ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Укладач:
Вараксіна Н. В., науковий співробітник сектору ІКТ та
наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного
супроводу освіти ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

На тлі військової агресії Росії актуалізувалось питання захисту української мови.
До вашої уваги представляємо інформацію щодо сучасного стану державної мови
та її захисту в Україні за матеріалами офіційного вебсайту «Уповноважений із захисту
державної мови» (URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/).
Статус української мови як державної
Конституція України
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших
мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається
законом.
З
16 ЛИПНЯ МОВА ВЕБРЕСУРСІВ
ТА КОРИСТУВАЦЬКИХ
ІНТЕРФЕЙСІВ - УКРАЇНСЬКА! (опубліковано 16 червня 2022 р. URL: https://movaombudsman.gov.ua/news/z-16-lipnya-mova-vebresursiv-ta-koristuvackih-interfejsiv-ukrayinska)
16 липня 2022 року набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які
регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів
комп'ютерних програм, встановлених на товарах.
Це означає, зокрема, що з 16 липня 2022 року:
 будь-який товар, на якому встановлено комп’ютерну програму – від автомобіля до
пральної машини чи електрокавоварки, повинен бути «локалізований» для
реалізації в Україні. На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від
того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі
керування зі звичайними кнопками;

усі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-,
телеграм-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються в якості
інтернет-представництв суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у
тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію
українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за
замовчуванням. Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного
суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший
обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з
України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК (docx, 13.25 Кб )
Інформація Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної», які стосуються
використання державної мови у діяльності бібліотек.
БЛОКПОСТ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ. ВАЖЛИВЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
Блокпост державної мови. Важливе за тиждень (30 травня – 5 червня).
Опубліковано 05 червня 2022 р. URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/blokpostderzhavnoyi-movi-vazhlive-za-tizhden-30-travnya-5-chervnya
Блокпост державної мови. Важливе за тиждень (6 – 12 червня). Опубліковано
12 червня 2022 р. URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/blokpost-derzhavnoyi-movivazhlive-za-tizhden-6-12-chervnya
Блокпост державної мови. Важливе за тиждень (13 – 19 червня). Опубліковано
19 червня 2022 р. URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/blokpost-derzhavnoyi-movivazhlive-za-tizhden-13-19-chervnya
Блокпост державної мови. Важливе за тиждень (18 – 24 червня). Опубліковано 24
червня 2022 р. URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/blokpost-derzhavnoyi-movivazhlive-za-tizhden-18-24-chervnya
Блокпост державної мови. Важливе за тиждень (25 червня – 1 липня).
Опубліковано 01 липня 2022 р. URL: https://mova-ombudsman.gov.ua/news/blokpostderzhavnoyi-movi-vazhlive-za-tizhden-25-chervnya-1-lipnya

НОВИНИ ВІД УПОВНОВАЖЕНОГО:
30.05
Уповноважений розповів, який концепт був покладений в основу «мовної сотні»
для перейменування топонімів.
31.05
«Утвердження української мови – це і боротьба за цивілізаційний вибір
українців», – про це зазначив Тарас Кремінь, говорячи про рішення КСУ від 14.07.21
щодо конституційності закону про мову.
Уповноважений нагадав, що відповідно до мовного Закону всі надавачі послуг,
незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію
про товари і послуги українською мовою.
1.06
Попит на українську зростає щодня. Такої кількості курсів, розмовних клубів та
інших ініціатив, спрямованих на вивчення державної мови, в країні не було. Про це
зазначив Тарас Кремінь, говорячи про перші результати мовних курсів від початку
повномасштабної війни росії проти України.

