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ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УСІХ 

СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
НА 2021-2025 РОКИ   

 

№
п/п 

Назва напряму 

діяльності  
(пріоритетні 
завдання) 

Заходи і проекти Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Відповідальні виконавці 

Очікуваний результат 

1. Моніторингові 

дослідження та 

контроль за 

розвитком і 

функціонуванням 

української мови 

    

 1.1 

 
Поповнення бібліотечних фондів закладів 

освіти методичними посібниками й 

дидактичними матеріалами для вчителів 

(викладачів) української мови і літератури 

та інших дисциплін (з урахуванням 

упровадження «Нового українського 

правопису») 

Протягом 

2021-2025 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Забезпечення вимог 

чинного законодавства 

України про мову 

 1.2 Забезпечення дотримання закладами 

освіти усіх рівнів провадження 

освітнього процесу українською мовою 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Підвищення рівня 

інформованості 

педагогічних працівників та 

учнів 

 1.3 

 

Виконання вимог нормативно-правових 

актів щодо функціонування державної 

мови під час проведення спортивно-

масових та культурно-масових заходів у 

закладах освіти 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей, 

управління культури, молоді 

та спорту 

Забезпечення вимог 

чинного законодавства 

України про мову 
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 1.4 

 

Запровадження  проєкту «Від мовленнєвої 

грамотності до медіакультури» (сайт, 

тренінги, вебінари, практикуми) 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Популяризація української 

мови 

2. Вільне володіння 

випускниками 

закладів освіти 

українською 

мовою 

    

 2.1. 

 

Проведення в закладах освіти конкурсів 

творчо-пошукових і науково-

дослідницьких робіт із української мови і 

літератури та інших видів мистецтва 

(образотворчого, кіно, фото тощо) на 

українську тематику 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Виховання в учнів  

патріотизму, любові до 

рідного слова. Охоплення 

конкурсами учнівської 

молоді 

 2.2. 

 

Проведення на місцевому рівні 

Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика та Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Вшанування творчої 

спадщини Тараса 

Григоровича Шевченка, 

забезпечення всебічного 

розвитку і функціонування 

української мови в усіх 

сферах суспільного життя, 

піднесення престижу 

української мови серед 

молоді, стимулювання 

учнівської молоді до 

вивчення української мови і 

літератури 

 2.3. Проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів із питань 

підвищення якості викладання державної 

мови в закладах освіти 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Підвищення рівня якості 

викладання державної мови 

 2.4. Проведення 9 листопада, у День 

української писемності і мови, заходу 

«Диктант національної єдності» 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Виховання в учнів  

патріотизму, любові до 

рідного слова 

 2.5. Проведення практичного інтенсиву для 

учнів і педагогів «Мовленнєва грамотність 

як індикатор  успішного випускника 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Виховання в учнів та 

студентів любові до 

рідного слова 
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закладу освіти» 

 2.6. Проведення конференц-активу для учнів і 

педагогів «Мовленнєва грамотність у 

міжособистісній комунікації» 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Підвищення рівня 

інформованості 

педагогічних працівників та 

учнів 

 2.7. Популяризація творчості письменників 

рідного краю 

 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Підвищення рівня 

інформованості 

педагогічних працівників та 

учнів 

3. Домінування 

української мови 

в інформаційному 

середовищі 

    

 3.1 Підтримка громадських ініціатив 

спрямованих на поширення та 

популяризацію української мови 
 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Підвищення рівня 

інформованості населення з 

питань функціонування та 

розвитку української мови і 

культури 

 3.2 

 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення 

щодо важливості, престижності вживання 

української мови в публічній та приватній 

сферах 
 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

Підвищення рівня 

інформованості населення з 

питань функціонування та 

розвитку української мови і 

культури 

 3.3 

 

Проведення кампанії популяризації 

української мови серед дітей та молоді як 

невід’ємної частини національно-

патріотичного виховання 

Протягом 

2021-2025 

років 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей, 

управління культури, молоді 

та спорту 

Підвищення рівня 

інформованості населення з 

питань функціонування та 

розвитку української мови і 

культури 
 

  

 

       Секретар ради                                   Василь ГУБАЛЬ 


