
 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Двадцята  сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2022 року                       м. Сновськ                                     № 5-20/VIIІ 

   

Про затвердження  Програми  

«Стратегія популяризації української мови  

«Сильна мова - успішна держава»» на 2023-2025 роки 

 

З метою створення належних умов для зміцнення державотворчої функції 

української мови, розвитку поширення сфери її функціонування, виховання 

шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян; відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р 

«Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна 

мова - успішна держава»»; керуючись пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної 

комісії міської ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров'я, 

соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та 

етики  

міська рада вирішила: 

 

    1. Затвердити  Програму «Стратегія популяризації української мови  «Сильна 

мова - успішна держава»» на 2023-2025 роки (додається).  

 

2. Головним виконавцем Програми визначити Управління освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Сновської міської ради.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту та на постійну комісію міської ради з 

питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики (голова І.Батюк). 

 

 

 

Міський голова                                                             Олександр МЕДВЕДЬОВ              

             

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  Сновської міської ради 

(20 сесія 8 скликання) 

від 22 грудня 2022 р. № 5-20/VІІІ 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

«Стратегія популяризації української мови  

«Сильна мова - успішна держава»» 
на 2023-2025 роки 

 
 

 
 

 

 

 

 

- м. Сновськ – 

 

- 2022- 

 



Програма «Стратегія популяризації української мови  

«Сильна мова - успішна держава»» 

на 2023-2025 роки 

(далі – Програма) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. 
Ініціатори розроблення 

Програми 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської 

міської ради 

2. 

Назва документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145 -VIII; 

Закон України «Про повну загальну середню освіту»від 

16.01.2020 № 463-IX; 

Закон України «Про місцеве самоврядування»; 

Укази Президента України:  

від 30.09. 2010 року № 927 «Про заходи щодо розвитку 

системи виявлення та підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді»,  

від 28.01. 2015 року № 5/2015 «Стратегія сталого 

розвитку «Україна – 2020»», 

Концепція Нової української школи, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 року № 988; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2019р. № 596-р «Про схвалення Стратегії популяризації 

української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна 

держава»» 

3. Розробник Програми 
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської 

міської ради 

4. 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської 

міської ради, Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 

5. Учасники Програми 

Сновська міська рада, Управління освіти, сім’ї, молоді 

та спорту Сновської міської ради та керівники закладів 

освіти Сновської міської ради 

6. 
Термін реалізації 

Програми 
2023-2025 роки 

7. 

Загальний орієнтовний 

обсяг фінансових ресурсів 

за рахунок бюджету 

міської територіальної 

громади (далі – ТГ) 

- 

 

 



 

1. Визначення проблеми,  на розв'язання якої спрямована Програма 

 

           Сьогодні для нашої країни важливим є розвиток людського капіталу як 

підґрунтя для росту економіки та добробуту населення. Інвестиції в людський 

капітал дають значний за обсягом, тривалий за часом та інтегральний за 

характером економічний і соціальний результат. До основних напрямів 

“людських інвестицій” належать освіта та професійна підготовка, культура, 

охорона здоров’я, виховання дітей, доступ до інформації, мобільність робочої 

сили. Реалізувати зазначені напрями можливо через комунікативну складову - 

мову - інструмент соціальної згуртованості, зростання та процвітання. Від того, 

наскільки розвинутою, функціональною і поширеною є мова, залежить 

ефективність такого інвестування. 

Щороку учні закладів загальної середньої освіти на різних етапах 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури, 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України з української мови і літератури, українського  

мовознавства та літературознавства, у Міжнародному конкурсі з української 

мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у Всеукраїнському 

конкурсі учнівської творчості демонструють високий рівень знань державної 

мови.  

Досягнення учнів – результат високого професійного рівня учителів 

української мови та літератури. У закладах загальної середньої освіти 

Сновської ТГ викладають українську мову та літературу 26 вчителів з вищою 

освітою.  Серед них вищу категорію мають 7 вчителів, І кваліфікаційну 

категорію - 5, ІІ категорію - 2; звання «Старший вчитель»  - 11, звання «Вчитель 

- методист»  -1. 

Учителі української мови та літератури, навчаючи учнів нормативним 

складовим мови, демонструють їм взаємозв’язки мови з духовним життям 

народу, історією, традицією, менталітетом, формують  в учнів зацікавленість до 

своєрідності українських традицій та культури. 

          Документація в закладах освіти ведеться державною мовою, оформлені 

куточки з державною символікою. Тому, незважаючи  на певні здобутки у 

розвитку і функціонуванні української мови в різних сферах, актуальною 

залишається потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо 

забезпечення належного використання державної мови в різних сферах життя, а 

особливо в освіті.   

          Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української 

мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший 

спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів в 

закладах освіти, сприятиме розвитку та функціонуванню української мови. 

