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НАКАЗ   
 

27 березня 2020 р.                                                                            №  47 

 

Про функцiонування 

в ліцеї української мови  

 

 На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20.03.2020 року за  

№ 228-од «Про функціонування української мови в закладах освіти»  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити комплекс заходів із моніторингу дотримання законодавства 

про функціонування в ліцеї української мови (додається). 

2. Педагогічним працівникам: 

2.1. Неухильно дотримуватися вимог законодавства України в частині 

провадження освітнього процесу українською мовою; 

2.2. Під час уроків, позаурочних заходів (окpiм занять з навчальних 

предметів, які згідно з освітньою програмою викладаються іноземною 

мовою), на перервах спілкування з учнями, а також з колегами 

проводити виключно державною мовою. 

3. Методисту Ткачук Н. В.: 

3.1. Планувати та організовувати щорічне проведення ceмінарів з питань 

підвищення якості викладання предметів державною мовою, 

спонукання педагогів до постійного використання української мови у 

процесі спілкування з учнями та їх батьками; 

3.2. Організовувати залучення максимальної кількості учнів та 

педагогічних працівників до щорічного написання «Диктанту 

нацiональної єдності» в День української писемності та мови; 

3.3. Організувати створення електронної бази матерiалiв для проведення в 

ліцеї заходів, пов'язаних з мовними святами, в тому числі Дня 

української писемності та мови; періодично її поповнювати; матеріали 

розміщувати на офіційному веб-сайті ліцею; 

3.4. Щомісяця в термін до 03 числа готувати інформацію про виконання 

даного наказу для надання управлінню освіти i науки 

облдержадмiнiстрацiї за встановленою ним формою.  
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4. Провідному бібліотекарю Черненко Н. В. здійснювати підбір розробок 

аудiоурокiв, програм для самостійного вивчення й поглиблення знань iз 

української мови та культури українського мовлення, інших тематичних 

матеріалів;  матеріали розміщувати на офіційному веб-сайті ліцею та на 

сторінках соціальних мереж. 

5. Атестаційній комісії ДНЗ «Кропивницький професійний ліцей побутового 

обслуговування» під час проведення атестації педагогічних працівників 

враховувати обов'язкове володіння державною мовою в обсязі, необхідному 

для виконання професійних обов’язків, вiдповiдно до cтaттi 10 Конституції 

України. 

6. Інженеру-електроннику Паламарчуку О. І. відправити текст наказу на 

електронні скриньки відповідальних осіб з метою ознайомлення з його 

змістом. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

  

Заступник голови комісії  

з припинення ДНЗ «КПЛПО»                                                                  Г. Г. Боса                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу від 27.03.2020 р. № 47 

Комплекс заходів із моніторингу дотримання законодавства  

про функціонування в ліцеї української мови 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання  

Відповідальні 

1 Моніторинг дотримання 

педпрацівниками вимог законодавства 

України в частині провадження 

освітнього процесу українською мовою 

Постійно Боса Г. Г.,  

Лень М. М., 

Ткачук Н. В. 

2 Моніторинг питання щодо спiлкування 

педпрацівників з учнями під час уроків, 

позаурочних заходів (окpiм занять з 

навчальних предметів, які згідно з 

освітньою програмою викладаються 

іноземною мовою), на перервах, а також 

з колегами державною мовою 

Постійно Боса Г. Г.,  

Лень М. М., 

Ткачук Н. В. 

3 Моніторинг питання планування та 

організації щорічного проведення 

ceмінарів з питань підвищення якості 

викладання предметів державною 

мовою, спонукання педагогів до 

постійного використання української 

мови у процесі спілкування з учнями та 

їх батьками 

Серпень; 

згідно плану 

роботи 

ліцею 

Боса Г. Г. 

4 Моніторинг організації роботи із 

залучення максимальної кількості учнів 

та педагогічних працівників до 

щорічного написання «Диктанту 

національної єдності» в День 

української писемності та мови 

Листопад Боса Г. Г. 

5 Моніторинг питання створення 

електронної бази матерiалiв для 

проведення в ліцеї заходiв, пов'язаних з 

мовними святами, в тому числі Дня 

української писемності та мови; 

періодичного її поповнення; розміщення 

матеріалів на офіційному веб-сайті 

ліцею 

Відповідно 

до дат 

мовних свят 

Боса Г. Г. 

6 Моніторинг підібраних розробок 

аудiоурокiв, програм для самостійного 

вивчення й поглиблення знань iз 

української мови та культури 

українського мовлення; інших 

тематичних матеріалів;  розміщення 

матеріалів на офіційному веб-сайті 

ліцею та на сторінках соціальних мереж. 

1 раз на 2 

місяці,  

до 30 числа 

Боса Г. Г., 

Ткачук Н. В. 

 


