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СПЕЦВИПУСК ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧОГО КОЛЕДЖУ 

 

В рамках  традиційного Тижня популяризації української мови та літератури в Економіко-
правничому коледжі, який тривав з 10 по 14 грудня 2012 року, викладачами Труш Н.ВТруш Н.ВТруш Н.ВТруш Н.В., ., ., ., 
Дмитренко А.В., Дорофєєвою А.В. Дмитренко А.В., Дорофєєвою А.В. Дмитренко А.В., Дорофєєвою А.В. Дмитренко А.В., Дорофєєвою А.В. та    Доброскок С.О.Доброскок С.О.Доброскок С.О.Доброскок С.О. за підтримки адміністрації коледжу було 
проведено різноманітні заходи (Круглий стіл, конкурс читців, мовно-літературні конкурси, І етап 
Всеукраїнської олімпіади, конкурс письмових робіт), участь у яких могли взяти студенти всіх 
спеціальностей. 

� 10 грудня в приміщенні музею ЗНУ відбулося 

засідання круглого столу «Маю право на мову». 

Почесними гостями круглого столу стали: завідувач 

кафедри українознавства Ольга Стадніченко, голова 

НТСА ЗНУ Ксенія Мяснянкіна та голова Ліги 

студентів Асоціації правників України Дмитро 

Супрун. З вітальним словом до присутніх звернулася 

Ольга Стадніченко, провівши екскурс в історію 

української мови. Ольга Олександрівна зупинилася на основних проблемах стану 

української мови на сучасному етапі. По-перше, це – двомовність у спілкуванні 

українців, по-друге, проведення досить активної практики злиття мов, у результаті чого виникає таке явище, як 

суржик, що є негативним чинником для розвитку нашої рідної мови. Також завідувач кафедри українознавства 

зазначила, що сьогодні українська мова часто стає засобом спекуляції владою. І на завершення свого вступного 

слова Ольга Стадніченко наголосила на тому, що мова є основною ідентифікаційною ознакою кожної людини. 

Учасники круглого столу дискутували про стан, проблеми та перспективи сучасної української мови. Студенти не 

боялися висловлювати свою точку зору, доводили власні думки, новодили аргументи. Можна відзначити 

найактивніших доповідачів: Олександру Льовіну – студентку II курсу спеціальності «Видавнича справа та 

редагування» (дослідження «Мовна ситуація в українському Інтернет-просторі»), Валерію Скрипник – студентку 

II курсу спеціальності «Туристичне обслуговування», яка презентувала тему «Українська мова на телебаченні». 

Активну участь в обговоренні взяла студента І курсу спеціальності «Видавнича 

справа та редагування» Тетяна Веклич. Студенти Ольга Ємельяненкова, 

Владислав Кондратенко, Владислав Проценко, Вікторія Ляшенко (I курс, 

спеціальність «Організація виробництва»), Світлана Фесенко (II курс, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування») та Ольга Онуфрик (ІІІ курс, 

спеціальність «Правознавство») були нагороджені призами за активну участь у 

заході. Тема засідання дійсно зацікавила присутніх. Будемо сподіватися, що після 

проведення цього заходу студенти зроблять певні висновки та в подальшому будуть 

намагатися розвивати та вдосконалювати свої знання української мови. 

Статтю підготувала студентка ІІ курсу 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 

Катерина Щербина 

 
 

В коледжі було проведено відбірковий етап  

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. 

 І місце серед студентів старших курсів посіла Попова Ольга, ІІ місце – 

Афанасова Вікторія (ІІ курс, гр. К 33-11, спец. «Видавнича справа та редагування»). 

Серед студентів І курсу перемогла Ємельяненкова Ольга (гр. К 36-12,                               

спец. «Організація виробництва»). На ІІ місці опинився студент І курсу                            

спец. «Правознавство» Кузьмін Денис.  

На обласному етапі Попова Ольга та Ємельяненкова Ольга посіли ІІ місце.  
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І місце – Щербина Катерина (студентка ІІ курсу, гр. К 33-11, спец. 

«Видавнича справа та редагування»); 

ІІ місце – Рибакова Анастасія (студентка ІІ курсу, гр. К 33-11, спец. 

«Видавнича справа та редагування»). 

Найближчим часом  Катерина візьме участь в обласному етапі 

Конкурсу. Бажаємо нашій студентці гідно представити Економіко-

правничий коледж на конкурсних змаганнях! 
 

    
                                                                                                                                                Вітаємо переможців Конкурсу читців!Вітаємо переможців Конкурсу читців!Вітаємо переможців Конкурсу читців!Вітаємо переможців Конкурсу читців!    

 

І місце посіла Великоіван Анастасія  

(студентка І курсу, гр. К 33-12, спец. «Видавнича справа та 

редагування») 

ІІ місце виборов Радько Олександр  

(студент І курсу, гр. К 12-12 спец. «Фізичне  виховання»). 
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І місце – Афанасова Вікторія 

(ІІ курс, гр. К 33-11, спец. «Видавнича справа та редагування»). 

ІІ місце – Попова Ольга 

(ІІ курс, гр. К 33-11, спец. «Видавнича справа та редагування»).    
  

Вітаємо всіх студентів та їВітаємо всіх студентів та їВітаємо всіх студентів та їВітаємо всіх студентів та їх вих вих вих викладачів з перемогою. кладачів з перемогою. кладачів з перемогою. кладачів з перемогою.     
ББББажаємо подальших  звершень, ажаємо подальших  звершень, ажаємо подальших  звершень, ажаємо подальших  звершень,     успіхів у навчанні, яскравих перемог і віри у власуспіхів у навчанні, яскравих перемог і віри у власуспіхів у навчанні, яскравих перемог і віри у власуспіхів у навчанні, яскравих перемог і віри у власні сили! ні сили! ні сили! ні сили!     

Нещодавно в Економіко-правничому коледжі підбили підсумки конкурсу на кращу письмову роботу «Ідеї 

світу для розвитку України», що проводився серед студентів першого курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

«Організація виробництва», «Розробка програмного забезпечення» й «Туристичне обслуговування». 

У своїх роботах студенти проаналізували сучасну ситуацію в країні за певним обраним аспектом. Вони 

вийшли за рамки суто українських реалій, запропонувавши цікаві ідеї, які активно використовуються в інших 

країнах. Учасники конкурсу зосередили увагу на вивченні конституційних моделей іноземних країн, політичної 

архітектури, програм політичних партій, адміністративної та економічної моделі, державного устрою, 

питань економіки, соціальної політики, зовнішньої політики, системи освіти та охорони здоров'я та ін. 

Конкурсна комісія визначила переможців. Ними стали: Катерина Софіян (гр. К 36-12), яка у своїй роботі 

висловила думку про те, що українцям бракує спеціальних програм із патріотичного виховання молоді, та 

Кароліна Доля (К 35ф-12), яка наголосила на необхідності активного впровадження нових засобів отримання 

електроенергії, що так поширені за кордоном. ІІ місце між собою поділили Анастасія Овсієнко (гр. К 14-12) 

та Кристіна Доля (К 35ф-12). ІІІ місце посіла Марія Корнієнко (гр. К 14-12).  
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