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НАКАЗ

02.09 .2022р. №194-К

Про використання 
державної мови в освітньому 
процесі закладу фахової передвищої освіти 
«Київський фаховий медичний коледж №3»

На виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», з метою виконання в повному 
обсязі законодавства України щодо застосування державної мови в освітній 
галузі та створення належних умов для розвитку і розширення 
функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, 
формування патріотизму 
НАКАЗУЮ:

1. Мовою освітнього процесу у Закладі фахової передвищої освіти 
«Київський фаховий медичний коледж №3» є державна мова.

2. З метою виконання в повному обсязі законодавства України в частині 
застосування української мови в робочий час в коледжі педагогічними 
працівниками, іншим персоналом державну мову використовувати як 
мову навчальних предметів, ведення занять, різноманітних заходів, 
спілкування педагогічних та інших працівників зі здобувачами освіти в 
рамках освітнього процесу.

3. Використовувати кадровий потенціал і матеріально-технічне 
забезпечення для розробки та використання в освітній діяльності 
освітньої програми на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої 
освіт бо наскрізної освітньої програми з відповідним мовним
компонентом.



4. Виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 
символів України, національних, історичних, культурних цінностей 
України і дотримуватись установчих документів та правил 
внутрішнього розпорядку закладу освіти.

5. Заступнику директора з виховної роботи Примаченко С.О. здійснювати 
постійний контроль за виконанням вимог законодавства щодо мови 
навчання та цього наказу.

6. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Щербині І.М. 
щорічно розробляти та затверджувати освітні програми з певним 
мовним компонентом, визначення вимог до обов’язкових результатів 
навчання, компетентностей здобуваної фахової передвищої освіти 
відповідного рівня та форми їх державної атестації.

7. В діловодстві застосовувати державну мову.
8. Продовжити роботу з популяризації української мови в студентському, 

батьківському та педагогічному середовищах, постійно забезпечувати 
підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними 
працівниками.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Тамара ЛЕЖНЕНКО


