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Про підсумки проведення тижня
української мови та літератури
Відповідно до плану роботи училища та з метою сприяння
утвердження статусу української мови як державної, піднесення її престижу,
виховання у молодого покоління українців поваги до свого народу, мови і
традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу,
підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної мовної культури,
вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка з 13.03.2017 по
17.03.2017 року був проведений предметний тиждень української мови та
літератури, присвячений 203-й річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка за
темою «Тарас Шевченко: шлях до безсмертя» згідно з планом, а саме:
1.
Протягом тижня учні знайомилися з літературно-інформаційним
вісником «Тарас Шевченко: шлях до безсмертя», випуском якого займалися
учні:
Поборча В.
- група Пк-20
Пархоменко А.
- група Пк-20
Сядриста Н.
- група Пк-20
Костенко Д.
- група Пк-20
Сорокін К.
- група Ас-16
Ковалевська С.
- група Пк-19
Макаров І.
- група Пк-19
2.
14.03.2017 року був проведений конкурс учнівської творчості
«Розкрилля душі – Т. Шевченко і сучасність». Були представлені твори та
реферати на теми: «Розкрилля душі – Т. Шевченко: доля України, рідний
край», «Безсмертя смертного Тараса». Переможцями стали:
Григорова М., група Пк-21 – I місце
Бальбух Т., група Пм-11 – II місце
Ляшенко І., група Пм-11 – III місце
Пархоменко А., група Пк-20 – I місце
Коваленко І., група Пм-10 – II місце
Сизонов Є. , група Ас-16 – III місце
Ніколаєва А., група Пк-19 – I місце
Діонато І., група Пк-19 – II місце
Семенова І. , група Пм-9 – III місце

3.
15.03.2017 року в кабінеті №32 була проведена віртуальна
екскурсія гуртківців до музеїв та пам’яток Кобзаря.
Конкурс малюнків, ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка. Кращими були
роботи учнів: Бальбух Т. – група Пм-11, Козир Ю. – група Пк-21, Федорова
В. – група Пк-21, Зігулі В. – група Пм-11, Ткаченка Г. – група Пк-21,
Горошка С. – група Ас-16.
4.
16.03.2017 року в малій актовій залі гуртожитку училища
була проведена літературно-музична композиція «Великий Кобзар – джерело
життєдайної духовності», в якій активну участь прийняли члени предметних
гуртків «Рідне слово» та «Наша минувшина»:
Ткачова К.
- група Пм-10
Тітенко А.
- група Ас-15
Ларіонов А.
- група Пк-20
Розторгуєв В.
- група Ас-17
Щокінов Р.
- група Ас-17
Кадіров Р.
- група Ас-17
Ляшенко І.
- група Пм-11
Кудрявець В.
- група Пм-11
Оссика О.
- група Пм-11
Короткевич М.
- група Пм-11
Коломлєць С.
- група Пм-11
Якель А.
- група Пм-11
Тарасова І.
- група Пк-20
Хвостова Н.
- група Пр-21.
5.
17.03.2017 року завершився тиждень підведенням підсумків
роботи.
Враховуючи вищевказане,
НАКАЗУЮ:
1.
Відзначити систематичну, якісну роботу викладачів: Костюк Т.І.,
Чиркіної В.О. щодо організації, підготовки та проведення предметного тижня
української мови та літератури.
2.
Викладачам української мови та літератури Чиркіній В.О.,
Костюк Т.І., Рудневській А.П. продовжувати виховувати в учнівській молоді
національно-патріотичну свідомість, повагу до свого народу, мови і традицій.
3.
Всім учасникам предметного тижня оголосити подяку.
4.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з навчальної роботи Корякіну О.М.
Директор
З наказом ознайомлені:
Корякіна О.М.
Костюк Т.І.
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