«І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик...» (Т. Шевченко).
(До Десятиріччя української мови)

31 травня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав указ
«Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української
мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»: «До
мене звернулися видатні діячі науки для того, щоб я оголосив 2018 рік роком
української мови. Я відмовив. Тому що за один рік мови не захистиш, але я
прийняв рішення і підписую указ про те, що з 2018 року ми оголошуємо 10ліття української мови. І ми робимо все можливе, щоб захистити мову. Бо
головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток – є українська мова», –
сказав Порошенко під час візиту до Івано-Франківської області.
В АП зазначили, що указ передбачає затвердження цільової програми на
2018 – 2028 роки, «спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і
функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя, створення єдиного культурного простору України та збереження
цілісності культури». Водночас Порошенко запевнив, що дбатиме про
збереження прав національних меншин України.
Указ «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу
української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору
України»
http://www.president.gov.ua/documents/1562018-24258

Українська мова - державна мова України. Вона також є рідною мовою
українців, які проживають за межами України: у Росії, Білорусі, Казахстані,
Польщі, Словаччині, Румунії, Канаді, США, Австралії та інших країнах.
Українською мовою розмовляє близько 45 мільйонів людей і вона входить до
другого десятка найпоширеніших мов світу.
Мова – не тільки засіб спілкування. Це етнічна категорія, що притаманна
кожному народові. «Мова – духовне багатство народу. Щоб любити — треба
знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ,
як мова, треба її любити», - говорив Василь Сухомлинський.
Українська мова – це скарбниця духовної і культурної спадщини
українського народу. «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша
мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за
правильність мови, за приступність мови, за багатство мови...». (Максим
Рильський).

Заходи
ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»
до Десятиріччя української мови.
№
з-п
1.

2.

Назва заходу

Де й коли Відповідальний
проводиться
Січень-червень 2021
Зав. біб.
Підготувати у бібліотеці до 130-річчя Абонемент
Кохно Є.І.
від дня народження Павла Тичини:
25.01 - книжкову виставку «Син України, її 27.01.2021
чорнозему, її безкрайнього степу…» Абонемент,
(Є. Маланюк) та усну бесіду біля неї.
сайт Центру
- бібліографічний посібник - пам’ятку
читачеві «Яблуневоцвітний геній
України - Павло Тичина: незабутній
та забутий» (до 130-річчя від дня
народження).
Майстри в/н,
До 150-річчя від дня народження Лесі Лютий 2021
кл.
керівники;
українки підготувати та провести:
викладачі
- години спілкування - «Мрії зламане абонемент,
Моісеєнко С.В.,
крило»; «Життя і діяльність родини
каб.
Гололобова Н.М.;
Драгоманових-Косачів:
Олени української
зав. бібл.
Пчілки та Михайла Драгоманова»;
мови та
Кохно Є.І.;
- тематичні книжкові виставки літератури,
бібліот.
«Народжена Україною»; «Слово - то навчальні
Васіна Н.М.
мудрості промінь, слово - то думка кабінети,
людська…» (Леся Українка);
сайт Центру

3.

- конкурс презентацій «Леся Українка
– людина, народжена Україною»;
- конкурс стіннівок «Вона мені
знайома з дитинства»;
- віртуальна екскурсія «Місцями
життя Лесі Українки»;
- «Крізь біль розлук у радість стріч» відео привітання з днем народження
Лесі Українки;
- бібліографічний посібник для учнів
«З Україною в серці».
Викладачі
Провести День української мови, 19.02.2021
Гололобова
присвячений Міжнародному Дню
Н.М., Моісеєнко
рідної мови:
Каб. 201,
С.В., зав. біб.
- інформаційне повідомлення про приміщення
Кохно Є.І.
свято;
бібліотеки
- тематичний усний журнал «Мова –
коштовний скарб народу. (Іван Франко);
- тест на знання української мови;
- організувати у бібліотеці книжкову
виставку «Ну що б здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого. А
серце б’ється – ожива, Як їх почує!..»
(Тарас Шевченко).

4.

5.

Викладачі
Провести Шевченківський тиждень:
09-12.03.
Гололобова
Н.М.,
- переглянути і обговорити відео
2021
Моісеєнко С.В.,
«Великі українці. Т.Г. Шевченко»;
зав. біб.
- провести вікторину «Розумники та абонемент,
Кохно Є.І.,
розумниці»;
каб.
класні керівники
- провести для учнів першого курсу української та майстри в-н
нетрадиційний бібліотечний урок
мови та
«Відомий та невідомий Шевченко. літератури,
Факти, які не вивчаються в школі»;
навчальні
- провести конкурс стіннівок «Наш кабінети,
Шевченко»;
сайт Центру
- провести літературні диктанти та
диктанти про Т.Г. Шевченка;
- підготувати у бібліотеці книжкові
виставки «Шевченко - геній свого
часу», «Шевченко - художник» та
«Життя та творчість Т.Г. Шевченка».
Майстри в/н,
До 150-річчя Василя Стефаника 14.05.2021
кл. керівники;
підготувати та провести:
викладачі
абонемент,
Моісеєнко С.В.,

6.

