
  Процвітай же, мово калинова,  
   І тобі не в’янути в віках:  
  Мелодійна українська мова 

Чарівний, навіки коштовний скарб. 

 
      Уже традиційно у перші тижні листопада в 

Новоушицькому коледжі Подільського державного аграрно-

технічного університету урочисто проходить Декада 

української мови, присвячена Дню української писемності та мови, який всі українці світу 

відзначають 9 листопада. 

       Найрізноманітніші заходи з нагоди Дня писемності тривають упродовж двох тижнів. Це і 

конкурси, й виставки, і концертні програми, і вікторини, й тематичні інформації, і виховні 

години, і поетичні хвилинки тощо. 

      Цього року програма предметної декади, як завжди, досить насичена. Студенти мають 

змогу поринути у багатющий світ краси і принад рідної української мови, вшанувати пам'ять 

видатних діячів нашого народу, завдяки яким вона сьогодні у нас є. 

      Метою всіх заходів, які проводяться в коледжі, є : 

 формування у студентів розуміння того, що українська мова – наш скарб, без якого не може 

існувати ні народ, ні Україна як держава; 

 розширення знання про красу і багатство української мови; 

 ознайомлення студентів з українськими обрядами і звичаями; 

 пробудження почуття національної гідності; 

 виховування любові до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього 

свого, українського, бажання розмовляти рідною мовою. 

        Спільною працею Валентини Віталіївни Шинкаренко, завідувача навчально-

методичної лабораторії, Людмили Анатоліївни Саковської, Ольги Олександрівни 

Бідної, викладачів української мови та літератури, Галини  Василівни Мельниченко, 

завідувача бібліотеки, Віктора Михайловича Сухорука, художнього керівника коледжу та 

здібних і талановитих студентів Альони Андрухової, Ульяни Паламарчук, Ярослава 

Сливчука, Катерини Чепели, Богдана Боднарука, Лілії Бойчук, Юлії Білостоцької 

(АЛ11 група), Віталія Боровського, Івана Гнатюка, Богдана Стахова, Богдана 

Москвітіса (МДХ11 група), Катерини Боднар, Люби Зарічної (АЛ12 група), Марини 

Шурипи  (Д12 група), Костянтина Радзаховського, Андрія Марного (М22 група), 

Максима Бойка (М14 група) проведено тематичну інформацію «9 листопада – День 

української писемності та мови», конкурс знавців української мови, виховну годину 

«Мово рідна, слово  рідне, хто без тебе я?», Шевченківську вікторину, Диктант 

національної єдності, Літературно-мистецьке свято «Наша     мова калинова», поетичну 30-

хвилинка  «Лунай, величне наше слово» (із поетичного записника студента та викладача).  
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