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Н А К А З 

 

01.09.2022                                                     м. Дніпро                                                        № 43-о/д 

 

Про дотримання мовного законодавства в школі 

 

На дотримання вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про по-

вну загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 474-p «Про схва-

лення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебі-

чного розвитку i функціонування української мови як державної в ycix сферах суспіль-

ного життя на період до 2030 року», зокрема в частині застосування державної мови в осві-

тньому процесі. 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», ст. 7 Закону Украіни «Про освіту», ст. 5 Закону Украіни 

«Про повну загальну середню освіту» мовою освітнього процесу є державна мова.  

Враховуючи вищезазначене, наголошую на необхідності дотримання чинного за-

конодавства України щодо застосування державної мови в робочий час педагогічними 

та іншими працівниками закладів освіти (установ). 

Державна мова має використовуватися в рамках освітнього процесу, під час 

проведення навчальних занять (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освіт-

ньою програмою закладу освіти викладаються іноземними мовами), у спілкуванні вчи-

телів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами освіти (вихованцями), так i 

між собою.  

Під час організації освітнього процесу незалежно від його форми (урок, лекція, 

практичне, семінарське занятия тощо) використовувати навчальні матеріали, виготовлені 

державною мовою (крім занять з навчальних предметів, які згідно з освітньою програ-

мою закладу освіти викладаються іноземними мовами). 

Річним планом школи, було передбачено та здійснено певну роботу з реалізації 

мовної політики, формування культури мовлення учасників навчально-виховного процесу, 

прищеплення любові до української мови. 

У школі вивчається питання мовного законодавства, аналізується, забезпечується 

дотримання ведення документації, оформлення наочності, організація та проведення масових 

заходів, урочистостей. У школі обладнано куточки державної символіки, а також успішно 

ведеться роз'яснення учням ідейної суті державних символів і правил їх використання, 

ритуалів, традицій, виховується позитивне ставлення до державних символів України, 

формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та 

правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих 

заходів. 

Функціонування державної мови під час навчально-виховного процесу залишається і 

надалі одним із найбільш пріоритетних напрямів у освітній сфері. Принципове значення для 

майбутнього української мови й української держави має національна мовна свідомість та 

мовна гідність. 

Приведена у відповідність до вимог чинного законодавства уся ділова документація, 

яка ведеться в школі, використовується та розміщується для інформаційно-просвітницької 

роботи серед усіх учасників навчально-виховного процесу (навчальні кабінети, медичний 

кабінет, шкільна їдальня, спортивна та актова зали). 

Водночас існують проблеми, які вимагають посиленої цілеспрямованої системної 

роботи: 
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˗ потребує активізації робота щодо якісної підготовки та участі дітей  у конкурсах, турнірах, 

олімпіадах: української мови, літератури, українознавства; 

˗ використання мови в позаурочний час, під час перерв, проведення усіх позакласних заходів 

українською мовою; 

˗ актуальним є питання модернізації краєзнавчого музею. 

Виходячи з вищезазначеного, 

Н А К А З У Ю: 

1. Спрямувати роботу педколективу щодо дотримання мовного законодавства в школі: під 

час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, під час перерв, проведення 

виховних заходів українською мовою (наказ департаменту гуманітарної політики від 

31.08.2022 № 7/1-330 «Про дотримання мовного законодавства»). 

постійно. 

1.1. Забезпечити виконання Закону України «Про забезпечення функціонування українсь-

кої мови як державної» у частині визначення мови навчання і виховання в школі, 

всебічного розвитку і функціонуванню української мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя. 

постійно, педагоги. 

1.2. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними 

працівниками. 

постійно. 

1.3. Затвердити заходи на виконання Програми розвитку і функціонування  української 

мови «Українською, будь ласка» на 2022-2025 роки, щодо стимулювання вивчення 

української мови, сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів, 

висвітленню досвіду роботи у фахових виданнях та онлайн-платформах. 

постійно, педагоги. 