 

 

 



2. Загальні положення Програми 

 

Програма сприяння функціонуванню української мови в Сновській міській 

територіальній громаді розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної», «Про засади державної мовної політики» та на виконання 

вимог статті 10 Конституції України, яка гарантує всебічний розвиток та 

функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Мова – 

найважливіший засіб людського спілкування, визначальна ознака держави, 

безцінна й невичерпна скарбниця культурного надбання народу. Утвердження 

державності української мови – це стратегічна мета, реалізація якої забезпечить 

зміцнення культурно-духовних основ українського народу. Програма 

спрямована на популяризацію української мови та культури, формування 

національної свідомості через найширший спектр культурних, науково-

практичних та інформаційних заходів. 

Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку. 

 

3. Мета та основні завдання Програми 

 

  Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розширення 

сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до 

неї, формування патріотизму у громадян України, створення оптимальних умов 

для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української 

мови в закладах освіти, підпорядкованих Управлінню освіти Сновської міської 

ради, розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги 

до неї у всіх учасників освітнього процесу.  

Основними завданнями Програми є: 

- зміцнення статусу української мови як державної; 

- забезпечення неухильного дотримання закладами освіти законодавства 

України в частині провадження освітнього процесу українською мовою 

на всіх рівнях здобуття освіти; 

- всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя;   

- визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення 

української мови;  

- створення системи виявлення та відбору обдарованої молоді; 

- визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою 

молоддю;  

- забезпечення закладів освіти підручниками та посібниками, іншою 

навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською 

мовою; 

- підвищення рівня володіння українською мовою педагогічних та 

науково-педагогічних працівників для покращення якості викладання 

предметів та дисциплін в усіх закладах освіти; 



- удосконалення та оновлення нормативно-правової бази щодо 

забезпечення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю; 

- стимулювання читацьких інтересів молоді, зацікавлення її класичною та 

сучасною українською літературою; 

- розробка методичних основ викладання української мови в системі 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

- сприяння національно-культурному розвиткові здобувачів освіти та 

вихованців освітніх закладів. 

 

4. Очікувані результати Програми 

 

Виконання Програми забезпечить: 

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного 

розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;  

- розширення функціонування української мови у засобах масової інформації, 

сфері культури, освіти та науки;  

- підтримку функціонування української мови в інформаційному 

комп'ютерному середовищі;  

- підтримку наукових розробок, предметом дослідження яких є українська 

мова, література і культура;  

- розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;  

- поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних 

типів з метою вивчення державної мови;  

- стимулювання вивчення української мови учнями та іншими мешканцями 

Сновської міської територіальної громади. 

 

5. Координація і контроль 

 

       Координація і контроль за виконанням Програми здійснюються 

Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради. Основними 

формами контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми 

будуть: 

- звітність Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської 

ради про хід виконання Програми; 

- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засідання колегії 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради.  

                  

 

 

 

 

В.о. начальника Управління освіти                       Лариса МІРОШНИЧЕНКО 



Додаток  

до  Програми  «Стратегія популяризації української мови 

«Сильна мова – успішна держава»» на 2023-2025 роки 

  

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
   Рішення  Сновської міської ради 

            (20 сесія 8 скликання) 

     від 22 грудня 2022 р. № 5-20/VІІІ 

 

Заходи щодо реалізації Програми «Стратегія популяризації української мови  

«Сильна мова - успішна держава»» 

на 2023-2025 роки 
 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми Термін виконання Виконавці Очікуваний результат 

                         Впровадження стандартів української мови та вимог до рівня володіння нею 

1 

Забезпечення неухильного дотримання закладами 

освіти законодавства в частині провадження 

освітнього процесу українською мовою на всіх 

рівнях здобуття освіти 

Протягом року 
Управління освіти, заклади 

освіти 

Підвищення рівня якості 

викладання державною 

мовою, 

забезпечення вимог чинного 

законодавства України про 

мову 

2 
Моніторинг дотримання норм законодавства  

щодо мови освітнього процесу в закладах освіти 
Протягом року 

Управління освіти, заклади 

освіти 

Підвищення рівня якості 

викладання державною мовою 

3 

Підвищення рівня володіння українською мовою 

працівників для покращення якості викладання 

предметів та дисциплін шляхом проведення 

занять, консультацій та через онлайн-платформи, 

мобільні додатки та інші форми дистанційного 

навчання 

 

 

Березень, листопад, 

щорічно 

 

Управління освіти, 

Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти 

Підвищення рівня якості 

викладання державною мовою 



4 

Творча майстерня для вчителів - словесників 

«Інноваційні підходи у викладанні української 

мови та літератури» 

Протягом року 

 

Управління освіти, Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти 

Підвищення рівня якості 

викладання державною мовою 

5 

Розміщення на офіційних веб –сторінках 

методичних матеріалів з популяризації 

української мови 

Протягом року 

 

Управління освіти, Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти 

Підвищення рівня якості 

викладання державною мовою 

6 

Проведення в шкільних бібліотеках освітніх і 

соціокультурних заходів, спрямованих на 

формування національної ідентичності через 

українську мову 

Протягом року 

Управління освіти, Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти, Сновська 

публічна бібліотека 

Підвищення рівня якості 

викладання державною мовою 

7 
Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників   закладів освіти 

 

Протягом року 

Управління освіти, Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти 

Підвищення рівня якості 

викладання державною мовою 

8 
Впроваджувати теми з українознавства в освітній 

процес закладів дошкільної освіти 
Протягом року 

Керівники ЗДО, 

Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Виховання в учнів 

патріотизму, любові до 

рідного слова. 

