
7– 13 листопада 2022 року 
Тиж день української писемності та мови



7 листопада – урочисте відкриття Тижня української 
писемності та мови

виховна година «Квітни, мово наша рідна, мово солов’їна!»

українська мова як яскрава зірка в сузір’ї інших наук:

дегустація мовних новинок;  поетичний осінній зорепад;

каскад біологічних вражень; інформ-досьє «Цікава біологія»

фізико-астрономічний колаж; хіміко-літературна інформхвилинка

літературна майстерня

рубрика соцмереж LibraryUA Напій “Фразеологічне лате” (учні І-ІІІ 

курсу та викладачі, завбібліотекою Людмила Коваленко)

інфор-досьє «15 цікавих фактів про мову»(група 17, викладачка Л. Ко-

валенко)

відеоподорож “Мова єднає міста“група № 12 Підкільова Софія, 

викладачка О. Задорожня.



8 листопада ‒ День шевченкознавства: 
Ш евченко й Україна ‒ поняття ці єдині

 інтернет-круїз «Безсмертні твори Тараса Ш евченка на полотнах 
Олега Ш упляка»

 інтернет-круїз «Цікаві факти з ж иття Великого Кобзаря-
худож ника»

 мандрівка на батьківщину Генія
 літературний калейдоскоп
 фізико-літературний інформ-дайдж ест
 конкурс віршів «Найбільший народний поет з усіх народів світу ‒

Т. Г. Ш евченко»
 мистецький караван презентацій «Ш евченко – худож ник»
 написання есе на тему: «Нема України без Тараса Ш евченка…»
 З 7 по 13 листопада книж кова виставка-айстопер «ЖАХливо цікаві 

книги», «Моя велична українська мово!» , завідуюча бібліотекою 
Л.Коваленко



9 листопада ‒ День українського мовознавства

 написання ХХІІ Всеукраїнського радіодиктанту Національної
єдності

 перший етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика та ХІІІ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

 мовний водевіль (за новим правописом)
 участь у Всеукраїнському інтернет-конкурсі “Мова моєї країни” 

(групи №14, 17, 2 викладачі, координатор Л.Коваленко )
 XV Всеукраїнська інтернет-олімпіада “На урок”(“Осінь 2022” з 

предмету українська мова і література) ; групи №2, 16, 17; 
координатори Л. Коваленко, О. Задорожня

 Всеукраїнський онлайн-форум “Українська – мова Перемоги»
 онлайн-тест «Спільна мова» на Всеукраїнському онлайн-форумі

«Українська - мова Перемоги», учні групи № 17, 2, 14, 16, викладачі, 
координатор Л.Коваленко



10 листопада ‒ День літературного краєзнавства: 
джерельно-світанкова українська рідна мова в творах 

черкаських письменників
 літературний вернісаж «Моя країна ‒ рідна Україна»
 літературна візитка: віртуальна арт-зустріч з 

митцями Черкащини
 імідж-коктейль: віртуальне знайомство з творчістю 

поетів-земляків
 гумористичний живопис Івана Дубініна за поезією 

письменників рідного краю
 патріотична гра «Хто зверху?», учні групи № 17 

(дистанційно), група 2 , викладачка Л.Коваленко
 відеоролик «Слово через роки…», учні-читці групи № 

16, викладачка О.Задорожня



11 листопада ‒ День літературознавства: подорож до 
осяйного мистецтва слова

 літературна мозаїка за поезією Лесі Українки
 карнавал почуттів за поезією Ліни Костенко
 творчий калейдоскоп цариці поезії  в Україні
 слайд-шоу: вічні цитати 
 слайд-шоу: філософські роздуми про життя 

Мирослава Дочинця ‒ «карпатського Сократа»
 творча група «Врятуймо свою мову»
 відеоролик «Говори гарно», учні групи № 14, викладач 

Л. Коваленко 
 проєкт «Черкаси поетичні», учениця групи № 2, 

викладач Л.Коваленко



12 листопада – День театру і к іно: караван 
мистецьких враж ень

 театралізоване шоу «День села»
 поетичний дебют учнів групи № 6 
 І курсу за творчістю українських поетів
 відеокруїз: перегляд уривків із програмних художніх 

фільмів з участю українських акторів



13 листопада ‒ підбиття підсумків 
Тижня української писемності та мови
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