7.

8.

Гололобова Н.М.;
- енциклопедичні хвилинки та години
каб.
зав. бібл.
спілкування «Василь Стефаник. Хто української
Кохно Є.І.,
він?»,
мови та
бібліот.
- літературні диктанти по групах літератури,
Васіна Н.М.
першого курсу «Василь Стефаник — навчальні
володар дум селянських…»;
кабінети,
- віртуальну подорож «Літописець сайт Центру
долі народної»;
- конкурси на краще учнівське
висловлювання «Василь Стефаник Бетховен українського слова»;
- переглянути та обговорити фільм
«Камінний хрест»;
- інформаційне повідомлення та
бібліографічний посібник для учнів
«Василь Стефаник – український
письменник і громадський діяч»;
- книжково-ілюстративна виставка
«Василь Стефаник - славетний
новеліст».
Майстри в/н,
Підготовити та провести до Дня 24.05.2021
кл. керівники;
слов’янської писемності та культури:
викладачі
- усний журнал «Творці слов'янського абонемент,
Моісеєнко С.В.,
письма»;
каб.
Гололобова
Н.М.;
- книжкову виставку «Мова – української
зав. бібл.
духовний скарб нації»;
мови та
Кохно Є.І.,
- інформаційне повідомлення «День літератури,
бібліот.
слов’янської
писемності
та навчальні
Васіна Н.М.
культури»:
кабінети,
- вікторину «Цікава фразеологія»;
сайт Центру
- літературний диктант «Творці
Слов’янської абетки».
Вересень-грудень 2021
Майстри в/н,
До
Європейського
дня
мов 26.09.2021
кл. керівники;
підготувати та провести:
викладачі
- Інформаційне повідомлення до абонемент,
Моісеєнко С.В.,
Європейського дня мов «Скільки мов
каб.
ти знаєш – стільки раз ти людина»;
української Гололобова Н.М.;
зав. бібл.
- «Мовне кафе» - походження мов
мови та
Кохно Є.І.,
Європи та місце і значення літератури,
бібліот.
української мови;
навчальні
Васіна Н.М.
- виховний захід на тему: «Мови без кабінети,
кордонів».
сайт Центру
Майстри в/н,
Підготувати та провести тиждень до 26.09.2021
Дня української писемності та мови,

кл. керівники;
присвяченого Дню Преподобного абонемент,
викладачі
Нестора-літописця:
каб.
- Тематичні книжкові виставки у української Моісеєнко С.В.,
Гололобова Н.М.;
бібліотеці:
мови та
зав. бібл.
а) «Яке прекрасне рідне слово! Воно літератури,
Кохно Є.І.,
не світ, а всі світи!»
навчальні
бібліот.
б) виставка літератури про розвиток і кабінети,
Васіна Н.М.
становлення української мови «О, сайт Центру
мово моя, душа голосна України…»;
в) виставка «Книги з серії "Бібліотека
Шевченківського комітету"»;
г) «Слово до слова - зложиться мова»
- виставка словників української
мови.
- година єдності «Українська мова мова
єднання»
написання
Всеукраїнського радіодиктанту;
Інформаційна
15-хвилинка
«Українська мова у світі»;
- конкурс на кращого читця творів
українських поетів про рідну мову;
- Літературна вітальня «Так і мови
нема без народу І народу без мови
нема…» - мовне свято у форматі
усного журналу:
1 сторінка: інформ-досьє «Історія
української мови»;
2
сторінка:
інтелект-вікторина
«Знавці української мови»;
3 сторінка: поетична 5-хвилинка
«Лунай величне наше слово»;
4 сторінка: «Цікавинки про мову» та
перегляд
кінофільму
«Несторлітописець» (з обговоренням);
- виставка плакатів, листівок,
стіннівок до свята.
Протягом року

9.

Організувати
роботу
«Українська мова МАН»

10.

Організувати
семінар
для

секції

За планом
НМЦ ПТО
у
Харківській
обл.
постійно
діючий Протягом
педагогів
щодо
року

Викладачі
української
мови

Адміністрація,
методист
викладачі

11.

12.

удосконалення
володінням
українською мовою.
Організувати в кабінеті української
мови постійно діючу виставку
«Українська
мова:
теорія
та
сучасність».
Організувати предметний
гурток
учнів-мовознавців.

Протягом
року
Протягом
року
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мови
Викладачі
української
мови
Викладачі
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