1.4. Враховувати при атестації педагогічних працівників рівень володіння державною 

мовою. 

постійно. 

1.5. Всебічно аналізувати стан дотримання мовного законодавства всіма учасниками осві-

тнього процесу школи. 

щорічно. 

1.6. При розподілі годин варіативної частини навчальних планів надавати перевагу 

українознавчим дисциплінам. 

1.7. Забезпечувати якісну підготовку та участь учнів у конкурсах, турнірах, олімпіадах з 

української мови, літератури, українознавства. 

постійно. 

2. Заступнику директора з виховної роботи Поляковій Н. В.: 

2.1. Підвищити рівень роботи шкільного штабу національно-патріотичного виховання з 

питань виховання в учнів  шанобливого ставлення до державних святинь, історичного 

минулого України, української мови у співпраці з громадськими організаціями 

національно-патріотичного спрямування. 

з 01.09.2022 р. 

2.2. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного мовного законодавства в школі 

під час проведення виховних інформаційно-просвітницьких та урочистих заходів з 

нагоди відзначення знаменних пам’ятних дат, тематичних заходів з морально-

духовного виховання школярів, підвищення рівня їх національної свідомості, почуття 

гордості за Україну, державну мову. 

постійно. 

2.3. Спрямувати роботу на  модернізацію краєзнавчого та етнографічного музеїв. 

до 10.10.2022 р. 

3. Працівникам школи: 

3.1. Вказати педагогам школи на неприпустимість використання російської мови в держа-

вному закладі освіти. 



3.2. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою. 

постійно 

4. Координаційну роботу щодо виконання даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Перепаденко С. О. 

5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор 

КЗО «СЗШ № 101» ДМР               __________              Алла ШЕПЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАХОДИ КЗО «СЗШ № 101» ДМР  

на виконання міської програми розвитку та функціонування  

української мови «Українською. Будь ласка» на 2022-2025 роки 

 

Мета:  створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функ-

ціонування української мови, дотримання норм законів України щодо забезпечення 

культурномовних прав громадян. 

№ 

зп 
Найменування заходу 

Термін  

виконання 
Відповідаальні  

1.  
Провести нараду при директорі «Дотримання 

мовного законодавства» 
05.09.2022  Фисенко А. В. 

2.  
Проводити заходи з нагоди відзначення держа-

вних свят, ювілеїв, квестів, мовних форумів 
протягом року Рада закладу 

3.  
Створити тематичний сайт «Я перейшов на ук-

раїнську» 
до 01.10.2022 Меркулов І. О. 

4.  
Проведення мовних занять «Українська, для 

дітей» 

щосереди о 8.30 

протягом року 
Класні керівники 

5.  
Створити контент для вивчення української 

мови (відеоуроки) 
протягом року Класні керівники 

6.  
Провести педагогічний турнір «30 хвилин з 

правопису» 
14.10.2022 Кафедра філології 

7.  
Провести челендж української пісні «Одна во-

на у нас така – уся співуча і дзвінка» 
26-30.09.2022 

Шкільний парла-

мент 

8.  
Провести марафон педагогічних ідей «Викла-

даю українською якісно» (семінар-практикум) 
07-11.11.2022 Педагоги  

9.  Конкурс відеороликів «Мовний дивограй» 07.12.2022 
Педагог-

організатор 

10.  Створити чат-боту «Допоможи українською!» до 01.11.2022 Ольховська І. С. 

11.  
Забезпечити підвищення кваліфікації педагогі-

чних працівників з української мови 
протягом року Фисенко А. В. 

12.  

Створити мовний куточок інформаційних ма-

теріалів щодо поширення основних термінів та 

словосполучень 

протягом року Кафедра філології 

13.  
Створити серію відеороликів про українських 

історичних діячів міста 
протягом року Понурко С. О. 

 

 

 

Директор 

КЗО «СЗШ № 101» ДМР               __________              Алла ШЕПЕЛЬ 

 


