
Традиційно перший тиждень листопада у ЧПТ присвячений українській мові 

та літературі. 2014 року він був тривалішим, оскільки здібності і творчість наших 

студентів не мають меж і кількість запланованих заходів постійно збільшувалася. 

Розпочалися заходи, присвячені Тижню української мови і літератури, 

проведенням 25 жовтня І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови, 

під час якого були визначені кращі з кращих знавців державної мови. 

        
 

Серед студентів І курсу кращими стали: 

І місце – Кіт Роман (ЕА 1-1) 

ІІ місце – Тьопенко Юлія (ЗП 1-1)           

ІІІ місце – Журавель Богдан (РА 1-1) 

 

Серед ІІ курсів найкращими стали: 

І місце – Сахно Юлія (ЕП 2-1) 

ІІ місце – Іващенко Владислав (ПС 2-1) 

ІІІ місце – Слободянюк Яна (ЕК 2-1), Цимбал Денис (ЕП 2-1) 

 

Напередодні Тижня української мови викладачі української мови та 

літератури разом зі студентами-гуртківцями організували виставку «Для мене 

українська мова – це…». Родзинкою виставки стало її оформлення на фоні 

українського прапора, виготовленого власноруч викладачем А. О. Гаврилець. 

          



 
 

1 листопада в бібліотеці технікуму було проведено І етап Мовно-

літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, в якому студенти виявили свої знання 

творчості Кобзаря та мовознавчі здібності. 

 

           
 

Серед студентів І курсу переможцями стали: 

I місце – Тьопенко Юлія ЗП 1-1 

II місце – Журавель Богдан РА 1-1 

III місце – Дудка Володимир ЕП 1-1 

 

 

 



Серед ІІ курсів найкращими стали: 

I місце – Іващенко Владислав Васильович ПС 2-1 

II місце – Фіалка Максим Русланович ОВ 2-1 

III місце – Хижняк Максим Вікторович ЕС 2-1 

 

Далі естафету підхопила викладач Т. А. Соломаха, яка піклується про 

духовний розвиток студентів і активно залучає їх до вивчення історії та 

літератури рідного краю. 3 листопада у бібліотеці технікуму вона провела 

зустріч студентів групи ОД 2-1 і ПС 2-1 із черкаською письменницею 

Любов’ю Зоряною, котра зацікавила студентів своїми поетичними творами та 

ілюстраціями до них. 

       
 

11 листопада викладач А. О. Гаврилець провела виховний захід «Я – 

сучасна ділова людина», в якому студенти навчальних груп ЕК 3-1, ЕП 3-2 та 

ЕП 2-1 показали своє бачення сучасної ділової особистості та звернули увагу на 

важливість мовної культури фахівця. 

                     
 



  
 

12 листопада було проведено мовознавчий брейн-ринг серед студентів І 

курсу. Організатори – викладачі А. О. Гаврилець та Н. Д. Галат, суддя – Т. А. 

Соломаха. 9 навчальних груп І курсу визначили команди по 5 осіб, яким було 

запропоновано цікаві та пізнавальні завдання.  

 
 

Азарту додали й світлодіодні кнопки, що показували, яка з команд першою 

готова відповісти на запитання (висловлюємо подяку Б. В. Стрижаку, під 

керівництвом якого студенти групи ЕП 3-1 створили ці механізми). 

Переможці брейн-рингу:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І місце – навчальна група ЕС 1-1 

 
ІІ місце – навчальна група ЕА 1-1 

 
ІІІ місце – навчальна група РА 1-1 

 
 

Заходи 11 і 12 листопада проводилися в актовому залі технікуму, тому 

хочемо подякувати художньому керівникові С. М. Черненку та викладачеві 

іноземної мови А. К. Кравченко за активну допомогу в організації. 

                                                                                 



Останнім акордом стало проведення 13 листопада І етапу Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, переможцями якого стали: 

1 місце – Душейко Ярослав Юрійович ЕА 1-1 

2 місце – Вівсяний Олег Олександрович ЕА 1-1 

3 місце – Лісник Ярослав Демидович ЕП 1-1 

 

 
 

 
 

Цього ж дня Т. А. Соломаха організувала і провела зустріч студентів груп 

ЕП 1-1 і ПС 1-1 з Борисом Юхном – журналістом, публіцистом та дослідником 

архітектури м. Черкаси. Наші вихованці полюбляють такі заходи, оскільки 

мають змогу спілкуватися з розумними та освіченими земляками і переймати від 

них любов до рідного краю. 



  
 

 

Нагородження наших «технарів–філологів» проходило 14 листопада 
напередодні Міжнародного дня студента. Цього дня активні студенти старших 

курсів проводили заняття в групах І курсу. Приємно, що серед активістів – чимало 

переможців мовних конкурсів.  

 

 

  
 

    
 



    
 

 

ДЯКУЄМО НАШИМ СТУДЕНТАМ ЗА ЛЮБОВ ДО РІДНОГО СЛОВА, 

ПАТРІОТИЗМ І БАЖАННЯ РОЗВИВАТИСЯ ТА 

САМОВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ!!! 


