
 
 

 

Директорові УДЦНПВ КТУМ 

 

Неділько Сергію Вікторовичу  

 

npvmms@gmail.com  

 

Шановний пане Сергію! 

Запрошуємо Центр національно-патріотичного виховання долучитися до інформаційної 

підтримки проєкту Ініціативи “Навчай українською” та громадської організації “Українська 

гуманітарна платформа” до 30-річчя Незалежності: 30-денний онлайн Мовомаратон з 

метою зробити українську мову популярною серед педагогів, тренерів, їхніх вихованців, 

батьків та у молодіжних середовищах, щоб українську мову сприймали як мову 

можливостей та фактор, який об’єднує всю країну і робить нас унікальними в цьому світі.  

Під час проєкту тисячі людей з різних міст України протягом 30 днів будуть проходити 

мовний онлайн маратон, під час якого отримають мотивацію, знання, навички, 

познайомляться з сучасною українською культурою, щоб подолати мовний бар’єр та перейти 

на українську мову до 30-ї річниці Незалежності України.  

Мовомаратон стартує 19 серпня. Учасники отримають завдання та навчальні матеріали, 

матимуть можливість взяти участь у 4-х вебінарах, які допоможуть їм покращити свої знання 

української мови. Участь безкоштовна. Проєкт здійснюється за підтримки Міністерства 

молоді та спорту. 

Мовомаратон вплине на становлення української ідентичності, популяризацію української 

мови та залучення широкої авдиторії з кількох регіонів України. Проєкт сприятиме 

створенню цілісного національного мовно-культурного простору, стійкості його до 

зовнішнього втручання та сталої роботи з розвитку української мови.  

Просимо розповсюдити серед керівників гуртків і спортивних секцій та учнів, молодіжних 

центрів інформацію про проєкт і запросити реєструватися (текст запрошення у додатку). 

Анкета для реєстрації: https://bit.ly/3A4OZml  

Контакти: +380 (67) 783 95 96 (Наталка Федечко), +380 (97) 647 98 64 (Іванна Кобєлєва) 

https://speak-ukrainian.org.ua/ 

Facebook: https://www.facebook.com/teach.in.ukrainian 

teach.in.ukrainian@gmail.com 

  

З повагою, 

Іванна Кобєлєва,  

Ініціатива “Навчай українською” 

 

Наталка Федечко, 

Громадська організація “Українська Гуманітарна Платформа” 
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Зробіть Україні подарунок на День Незалежності – розмовляйте українською. 

Реєструйтесь на Мовомаратон 

 

“30 років - 30 кроків до української мови” - під таким гаслом 19 серпня стартуватиме 

Мовомаратон до 30-ї річниці Незалежності України. Він триватиме до 19 вересня.  

 

Під час проєкту тисячі людей з різних міст України протягом 30 днів будуть проходити 

мовний онлайн маратон, під час якого отримають мотивацію, знання, навички, 

познайомляться із сучасною українською культурою, щоб подолати мовний бар’єр та 

перейти на українську мову.  

 

Учасники отримуватимуть завдання та короткі навчальні матеріали, щоб покращити свої 

знання та навички спілкування українською мовою. Кожен матиме можливість взяти участь 

у щонайменше 4-х вебінарах і отримати підтримку однодумців. 

 

Анкета для реєстрації: https://bit.ly/3A4OZml  

 

Організатори: Ініціатива "Навчай українською", Українська гуманітарна платформа за 

підтримки Міністерства молоді та спорту України 

https://speak-ukrainian.org.ua/ 

https://www.facebook.com/teach.in.ukrainian 

teach.in.ukrainian@gmail.com 

https://bit.ly/3A4OZml
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