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Стаття 7. Мова освiти

с державна мова, Щержава
гарантуе кожному громадяниновi Украiни право на здобуття формальноi
освiти на Bcix рiвнях (дошкiльноТ, загаJIьноi середньоi, професiйноi
(професiйно-технiчноi), фаховоi), а також позашкiльноi та пiслядипломноТ
цержавних i комунальних закладах освiти.
1. Мовою освiтнього процесу в закладах освiти

Особам, якi належатъ до нацiональних меншин Украiни, гарантусться право
на навчання в комун€tльних закладах освiти для здобуття дошкiльноi та
початковоТ освiти, поряд
державною мовою, мовою вiдповiдноТ
нацiональноi меншини. Особам, якi нЕuIежать до корiнних народiв,
нацiональних меншин Украiни, гарантуетъся право на вивчення мови
вiдповiдних корiнного народу чи нацiональноi меншини в комунальних
закладах заг€шьноi середньоi освiти або через нацiональнi культурнi
товариства. Особам з порушенням слуху забезпечусться право на навчання
жестовою мовою та на вивчення украТнськоi жестовоi мови.
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зокрема заклади професiйноi (професiйно-технiчноТ), фаховоi та вищоi
освiти - в обсязi, що дае змогу провадити професiйну дiяльнiсть у вЙбранiй
галузi з використанням державноТ мови. Особам, якi належать до корiнних

народiв, нацiональних меншин Украiни, iноземцям
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громадянства створюються належнi умови для вивчення державноТ мови.

3. Щержава сприяе вивченню мов мiжнародного спiлкування, насамперед

англiйськоi мови, в державних i комунальних закладах освiти.

4. У закладах освiти вiдповiдно до освiтньоi програми можуть викладатися
одна або декiлька дисциплiн двома чи бiльше мовами - державною мовою,
англiйською мовою, iншими офiцiйними мовами Свропейського Союзу.
5. За бажанням здобувачiв професiйноi (професiйно-технiчноi), фаховоi та
вищоi освiти заклади освiти створюють можливостi для вивчення ними мови
корiнного народу, нацiональноi меншини Украiни як окремоТ дисциплiни.

6" Щержава сприяе створенню та функцiонуванню за кордоном закладiв
освiти, у яких навчання здiйснюеться украТнською мовою або вивчаетъся

украТнська мова.

7. Особливостi використання мов в окремих видах та на окремих рiвнях

освiти визначаються спецiальними законами

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I I-IАУКИ УКРАIНИ

щодо зАстосувАнI-UI дЕржАвноi мови
MiHicTepcTBo освiти i науки звертас уваry на невиконання у повному обсязi
мовного законодавства Украiни у частинi застосування державноi мови в
навч€шьних закладах, про що свiдчатъ, зокрема, звернення представникiв

громадських органiзацiй i окремих громадян. Вiдповiдно до Конститучii
Украiни та законiв Украiни роз'яснюемо наступне.
У робочий час у навч€шьних закладах з навчанням украiнською мовою
науково-педагогiчними, педагогiчними працiвниками та iншим персон€tлом
використовуеться украiнська мова, а у навчыIьних закладах з навчанням
мовами нацiональних меншин поряд з украiнською мовою - також мова, якою
здiйснюеться навчально-виховний процес у цьому закладi.
Робочi навчальнi плани з певним мовним компонентом розробляються
загыIьноосвiтнiми навч€lJIьними закладами щорiчно на ocHoBi Типових
навч€шьних планiв. BapiaHT Типового навч€Lльного плану (без вивчення/iз
вивченням мови нацiональноi меншини, з вивченням однiеi чи двох iноземних
мов тощо) навчальний заклад обирае в залежностi вiд свого типу,
спецiалiзацii, ocBiTHix запитiв учнiв, ixHix батькiв i з урахуванням кадрового
та матерiально-технiчного забезпечення. Пр" цьому рекомендуемо
заздалегiдь, щороку не пiзнiше 1 березня розпочинати роботу над проектом
робочого навчаJIьного плану, широко про це iнформувати батькiв та учнiв з
використанням веб-сайту закладу, батькiвських зборiв, проводити вiдilовiдне
опитування.
KpiM того, з метою розширення сфери застосування державноТ мови в сферi
освiти та irtших сферах сусгtiльного життя рекомендуемо посилити роботу з
популяризацiТ украТнськоТ мови в учнiвському, студентському та

педагогiчному середовищi, залучаIочи дiтей та молодь до участi
рiзноманiтних навчально-виховних та культурно-просвiтницьких заходах,
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також, за необхiдностi, забезпечити пiдвишення рiвня володiння державною
мовою науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками.
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