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 Сьогодні свято української мови – одного з найцінні-
ших надбань, які створили й залишили нам наші предки. 
Мова є душею нації, її генетичним кодом. У її глибинах 
народилося багато з того, чим може гордитися наш народ.  
 Як море починається з річки, так українське слово – з 
писемності. Наше слово набирало сили на пергаментах Не-
стора-Літописця, шліфувалося у творах Григорія Сковоро-
ди, Івана Мазепи, поглиблювалось під пером Івана Котля-
ревського, особливо Тараса Шевченка, удосконалювалося 
пізніше І. Нечуєм-Левицьким, П. Мирним, М. Коцюбинсь-
ким, Л. Українкою та багатьма іншими видатними україн-
цями.  
 Сучасний світ знає, що державність мови є універса-
льною формою об’єднання людей в одне ціле, в один на-
род. Це важливий чинник самовизначення нації, надійна 
основа розвитку країни.  



 Українська держава повинна гарантува-
ти своїй національній мові всебічну підтрим-
ку, зробити якнайбільше для того, щоб її пре-
стиж в нашому суспільстві зростав, вона міц-
ніла й розвивалася разом із іншими мовами 
нашої вільної, багатонаціональної країни.  
 Всі навколо: і політики, і політологи, й 
історики, і соціологи б’ються над тим, як 
об’єднати українців. Вони придумують масу 
нікому не потрібних декларативних речей, які 
швидше роз’єднують. А що об’єднує грома-
ду? Це те, коли вони одночасно роблять якусь 
річ. А зараз завдяки цьому радіодиктанту ба-
гато людей об’єдналися і роблять одну і ту 
саму справу: переживають, радяться, спілку-
ються. 
  Радіодиктанти рідної мови існують у 
багатьох країнах світу, зокрема у Польщі, Ки-
таї, Франції. А в Україні «Всеукраїнський ди-
ктант національної єдності» вперше був про-
ведений у 2000 році. Відтоді працівники 
Українського радіо щороку отримують на пе-
ревірку понад 15 тисяч 
листів із вкладеними 
аркушами з написани-
ми диктантами.  
 Щорічно ліцей 
бере участь в загально-
національному радіо-
диктанті. Та щоразу 
задаємось питанням - 

що це? Перевірка гра-
мотності чи національ-
на позиція? Ми спро-
бували дізнатися в учасників... 
 “Я відчуваю велику гордість вже від то-
го, що долучаюсь до загальнонаціональної 
справи.” Ілля, 11 клас. 

 “Грамотним прагне стати кожен, але тут 
швидше проявляється твоя позиція як україн-
ця. А це в свою чергу сприяє власному само-
розвитку” Олег, 9 клас.  

 “Вчитися ніколи не пізно! А на диктанті 
ти усвідомлюєш себе українцем, причетним 
до великої справи єднання народу. А що є 
краще?!” Віталій, 10 клас. 
 “Люди вже втомились від суцільних пе-
ревірок і це розуміють всі. Тому я не можу 
називати таку високу справу якоюсь перевір-
кою. Для мене це справа честі - знати, що в 
різних куточках України різні люди роблять 
одну справу, демонструючи світу мовну єд-
ність!” вчитель. 
 “Я пишу щороку і при будь - якій мож-
ливості і більше. Себе удосконалюю, а для 
загальнонаціональної справи це моя націона-
льна позиція!” вчитель. 
  “Мені цікаво писати поруч із одноклас-
никами і вчителями. А коли пишуть твої вчи-
телі, то дійсно відчуваєш, що це не на оцінку, 

а заради гарної спра-
ви. Це і є твоя грома-
дянська позиція.” 
Дмитро, 9 клас. 
 З Днем україн-
ської писемності та 
мови. Нехай мате-
ринське слово буде 
для всіх нас обере-
гом. Щастя вам, доб-
ра, нових здобутків в 
ім’я України.   
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Всеукраїнський диктант:  
перевірка грамотності чи національна позиція? 

Інформацію підготували кореспонденти  Прес-клубу “Лідер” 
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Інформацію підготували кореспонденти 9-11-х класів  Прес-клубу “Лідер” 
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 21 листопада, в Україні відзнача-
ють День Гідності і Свободи. Свято приуро-
чене до річниці двох революцій: Помаранче-
вої революції 2004 року і Революції Гідності 
2013 року.  
 Свято встановили Указом Президента 
України від 13 листопада 2014 року. 
 Пам'ятну дату ввели, щоб донести до 
сучасних і майбутніх поколінь об'єктивну ін-
формацію про доленосні події в Україні поча-
тку ХХІ століття, а також для вшанування па-
тріотизму і мужності громадян, які стали на 

захист демократичних цінностей, прав і сво-
бод людини, національних інтересів України 
та її європейського вибору. 
 Українці об'єдналися в народному гніві і 
вийшли на акції протесту в листопаді 2013 

року. Увечері 21 листопада, на майдані Неза-
лежності почали збиратися учасники мітингу. 
У цей вечір їх вже було 1500, а до 24 листопа-
да на головній площі країни вже було понад 
100 тисяч прихильників євроінтеграції. Також 
протести пройшли у Львові та Харкові. 
Потім відбувся загальностудентський страйк, 
а 29 листопада на Євромайдані пройшов вели-
кий мітинг із закликами до відставки уряду і 
дострокових виборів у парламент. 
 Кривавою виявилася ніч на 30 листопа-
да. Тоді для того, щоб разігнати майданівців 
злочинна влада застосувала силу.  І це був 
тільки початок. Протести перетворилися з 
проєвропейських в антиурядові і стали носити 
більш масштабний характер. 
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 29 листопада 2018 року  з ліцеїстами 9-Г 
класу відбувся перший урок естетичного ви-
ховання інформаційного циклу «Школа спра-
вжнього джентльмена» - тренінг «Скарбничка 
телефонного етикету». 

 Ліцеїсти, які були об’єднані 
в  шість  мобільних груп, працювали над дос-
лідницьким проектом «Історія телефону: ми-

нуле - майбутнє», завданнями практикуму по 
вивченню правил телефонного спілкування 
«Джентльмен із мобільним телефоном». 

 Тренінг провели вихователь 
Є.Ползюков, бібліотекар М.Ползюкова, техні-
чне забезпечення від бібліотекаря Г.Бойко. 

Інформацію від бібліотекаря ліцею Ползюкової 
М.М. записали кореспонденти 10-х  класів 
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 В Україні 24 листопада о 16:00  вшану-
вали пам’ять жертв Голодомору 

Голодомору 1932-33 років відбула-
ся загальнонаціональна хвилина мовчання та 
розпочалася акція "Запали свічку". Кожен 
охочий може долучитися до вшанування 
жертв геноциду, влаштовано-
го радянською владою, та запалити свічку па-
м'яті на підвіконні власної домівки. 
 До Дня пам'яті в Мережі запустили ін-
формаційну акцію про Голодомор, де люди 
вшановують пам'ять загиблих, додаючи до 

своїх дописів хештеги: 
#Голодомор85,  #Holodomor85, а також гасла: 
"Ми пам’ятаємо! Ми – сильні!", "Україна па-
м’ятає! Світ визнає!".  
 На території всієї України та в різних 
частинах світу розпочалися заходи з вшану-
вання жорстоко вбитих 1932-33 року. 
В австралійському місті Сідней раніше  

Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору: 
огляд соцмереж запалили свічку пам'яті. Ак-
ція відбулась о 16-й за місцевим часом.  
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