
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КАМ'ЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Н А К А З 

23.09. 2019 р. м. Кам'янське ' ' № 

Про застосування державної 
мови в освітньому процесі 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», «Про освіту», 
«Про вищу освіту», зокрема в частині застосування державної мови в 
освітньому процесі 

НАКАЗУЮ: 

1. Старшому інспектору з кадрів АЛСКССЄВІЙ Т.С. до 01.11.2019 р. 
провести перевірку контрактів і посадових інструкцій педагогічних 
працівників коледжу та забезпечити внесення, у разі відсутності, пункту 
про виконання вимог законодавства щодо використання державної мови в 
освітньому процесі. 

2. Керівникам структурних підрозділів ГОВОРУСІ О.О., ДЕРЮПНІЙ Т.Ф., 
ХАСАМУТДІНОВІЙ О.Т. ТА головам циклових комісій 
САВІЧЕВІЙ В.Л., МАЙСТРЕНКО О.Ю., ШАГІОВАЛ МЛІ , ДЕРУНУ В.І., 
БОРИСОВУ М.А.: 

- здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог законодавства 
щодо використання державної мови в освітньому процесі В 
підпорядкованих структурних підрозділах та комісіях; 

- періодично розглядати питання про стан використання державної мови в 
освітньому процесі під час засідань адміністративної, педагогічної та 
методичної рад коледжу та під час засідань циклових комісій; 

- У разі потреби надати заявки на підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників щодо володіння державною мовою; 

- активізувати участь студентів у заходах з національно-патріотичного 
спрямування та популяризації державної мови. 

3. Педагогічним працівникам коледжу до 01.01.2020р.: 
- Забезпечити формування складових Навчально-методичних комплексів 

дисциплін виключно державною мовою; 
- Переглянути переліки рекомендованої літератури до дисциплін щодо 

переважного включення до них україномовних джерел; 



4. Методисту коледжу МАТВЕИЧУК О.О. включити до переліку питань 
засідань Школи молодого за досвідом викладача пункт про забезпечення 
виконання вимог законодавства із застосування державної мови. У 
робочому плані підготовки слухачів передбачити теми з розвитку 
культури українського професійного мовлення (усного та писемного). 

5. Голові циклової комісії гуманітарних, суспільно-економічних та 
загальноосвітніх дисциплін САВІЧЕВІЙ В.Л. та викладачу української 
мови АВРАШОВІИ Г.Ф. розглянути питання про створення 
дистанційного (он-лайн) курсу з розвитку та вдосконалення працівниками 
коледжу навичок та культури володіння державною мовою. 

6. Бібліотекарям коледжу НАЗАРЕНКО І.В., ШАРІЙ Т.Й. забезпечити 
україномовними фаховими виданнями спеціальності та освітні програми 
коледжу та щорічно проводити заходи з популяризації української книги. 

7. Заступнику директора з ВР ХАСАМУТДІНОВІЙ О.Т. та студентському 
парламенту коледжу розширити кількість та урізноманітнити заходи з 
національно-патріотичного спрямування та популяризації української 
мови. 

8. Керівникам структурних підрозділів та працівникам коледжу у діловому 
спілкуванні, діловодстві та наочній агітації використовувати державну 
мову. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор В.І. ЧИБІСОВ 

Говоруха 0 . 0 . 


