
ОПИС КАБІНЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 Мова - твердиня кожного народу, визначальна ознака держави, скарбниця 

культурних надбань людства, потужний національно-об`єднуючий 

(консолідуючий) чинник. Конституція України та Закон про мови юридично 

унормували функціонування української мови як державної. І сьогодні 

завдання освіти - виховати нове покоління, яке б вільно володіло українською 

літературною мовою в усній і писемній формі як засобом та умовою успішної 

соціалізації і самореалізації особистості. Саме цьому сприяє робота кабінету 

«Українська мова».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основі роботи кабінету – новий підхід до навчально-виховної мети курсу 

української мови, що передбачає виховання студента як компетентну  мовну 

особистість, яка відзначається високою мовною культурою; формування 

навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних 

життєвих ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм  та 

мовленнєвого етикету; вироблення вмінь за лексемами й граматичними 

формами пізнавати національне світосприймання, ментальність рідного народу. 

Оформлення кабінету виконане в сучасному українському стилі. Створено 

навчально-методичні експозиції змінного та постійного характеру. До 

постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать стенди  



«Наша мова – солов’їна», «Мова кожного народу неповторна і своя…», «О 

мово моя!» ( роботи студентів спеціальності «Архітектурне проектування та 

внутрішній інтер’єр») та куточок оберегів національної культури.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До експозицій змінного характеру належать: зразки презентацій студентів  

«Мова – душа народу» та опорні структурно-логічні схеми з різних мовних тем 

курсу. 

 



 

Кабінет оснащений комплектами дидактичного, роздаткового матеріалу з 

різних мовних тем курсу української мови. Є в кабінеті різні словники 

української мови та сучасна методична література.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базі кабінету щорічно проходять різні мовні конкурси, зокрема 

Міжнародний  конкурс  з української  мови  ім.  П.Яцика та Всеукраїнська  

олімпіада   з української мови. Це конкурси, які мають державне значення, бо 

готують до життя покоління українців, яке себе поважає, яке ставить собі за 

мету – бути успішними на своїй землі. І тут успіхи не безрезультатні.  Студенти 

технікуму є постійними переможцями цих мовних конкурсів. 



 

Студенти І-ІІ курсів ДМТ, які є переможцями конкурсів 

 

Директор технікуму Ватагіна Вероніка Василівна нагороджує переможців конкурсів 

 

Дипломи переможців обласних етапів Міжнародного  конкурсу  з 

української  мови  ім.  П.Яцика та Всеукраїнської  олімпіади   з української мови. 



 

                                   Біленко Крістіна Олегівна, студентка гр.КД-10-1/9,  

                учасниця заключного етапу ІІ Всеукраїнської олімпіади   з української мови. 

Звичайно, найбільша моральна відповідальність за це лежить на 

викладачеві. Завідує кабінетом Ніколаєнко Наталія Григорівна, педагогічне 

кредо якої : «У серце увійде лише те, що буде від серця». Тема над якою 

працює: «Шляхи підвищення ефективності уроків української мови та 

літератури». Вимоглива і справедлива, старанна в найдрібнішому, 

використовує різні форми роботи на уроках української літератури мови – усі ці 

риси невід’ємні складові педагогічного почерку Наталії Григорівни, викладача 

вищої категорії Дніпропетровського монтажного технікуму.  
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                                                             Ніколаєнко Наталія Григорівна, голова предметної комісії                                                  

                                                                  українознавства та гуманітарних дисциплін, викладач                                                                                                 

української мови та літератури 

Вона впевнена, що досконале володіння державною мовою – важлива умова 

формування  особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення 

його високодуховного, національно зорієнтованого світогляду, запорука 

професійної кар’єри, передоснова фахової компетенції. До цього спонукає і 

своїх вихованців. 


