
 
 

 
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

06.05.2022                                                                                       №140-од 

Про забезпечення  виконання плану 

заходів з реалізації Стратегії 

популяризації української мови 
 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

військової адміністрації від 29.04.2022 № 105 «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Стратегії популяризації української мови», Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року №2 596-р «Про схвалення 

Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна 

держава», від 16 грудня 2020 року № 1585-р «Про затвердження плану заходів з 

реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови 

до 2030 року «Сильна мова - успішна держава» (із змінами), наказу відділу освіти, 

культури, медицини та спорту Вижницької міської ради від 29.05.2022 року №23-

од,  з метою всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в 

усіх сферах суспільного життя, 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Призначити відповідальними за реалізацію Стратегії популяризації української 

мови заступниць директорки з навчальної та виховної роботи Татарин Л.М. та 

Козачук А.Д. 

2. Заступницям директорки з навчальної та виховної роботи Татарин Л.М. та 

Козачук А.Д. 

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів з реалізації Стратегії популяризації 

української мови в закладі (додається). 

2.2.  Особливу увагу звернути на: 

- поповнення фондів бібліотек навчальною, пізнавальною і художньою 

літературою українською мовою; 

- проведення інформаційно-просвітницьких, культурно-мистецьких заходів 

щодо підвищення престижу та популяризації української мови. 

3. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. та лаборантці сайту 

Вадилюк І.Ю. забезпечити висвітлення заходів з реалізації Стратегії 

популяризації української мови  на інформаційних  сайтах закладу. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директорка закладу                                 Оксана СИЧОВА 

 
 З наказом ознайомлено: _______ Татарин Л.М. 

_______Козачук А.Д. 

_______Вадилюк І.Ю. 



 

Додаток 

«Затверджено» 

наказом по закладу 

від 06.05.2022 року №140-од 

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 
 

План заходів 

 з реалізації Стратегії популяризації української мови  

 

№ Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Підвищення рівня володіння 

українською мовою педагогічних 

працівників для покращення якості 

викладання предметів та дисциплін 

в усіх закладах освіти 

Постійно Татарин Л.М. 

Кузьменюк О.М. 

2. Проєкт «Абетка спротиву» Травень 2022 

року 

Татарин Л.М. 

 

3. Пісенний батл «Мій плейлист» Квітень 

щороку 

Козачук А.Д. 

4. Форум учнівського 

самоврядування «Українська в 

тренді» 

І семестр  

щороку 

Козачук А.Д. 

5. Квест «Лабіринти мови» ІІІ квартал 

щороку 

Кузьменюк О.М. 

6. День української писемності та 

мови 

9 листопада 

щороку 

Кузьменюк О.М. 

7. Конкурс декламаторів Листопад 

щороку 

Кузьменюк О.М. 

Козачук А.Д. 

8. Вечір авторської поезії  

«Спадок нації» 

Впродовж 

року 

Кузьменюк О.М. 

Козачук А.Д. 

9. Медіа-рубрика 

#сучасноУкраїнською (публікації 

україномовної творчості учнів) 

Впродовж 

року 

Кузьменюк О.М. 

Козачук А.Д. 

 