Уповноважений у Міжнародний день захисту дітей наголосив на необхідності
дотримання мовних прав маленьких українців, зокрема права на отримання послуг в усіх
дошкільних, позашкільних, шкільних закладах України державною мовою.
2.06
Повномасштабне вторгнення рф та імплементація норм Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» найбільше вплинули на
збільшення присутності української мови в усіх сферах суспільного життя. Про це на
онлайн-пресконференції «Боротьба в інформаційній та культурній царинах: що думають
українці про державну мовну політику та пропаганду на тлі агресії рф» сказав Тарас
Кремінь.
3.06
«Кожен українець, говорячи українською, веде особисту боротьбу з російським
окупантом. Світ назавжди запам'ятає 24 лютого 2022 року. 100 діб геноциду України
російськими окупантами – чорна сторінка новітньої історії», – пише Тарас Кремінь у своїй
колонці на «Укрінформі».
Уповноважений про мову спортивних заходів в умовах воєнного стану.
4.06
4 червня, на День пам'яті дітей, загиблих внаслідок збройної агресії росії, Тарас
Кремінь долучився до ініціативи «Національна бібліотека України для дітей» із
вшанування пам’яті маленьких українців.
Щотижневу оновлену інформацію про безкоштовні курси, розмовні клуби,
інтернет-ресурси для опанування та підвищення рівня володіння українською мовою
можна знайти на сайті Уповноваженого.
Уповноважений просить повідомляти про акти лінгвоциду української мови (будьякі дії окупантів або їх посіпак – колаборантів, спрямовані на дискримінацію чи репресії
проти українців за мовною ознакою, примусове витіснення української мови з публічного
простору та суспільного вжитку, заміна її російською).
6.06
Уповноважений звернувся до голів обласних військових адміністрацій щодо
необхідності створити додаткові можливості для опанування державної мови мешканцями
області, внутрішньо переміщеними особами.
7.06
«На мапі України не повинно залишитись жодного сліду з часів колонізації,
російщення, диктатури. Україна – для наших дітей», – пише Уповноважений у своїй
колонці на «Укрінформі» щодо необхідності перейменування тих населених пунктів,
назви яких мають російськомовний характер.
8.06
Уповноважений про конфлікт мови і «язика» у сфері освіти та історичне рішення
КСУ (№ 1-р/2021 від 14 липня 2021 року), в якому говориться про необхідність
ліквідувати останні «пароксизми» російськомовного навчання.
9.06
Уповноважений взяв участь у зустрічі представників органів виконавчої влади з
членами Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування злочинів в Україні. Під час
зустрічі сторони обговорили і питання лінгвоциду, який вчиняють російські військові на
наших землях.
10.06
Російськомовні
відкидають
«мову
ворога»,
вивчаючи
українську.
Авторська колонка Уповноваженого на LB.UA.
11.06
Уповноважений просить повідомляти про акти лінгвоциду української мови.

