся лише тоді, коли усвідомив себе у рідному слові. Чудовий настрій, любов до рідного краю,
гордість за свою мову і народ відчули студенти та викладачі протягом проведення Декади української писемності та мови і понесли це в свої сім’ї та
домівки.

