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НАКАЗ
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Про дотримання вимог, визначених 
Законом України «Про забезпечення 
функціонування української мови як 
державної»

З метою забезпечення імплементації Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» в коледжі, на виконання ст. 10 
Конституції України, ст. 7 Закону України «Про освіту»:

НАКАЗУЮ:

1. Дотримуватись в освітньому та науковому процесах норм мовного
законодавства:
1.1.Мовою освітнього процесу в коледжі є українська мова.

Навчання іноземних мов здійснюється відповідною іноземною та 
українською мовами.

Вивчення мов національних меншин здійснюється за бажанням здобувачів 
освіти та сприянням керівництва коледжу в межах діючого законодавства. За 
цотреби й наявності відповідних кадрів для здобувачів освіти може 
організовуватись вивчення жестової української мови, шрифту Брайля чи інших 
засобів спілкування.

1.2. Робочою мовою проведення нарад, засідань, бесід, заходів, зустрічей, 
культурно-мистецьких, розважальних заходів тощо є українська мова. У 
разі, якщо в ході діяльності використовується інша мова, має здійснюватися 
переклад українською мовокЬ.

Робочою мовою міжнародних конференцій, семінарів, інших заходів є 
українська мова, якщо інше не визначено організаторами цих заходів.

Використання інших мов, крім державної, в ході культурно-просвітницьких 
та мистецьких заходів (відтворення пісень, текстових творів, фонограм тощо) може 
здійснюватися, якщо це виправдано художнім задумом, а також у випадках, 
визначених законодавством щодо забезпечення прав корінних народів та 
національних меншин України.

1.3. Мовою документообігу, локальних нормативних актів коледжу є українська 
мова.

Інформаційні та рекламні матеріали видаються в коледжі українською 
мовою. Допускається їх дублювання іноземною мовою.



1.4.У роботі коледжу використовуються винятково комп’ютерні програми з 
україномовним інтерфейсом. У разі відсутності україномовної локалізації 
комп’ютерної програми дозволяється використовувати її англомовну 
версію.

2. Заступникам директора, завідуючим відділеннями, кафедрами, головам 
циклових комісій, керівникам інших структурних підрозділів коледжу, 
методистам забезпечити виконання вимог законодавства щодо використання 
державної мови та цього наказу в підпорядкованих підрозділах. Здійснювати 
постійний контроль з цього питання.

3. Помічнику директора з кадрової роботи Ромі О.В. при укладанні контрактів 
(трудових договорів) з науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
іншими посадовими особами контролювати включення пунктів про 
забезпечення виконання законодавства стосовно використання державної мови.

4. Інженеру комп’ютерних систем Турченку В.О. протягом вересня 2021 року 
здійснити ревізію використання .україномовного програмного інтерфейсу на 
всіх комп’ютерах, крім тих, що розміщені в комп’ютерних лабораторіях, та 
забезпечити виконання вимог, визначених пунктом 1.4 цього наказу. В 
подальшому покласти відповідальність за дотриманням вимог, визначених 
пунктом 1.4 цього наказу, на працівників, за якими закріплені відповідні 
комп’ютери.

5. Завідуючим навчальними кабінетами привести програмне забезпечення в 
лабораторіях у відповідність з вимогами, визначеними у пункті 1.4 цього наказу. 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з

навчальної роботи Шакотька В.В.
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