13.06
В умовах воєнного стану російськомовні пісні практично зникли з ефірів
українських радіостанцій, а от російська мова – ні. Це показав аналіз добового ефіру за 30
травня 2022 року п’ятнадцяти телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнодержавне
радіомовлення, проведений Секретаріатом Уповноваженого.
14.06
Уповноважений закликав долучитися до розширення списку імен видатних творців,
дослідників і популяризаторів української мови для їх увічнення в географічних назвах та
об’єктах топоніміки.
15.06
Українське книговидання та книгорозповсюдження має бути надійно захищене від
руйнівного впливу росії. Про це зазначив Тарас Кремінь в ефірі радіо «Київ 98FM»,
коментуючи зареєстрований у ВР законопроєкт № 7459 про заборону імпорту книжок з
росії і Білорусі та припинення продажу раніше ввезених російських книжок.
Секретаріат Уповноваженого продовжує збирати факти лінгвоциду на окупованих
територіях для подальшої передачі їх до міжнародного суду та Незалежної міжнародної
комісії ООН з розслідування злочинів в Україні.
16.06
16 липня 2022 року набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які
регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів
комп'ютерних програм, встановлених на товарах.
Уповноважений в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив про підготовку
спеціальної доповіді щодо лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях.
17.06
Уповноважений вітає прийняття Сеймом Литви резолюції про визнання вивезення
українців до Росії депортацією українського народу.
Уповноважений про «російськомовних громадян» і рішення КСУ від 14 липня 2021
року. «Конституційний Суд всебічно дослідив ситуацію і визначив, що в Україні не може
бути окремих прав для “російськомовних громадян”, оскільки немає такої юридичної
категорії, як “російськомовні громадяни” чи “російськомовне населення” України», –
зазначив Тарас Кремінь.
18.06
«Одним із методів знищення української ідентичності, який рф – правонаступниця
червоної каральної машини – застосовує на окупованих територіях, є лінгвоцид – свідоме,
цілеспрямоване нищення української мови як головної ознаки етносу», – про це пише
Тарас Кремінь у своїй колонці на Lb.ua.
19.06
Щотижневу оновлену інформацію про безкоштовні курси, розмовні клуби,
інтернет-ресурси для опанування та підвищення рівня володіння українською мовою
можна знайти на сайті Уповноваженого.
20.06
Цілеспрямоване нищення української мови (лінгвоцид) є складовою політики
геноциду проти українців на тимчасово окупованих територіях. Українська мова як
важливий чинник національної ідентичності і державотворення є однією з головних цілей
росії у війні проти України. Секретаріат Уповноваженого продовжує збирати факти
лінгвоциду.
21.06
Уповноважений закликав долучитися до розширення списку імен видатних творців,
дослідників і популяризаторів української мови для їх увічнення в географічних назвах та
об’єктах топоніміки.

Тарас Кремінь: Заява Ради Європи щодо неприпустимості використання рф
становища російської мови як приводу для агресії проти України є украй важливою та
своєчасною.
На вимогу Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя АТ
«Укрзалізниця» провела обстеження торговельних об'єктів на залізничних вокзалах, що
здійснюють книгорозповсюдження на предмет дотримання вимог статті 26 Закону «Про
забезпечення функціонування української мови як державної».
22.06
Уповноважений про реалізацію прав нацменшин і рішення Конституційного Суду
України від 14 липня 2021 року.
23.06
Уповноважений, вітаючи з Днем державної служби, зазначив, що з 16 липня 2022
року, дія мовного Закону пошириться і на вебсайти та вебсторінки в соціальних мережах
органів державної влади, що за замовчуванням мають відображатися державною мовою.
Представник
Уповноваженого
із
захисту
державної
мови
Сергій
Левчук обговорив із керівництвом Миколаєва та області проєкти місцевих програм
сприяння опануванню державної мови, важливість мовних курсів, забезпечення
підручниками школярів, порушення мовного закону державними службовцями краю,
перейменування об’єктів топоніміки та географічних назв.
Тарас Кремінь, коментуючи рішення про надання Україні статусу кандидата на
вступ до ЄС, підкреслив, що ця історична подія означає не лише остаточну незворотність
європейського курсу України,
але
й
важливу перемогу демократичних
цінностей в загальноєвропейському і світовому вимірі.
24.06
Щотижневу оновлену інформацію про безкоштовні курси, розмовні клуби,
інтернет-ресурси для опанування та підвищення рівня володіння українською мовою
можна знайти на сайті Уповноваженого.
25.06
Дерусифікувати – означає оздоровити українську ідентичність. Авторська колонка
Уповноваженого на LB.ua.
27.06
З 16 липня набувають чинності зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, відповідно до яких на кожного порушника, який свідомо намагається
обійти мовний Закон, Уповноважений зможе накладати штраф. Про це в ефірі «5 каналу»
наголосив Тарас Кремінь.
Сьогодні є висока затребуваність на вивчення української мови та посилення
гуманітарного фронту на півдні та сході України. Про це в ефірі «5 каналу» сказав Тарас
Кремінь, коментуючи новину про ліквідацію в Харківському університеті імені Каразіна
кафедри російської мови та літератури, замість якої діятиме кафедра слов'янської
філології.
Уповноважений оприлюднив оновлений список імен видатних творців, дослідників
і популяризаторів української мови, пропонованих для увічнення в географічних назвах та
об’єктах топоніміки (150 прізвищ).
28.06
Вітаючи з Днем Конституції, Уповноважений наголосив, що «Конституція
визначила чільне місце українській мові, закріпивши її статус як єдиної державної, що
зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби».
Уповноважений представив інформацію щодо російської політики лінгвоциду на
окупованих територіях України як способу демонтажу конституційного ладу України та
елементу геноциду проти українського народу.

