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«Про застосування державної мови  

в освітній галузі » 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 

року №1/9-74 «Про застосування державної мови в освітній галузі»,  згідно з 

частиною четвертою статті 7 Закону України «Про освіту» «у закладах освіти 

відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька 

дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, 

іншими офіційними мовами Європейського Союзу». 

З метою виконання в повному обсязі законодавства України про 

застосування державної мови в навчальних закладах 

НАКАЗУЮ: 
1. У навчальному закладі уроки, лекції, семінарські заняття та навчально-

виховні заходи в рамках освітнього процесу повинні відбуватися українською 

мовою. 

2. Заступнику директора з НВР Ломовій Ю.В.: 

      2.1.Перевірити ділову документацію та інформацію, яку розміщено в ліцеї, 

на інформаційних стендах для учасників навчально-виховного процесу, щодо 

дотримання мовного законодавства, законодавства про заборону пропаганди 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. 

      2.2.Привести у відповідність до вимог чинного законодавства усю ділову 

документацію, яка ведеться в ліцеї, використовується та розміщується для 

інформаційно-просвітницької роботи серед усіх учасників навчально-

виховного процесу (в навчальних кабінетах, медичному пункті, їдальні, 

бібліотеці, майстернях, спортивній та актовій залі). 

      2.3.Забезпечити виконання законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про засади державної мовної політики» у частині 

визначення мови навчання і виховання в ліцеї, всебічного розвитку і 

функціонуванню української мови як державної в усіх сферах суспільного 

життя. 

     2.4.Дотримуватись мовного режиму в ліцеї відповідно до роз’яснень, 

викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 01.02.2018 року 

№1/9-74 «Про застосування державної мови в освітній галузі», а саме: «у 



робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-

педагогічними, педагогічними працівниками та іншими персоналом 

використовується українська мова». 

     2.5. Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною мовою 

педагогічними працівниками. 

     2.6.Здійснювати заходи щодо стимулювання вивчення української мови, 

сприяти підвищенню професійної майстерності педагогів, висвітленню 

досвіду роботи у фахових виданнях. 

      2.7.Враховувати при атестації педагогічних працівників рівень володіння 

державною мовою. 

      2.8.Всебічно аналізувати стан дотримання мовного законодавства всіма 

учасниками навчально-виховного процесу ліцею. 

3.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Коношко Ю.Є.: 

      3.1.Підвищити рівень роботи лідерів самоврядування ліцею з питань 

виховання в учнів  шанобливого ставлення до державних святинь, історичного 

минулого України, української мови у співпраці з громадськими організаціями 

національно - патріотичного спрямування. 

       3.2.Забезпечити додаткову роз’яснювальну роботу серед педколективу, 

учнів щодо виконання  вимог законів України «Про засади державної мовної 

політики». 

       3.3.Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного мовного 

законодавства в ліцеї під час проведення виховних інформаційно-

просвітницьких та урочистих заходів з нагоди відзначення знаменних 

пам’ятних дат, тематичних заходів з морально-духовного виховання учнів, 

підвищення рівня їх національної свідомості, почуття гордості за Україну, 

державну мову. 

       3.4.Розробити методичні рекомендації щодо ведення інформаційних 

куточків у навчальних кабінетах ліцею. 

4.Працівникам ліцею: 

        4.1.Дотримуватись мовного режиму в ліцеї відповідно до роз’яснень, 

викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 01.02.2018 року 

№1/9-74 «Про застосування державної мови в освітній галузі», а саме: «у 

робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою науково-

педагогічними, педагогічними працівниками та іншими персоналом 

використовується українська мова». 

         4.2.Спрямувати роботу на підвищення рівня володіння державною 

мовою. 

        4.3.Перевірити ділову документацію та інформацію, яку розміщено в 

ліцеї, на інформаційних стендах для учасників навчально-виховного процесу, 

щодо дотримання мовного законодавства, законодавства про заборону 

пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. 

5.Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 
 

Директор    ДПЗЛ                                                                С.М.Рибак 
Виконавець 
Заступник директора з НР О.С.Каплун 
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