 

9 

Проведення вистав, оглядів, конкурсів тощо, 

присвячених Шевченківським дням та 

популяризації творів українських авторів 

Жовтень, лютий 

щорічно 

Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти, Сновська 

публічна бібліотека 

Виховання в здобувачів освіти 

любов до рідної мови 



10 

Популяризація української літератури, 

піднесення престижу її використання. 

Проведення заходів щодо популяризації 

української книги, поповнення фондів бібліотек, і 

тому числі й шкільних, кращими творами 

художньої літератури, довідками, науково 

популярними виданнями української мовою з 

різних галузей знань 

Протягом року 

Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти, Сновська 

публічна бібліотека 

Підвищення рівня якості 

викладання державною мовою 

                                                      Мотивування вивчення української мови 

11 

Участь  у  Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  

у відділеннях «Мовознавство, фольклористика та 

мистецтвознавство», «Журналістика» 

Січень – лютий, 

щорічно 

Управління освіти, заклади 

загальної середньої та 

позашкільної освіти, Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Охоплення конкурсами 

учнівської молоді 

12 

Проведення в закладах освіти тематичних заходів 

з відзначення Дня української писемності і мови, 

Дня рідної мови. Участь у Всеукраїнському 

радіодиктанті національної єдності 

09.11.2023 - 2025 

Управління освіти, заклади 

освіти, Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

Виховання в учнів 

патріотизму, любові до 

рідного слова 

13 

Проведення серед здобувачів освіти та 

вихованців закладів освіти засідань за круглим 

столом, форумів, інших інтерактивних заходів   

 

 

Протягом року 

Управління освіти, заклади 

освіти, Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, Сновська 

публічна бібліотека 

Виховання в учнів 

патріотизму, любові до 

рідного слова 

14 
Проведення дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл», «Джура» 

Квітень-травень, 

щорічно 

Управління освіти, заклади 

освіти, Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

Виховання в учнів 

патріотизму 



      15 

Участь у  всеукраїнських заходах у сфері 

національно-патріотичного виховання, 

спрямованих на популяризацію української мови 

Протягом року 

Управління освіти, заклади 

освіти, Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, Сновська 

публічна бібліотека 

Підвищення рівня 

інформованості педагогічних 

працівників та учнів 

16 
Популяризація творчості письменників рідного 

краю 

Протягом 2023-2025  

років 

Управління освіти, заклади 

освіти, Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, Сновська 

публічна бібліотека 

Підвищення рівня 

інформованості педагогічних 

працівників та учнів 

17 

Проведення просвітницьких, літературно-

мистецьких заходів, читацьких конференцій, 

виставок майстрів народної творчості 

Протягом 2023-2025 

років 

Управління освіти, заклади 

освіти, Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників, Сновська 

публічна бібліотека 

Популяризація української 

мови та культури 

 

18 

Сприяння активній участі здобувачів освіти у 

Всеукраїнських конкурсах з української мови: 

- Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка; 

- Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика; 

- Всеукраїнський конкурс – захист науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 

відділеннях «Мовознавство»; 

- Всеукраїнський конкурс учнівської 

творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, 

брати мої!»; 

- Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник» та ін.; 

- Всеукраїнський учнівський літературно-

мистецький конкурс «Стежками 

Каменяра»; 

- Міжнародний конкурс з українознавства 

 

 

Протягом 2023-2025 

років 

 

Управління освіти, заклади 

освіти, Центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників 

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 



для учнів 8 – 11 класів закладів загальної 

середньої освіти. 

 

 

 

19 

Забезпечення функціонування української 

мови як державної в закладах освіти: 

викладання, спілкування в закладах освіти, 

ведення документації, ділової переписки, 

публічні виступи, дописи, проведення 

масових заходів з використанням 

українськомовного контенту, 

використання україномовного навчального 

відеоконтенту, інформаційне наповнення 

web - сторінок 

 

 

 

Протягом 2023-2025 

років 

 

 

Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

заклади освіти 

Підвищення рівня 

інформованості населення з 

питань функціонування та 

розвитку української мови і 

культури 

 

 

В.о. начальника Управління освіти                                                              Лариса МІРОШНИЧЕНКО 
 