29.06
З 24-го лютого українська стала панівною в Україні, тому що мова – наш маркер
ідентичності та боротьби. Про це заявив Уповноважений, коментуючи нові соціологічні
дослідження, відповідно до яких 78% українців після повномасштабного нападу росії
почали більше спілкуватися українською.
Уповноважений про юридичний статус української мови та історичне рішення
Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року.
30.06
16 липня 2022 року набирає чинності частина 6 статті 27 Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної», яка вимагає використання
державної мови на вебсайтах та у соціальних мережах.
Кияни проголосували за 17 прізвищ з рекомендованого Уповноваженим списку
видатних українців.
1.07
Щотижневу оновлену інформацію про безкоштовні курси, розмовні клуби,
інтернет-ресурси для опанування та підвищення рівня володіння українською мовою
можна знайти на сайті Уповноваженого.
Уповноважений просить повідомляти про акти лінгвоциду української мови.
ПРО МОВУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ






















З нагоди 100 днів українського спротиву російській широкомасштабній війні,
президент Володимир Зеленський перелічив 100 слів, які набули особливого чи нового
значення для українців.
Побільшало українців, які вважають мовне питання штучною проблемою –
дослідження.
Олена Зеленська розповіла, як діти за кордоном можуть читати українські книжки.
У Йорданії українська діаспора відкрила бібліотеку українських книжок з літературою
для дітей та дорослих.
Роз'яснення Міністерства культури та інформаційної політики України щодо
дерусифікації, декомунізації та деколонізації.
Де навчатися школярам із вересня 2022 року: добірка українських шкіл за кордоном.
Зруйновані українські школи допоможе відновити до 1 вересня ЮНІСЕФ.
У межах акції «Українським дітям – українську книгу» та проєктів «Українська
книжкова поличка» і «Книжки без кордонів» за кордон українським дітямпереселенцям відправили понад 250 тисяч книжок.
Росіяни, які звернулися за візами Мексики, отримали відмову українською мовою.
3-го червня у Полтаві відбулося перше засідання комісії, яка займатиметься питаннями
дерусифікації топонімів і пам’яток. Попередньо, вона отримала список зі 195 вулиць і
провулків, які пов’язані з царськими, радянськими, російськими чи білоруськими
діячами та подіями або просто містять русизми чи помилки у назвах.
Дерусифікація: чому зміни назв вулиць в Ужгороді на часі.
У Нідерландах розробили додаток для спілкування українською мовою.
Школа в Анкарі для дітей з України отримала українські книжки.
Загарбники формують на Запоріжжі ДРГ за участю людей, що добре знають
українську.
У Тернополі заборонили співати на вулицях пісні російською мовою.
У Польщі запустили психологічну гарячу лінію українською мовою.
Гравці національної збірної України з футболу, навіть ті, що раніше говорили
російською – всі почали переходити на українську мову спілкування.
Пароль «паляниця» свідчить про генетичний код українців і веде Україну до перемоги.
































