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Про функцiонування
yKpaTHcbKoi мови в
закладах освiти

На виконання cTaTTi 10 Конститучii Украiни, законiв Украiни "Про ocBiTy",
"Про забезпечення функцiонування yKpaTHcbKoi мови як державноi"' в частинi
застосування украТнськоi мови в ocBiTHboмy процесi, протокольного доручення
голови Кiровоградськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 26 лютого
2020 року J\Ъ 01-2612410.1, з метою виконання в повному обсязi законодавства
УкраiЪи про застосування державноТ мови у закладах освiти

НАКАЗУЮ:

l. Керiвникам органiв управлiння освiтою райдержадмiнiстрацiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад MicT обласного значення, мiських, селищних,
сiльських рад об'еднаних територiальних громад, закладiв вищоТ, фаховоi
передвищоi, професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, закладiв позашкiльноi
освiти, закладiв загальноТ середньоi освiти обласного пiдпорядкування (далi-
закладiв освiти):

l) розробити комплекс заходiв iз монiторингу дотримання законодавства
про функцiонування украiнськоi мови в закJIадах освiти областi;

2) забезпечити неухильне дотримання закладами освiти законодавства
УкраiЪи в частинi провадження освiтнього процесу украТнською мовою на Bcix
рiвнях здобуття освiти;

3) сприяти проведенню ceMiHapiB iз питань пi,lвищення якостi викладання
державною мовою у закладах освiти, спонуканlш педагогiв до постiйного
використання украiнськоi мови у процесi спiлкування з дiтьми, молоддю та
батьками;

4) пiд час органiзацii освiтнього процесу забезпечити використання
навчzllrьного матерiалу державною мовою, у тому числi спiлкування пiд час
освiтнього процесу у закладах освiти, cepell педагогiчних, науково
педагогiчних i наукових працiвникiв, iнших осiб, яr(i залучаються до освiтнього
процесу (KpiM занять з навч'альних предметiв, якi зг,iдно з освiтньою програмою
закладу освiти викладаються iноземними мовами або мовами корiнних народiв i
нацiональних меншин);

5) забезпечити цр_о_в9д_ечця;frень украТнськоТ писемностi та мови заходу' К'**"^iil';Яl'"',';.t:,';хъffо",'
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",Щиктант нацiональноТ едностi" в кожному закладi освiти областi;
6) сприяти створенню електронноi бази матерiалiв для проведення в

закладах освiти заходiв, пов'язаних iз мовними святами, зокрема, Щнем
украТнськоi писемностi та мови;

7) сприяти запровадженню курсу "Культура украiнського усного фахового
мовлення" як обов'язковоТ нормативноТ дисциплiни соцiально-гуманiтарного
циклу для студентiв старших KypciB ycix напрямiв пiдготовки;

8) сприяти створенню в закладах дошкiльноТ, загальноТ середньоi освiти
областi факультативiв, груп для батькiв, якi бажають удосконалювати знання з

украТнськоТ мови;
9) забезпечити розробку аудiоурокiв, програм для самостiйного вивчення

та поглиблення знань iз украIнськоi мови та культури украТнського мовлення;
10) забезпечити пiдвищення рiвня володiння украiнською мовою

педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв для покращення якостi
викладання предметiв та дисциплiн у Bcix закладах освiти;

1l) пiл час проходження атестацii педагогiчними працiвниками при
встановленнi кожноi квалiфiкацiйноI категорiТ (розряду) враховувати
обов'язкове володiння державною мовою в обсязi, необхiдному для виконання
професiйних обов'язкiв, вiдповiдно до cTaTTi 10 Конституцii Украiни;

12) до 10 квiтня 2020 року надати iнформацiю про виконання
п. 1 наказу управлiнню освiти i науки облдержадмiнiстрацii на електронну
адресу inbox l @osvita.kr-admin. gоч.uа.

1З) щомiсяця до 05 числа iнформувати управлiння освiти i науки
облдержадмiнiстрацiТ за формою (додасться).

2. Щиректору КЗ "Кiровоградський обласний iнститут пiслядипломноТ
педагогiчноi освiти iMeHi Василя Сухомлинського" Корецькiй Л.В.
до 10 квiтня 2020 року розробити заходи з пiдвищення квалiфiкацiТ для
суб'ектiв ocBiTHboi дiяльностi щодо вiльного володiння державною мовою,
сучасними вимогами до усного та писемного офiцiйно-дiлового мовлення та
надати управлiнню освiти i науки облдержадмiнiст,рацii.

З. Начальнику вiддiлу закладiв освiти управлiння освiти i науки
КiровоградськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ Янкул С.П. :

1) сприяти поповненню бiблiотечних фондiв закладiв освiти обласного
пiдпорядкування словниками, довiдниками, пiдручниками, посiбниками,
наочним матерiалом iз украiЪськоi мови, зразками художньоТ лiтератури,
фаховою перiодикою для словесникiв, украiнськомовними виданнями з рiзних
галузей науки;

2)слрияти проведенню в
(професiйно-технiчноТ), фаховоi

закладах загапьноТ середньоi, професiйноi
передвищоi, виlцоТ, позашкiльноi освiти

KoHKypciB творчо - пошукових i науково - дослiдницьких робiт iз украiнськоi
мови i лiтератури та iнших видiв мистецтва на украТнську тематику.

4. Контроль за виконанням наказу покластI4 на заступника нач€Lпьника

управлiння освiти i науки облдержадмiнiстрацiТ Шатну Л.Ф.

Начальник управлiння й+ Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ
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