На позачерговій сесії Одеської обласної ради депутати підтримали проєкт рішення про
зміну назви комунального підприємства «Одеський обласний академічний російський
драматичний театр». У зв’язку з воєнною агресією РФ працівники театру виступили з
ініціативою позбутися слова «російський» у назві.
Зараз всі українці мають бути єдиним народом, який бореться й не дозволяє світу
перемкнути увагу з подій в Україні – звернення Президента Володимира Зеленського.
Міністр культури та інформаційної політики України анонсував створення при
відомстві Експертної ради з декомунізації та дерусифікації і рекомендував створювати
такі самі ради при місцевих органах влади.
Під час Варшавського книжкового ярмарку продали майже всі книжки українських
видавців.
Перша приватна школа у Ташкенті «Erudite Education School» у рамках реалізації
програми Першої Леді України Олени Зелінської «Українська книжкова поличка»
отримала збірки поезій класиків української літератури.
Нам мова болить: як об’єднати українців навколо української мови?
Українська мова – одухотворення нашого життєдайного середовища. Авторська стаття
Василя Лизанчука.
На вулицях Івано-Франківська заборонили співати російською мовою.
У 2023 році МОН не друкуватиме підручники російської мови для класів не
національних меншин.
Окупанти в Херсоні вимагають русифікації середньої освіти.
Павло Гриценко, директор Інституту української мови НАН України: мовне каліцтво,
виродження росіян, Пушкін як маркер, оплачена русифікація.
Школа в окупації: як навчатися далі.
У Рівному врятували майже 250 тисяч книг з Харкова.
У Європі стали на захист української мови: 11 червня 1878 року в Парижі вперше
прозвучала доповідь українською мовою. Її виголосив на Першому літературному
конгресі письменників Європи публіцист та вчений Михайло Драгоманов.
У Стамбулі відбулася божественна літургія українською мовою.
Маріупольську бібліотеку відновлюють у Дніпрі, для цього просять надсилати нові
книжки українською.
Компанія Apple повідомила, що додала підтримку української мови до розмовного
контенту, Live Text та Voice Over.
Міський голова Миколаєва повідомив, що діти з окупованих територій
зможуть конфіденційно проходити навчання українською мовою у миколаївських
школах.
Львівська міська рада відкрила голосування за пропозиції для перейменування першого
блоку вулиць Львова, до якого увійшли 14 назв.
Російські пропагандисти зняли кліп у Маріуполі на руїнах меткомбінату «Азовсталь»
на підтримку російських окупантів. При цьому вони співали українською мовою,
заявивши, що вона – «їхній трофей».
Росіяни через інтернет продають крадені пральні машинки з панеллю українською
мовою.
У громаді на Вінниччині рекомендували не провадити мовою окупанта заходи з
вшанування полеглих захисників.
У Чехії видавництво Biblion видало Євангеліє українською та чеською мовами.
16 червня Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення вилучити зі шкільної
програми із зарубіжної літератури понад 40 творів російських і радянських авторів.
Крім того, рекомендовано замінити інтегрований курс «Російська мова і російська
література» у класах із мовою освітнього процесу національних меншин «Зарубіжною
літературою».


































Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Маллет штату Парана в
Бразилії.
В окупованому Маріуполі так зване керівництво навчальних закладів забороняє дітям
спілкуватися українською мовою, погрожуючи їм та батькам «непередбачуваними
наслідками».
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прочитав листа 6-річного Іллі
Костушевича із Маріуполя українською мовою без перекладача.
Виконком Миколаївської міської ради заборонив російську мову у закладах освіти з 1
вересня 2022 року, що перебувають у комунальній власності громади.
Українським дітям у Литві ввели уроки української мови 5 разів на тиждень.
У застосунку «Київ Цифровий» можна проголосувати за перейменування і
дерусифікацію вулиць у столиці.
Президент Франції Емманюель Макрон, побувавши в Ірпені, опублікував у Twitterаккаунті пост українською мовою: «Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і
сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію,
коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти».
Українське книговидання скоротилося на понад 50% від початку року.
В Ірпені почався збір українськомовних книжок для дітей із України, які перебувають у
чеському Плзені.
Ініціатива «Мова об'єднує» закликала ВР України невідкладно ухвалити законопроєкти
про заборону російських книжок та музики.
Депутати Новоград-Волинської міської ради підтримали історичне рішення про
відновлення історичної назви свого міста «Звягель». Слово за Парламентом.
Столична книгарня «Сяйво книги» ініціює збір книг для українських переселенців, які
знайшли тимчасовий прихисток у Чехії.
Українці у Талліні створили «Спільну бібліотеку».
Які російськомовні книжки зникнуть із бібліотек Черкащини.
У Хмельницькій області заборонили публічне виконання російських пісень.
В Україні хочуть заборонити ввезення видавничої продукції з росії та Білорусі.
Загострення мовного питання під час війни.
Facebook тепер доступний українською мовою для iOS.
Грузинська співачка Ніно Катамадзе дала останнє інтерв’ю російською мовою. Далі
робитиме це лише українською або грузинською.
«Російськомовних українців» не існує. Є лише русифіковані. Авторська колонка
Дмитра Сінченка.
Якою мовою гуглять українці після 24.02.2022 — дослідження Serpstat.
Польське радіо розпочинає шестигодинне мовлення українською мовою.
«Червону калину» переклали та співають англійською, польською і сербською мовами.
Як працює українська школа у Польщі: розповідає заступник директора Антоніна
Михайловська.
У популярних ігрових консолях від Sony з’явилася підтримка української мови. Тепер
власники PlayStation можуть насолодитися оновленим меню.
РФ використовує мову як привід для агресії проти України, – Рада Європи.
Макрон і лідери ЄС звернулись українською мовою після надання Україні статусу
кандидата.
Верховна Рада поставила крапку в 400-річному лінгвоциді української мови.
З 1 серпня на Одещині більше не викладатимуть російську мову та літературу.
На засіданні Національної комісії зі стандартів державної мови 22 червня 2022
року схвалені роз'яснення щодо організації іспиту на рівень володіння державною
мовою для осіб, які мають намір набути громадянство України.

































«Провали в мовній політиці – одна з причин війни в Україні». Інтерв’ю Юрія Громика,
професора кафедри історії та культури української мови Волинського національного
університету імені Лесі Українки.
Слово під забороною: як намагалися знищити українську мову в російській імперії та
СРСР. Стаття Мирослави Воробей.
Капітан футбольного клубу «Динамо Київ» Сергій Сидорчук разом із усією
родиною почав спілкуватися українською.
Український чемпіон світу WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі Олександр
Усик свою першу офіційну пресконференцію перед боєм з Ентоні
Джошуа провів українською мовою.
«Українські книжки у Чехії! Ukrajinské knihy do Čech!» – ініціатива зі краудсорсингу
книжок для українців та українок, які через війну були вимушені переселитись до Чехії.
Шукають помилки у рекламних вивісках й аналізують тексти пісень: у Вінниці
розпочався вже третій тиждень курсів української мови.
Цифрова русифікація. Як і навіщо Росія захоплює інтернет на Херсонщині. Головне з
матеріалу Wired.
Русифікація українських дітей. рф планує звозити до Херсонської та Запорізької
областей вчителів із Новосибірська – ЗМІ.
Як змінилася українська мова під час війни? Авторська стаття Віктора Дяченка,
філолога, журналіста, автора освітнього проєкту «Українська мова».
Мер Одеси заявив, що всі представники влади мають розмовляти українською.
Плекайте мову: як зберегти націю та культуру. Якими мають стати цінності української
освіти.
Дослідження мовного розмаїття та його еволюції.
З чого складається ідентичність українців: фільми для перегляду.
100 тисяч книг українською мовою надруковано для дітей вимушених переселенців у
різних країнах Європи.
«Артисти як передовий загін російської армії»: як діятиме заборона України на музику
та книги з РФ.
«Це просто джекпот». Видавчиня Юлія Орлова пояснила переваги закону про заборону
імпорту книжок з Росії.
Книжкова пошта. У Чернігові оголосили збір книжок українською мовою для дітейпереселенців.
Український посол у Швеції Андрій Плахотнюк разом із дружиною Вікторією передав
книжки українською мовою дитячій бібліотеці Rum för Barn в культурний центр
Kulturhuset в Стокгольмі.
Далі від російського: українці обрали нові назви для вулиць Києва.
Про перейменування Національної музичної академії України імені російського
композитора П.І.Чайковського.
У Вінниці опублікували список вулиць міста, які варто перейменувати у рамках
деколонізації Вінниці.
У Львівському обласному товаристві «Просвіта» оголосили про набір другої групи на
безкоштовні курси української розмовної мови.
YouTube запустив платформу для дистанційного навчання українських школярів.
Співачка Оксана Муха: Люди, котрі пережили жахіття війни, кажуть, що більше не
розмовлятимуть мовою окупанта.
Налаштування гаджетів, читання та спілкування: як комфортно перейти на українську
мову.
Volia TV інвестувала в озвучення контенту українською 10 млн грн.
80% українців почали більше спілкуватися українською після нападу росії –
опитування.
Мова має значення: чому українці стали масово українізуватися.













«Стає оберегом» – армієць ЗСУ пояснив, чому військові на передовій переходять на
українську.
29 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляції
МВС та змусив міністерство прибирати російську мову в довідках про несудимість.
У Луцьку пропонують заборонити використання мови окупанта в публічному просторі.
Про культурно-мовну присутність.
Просити українця перейти на російську в ефірі українського телеканалу – неприйнятно.
Як правильно лаятись українською.
Українці та іноземці з 47 країн світу разом заспівали пісню «Ой, у лузі червона
калина».
Миколаївські бібліотекарі закликають приєднатися до вивчення української мови.
Скоро весь світ говоритиме українською. У новому тренді TikTok користувачі вчать
іноземців українських фраз.
97% опитаних вчителів Сумщини вважають українську мову рідною.
«Ми Україну мусим зберегти!» – вірш-заклик переходити на українську
мову підкорив мережу.
СФЕРА ОСВІТИ

Освітні можливості для дітей з України у Польщі.
Як уряди країн-членів SICI допомагають українським учням і вчителям продовжувати
навчання.
 Залишаємося з Україною: школярам за кордоном пропонують безоплатне вивчення
української мови, літератури та історії.
 Як функціонує державна мова у школах Рівненщини.
 Декомунізація, освіта і національні меншини на Закарпатті: актуальні виклики й
очікування.



ДЕРУСИФІКАЦІЯ
«У Кривому Розі не буде жодних «московських вулиць», – голова ВА.
У Львові також дерусифікували низку вулиць.
У Дніпрі дерусифікували ще 21 назву вулиць і провулків.
В Костополі пройде дерусифікація вулиць.
З ініціативи Полтавського офісу Українського інституту національної пам’яті у
Лубенській міській територіальній громаді стартував процес деколонізації і
дерадянізації топоніміки.
 Чайковський спотикання. Чи на часі дерусифікація київської музичної академії?
 Дерусифікація доменів. Українців закликають прибрати з адрес сайтів зросійщені зони.






СФЕРА КНИГОВИДАННЯ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Акція «Українським дітям – українську книгу!» розширює географію.
З полиць книгарень громади Володимира вилучать російські книжки.
Понад 25 тисяч книжок евакуювали із книгарні «Є» у Слов’янську.
28 червня у Варшавській публічній бібліотеці для найменших українців за кордоном
була презентована книжка «Розвивайко для дошкільнят». Понад 70 комплектів
двотомників усі присутні з України родини отримали безкоштовно.
 Прибирають російські книжки. Сумська обласна бібліотека відсортовує власні фонди.
 В Празі відкрили чесько-українську бібліотеку, де можна брати книги українською
додому.
 У Чернівцях приймають російську літературу, щоб закупити українську.





