
Мова освітнього процесу 

Від 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної». 

    Основні вимоги законодавства щодо державної мови у закладах 

освіти:  стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» стосується сфери освіти. 

     Заклади освіти є юридичними особами, що надають освітні послуги, тобто 

комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або 

договором дій, що мають визначену вартість та спрямовані, аби здобувач 

освіти досягнув очікуваних результатів навчання (пункт 18 частини 1 статті 1 

Закону України “Про освіту”). 

МОВОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Є 

ДЕРЖАВНА МОВА 

   Відповідно до статті  7 Закону України “Про освіту”,  мовою освітнього 

процесу в закладах освіти є державна мова. Держава гарантує кожному 

громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях 

(дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної 

освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. 

   Особам, які належать до національних меншин України та корінних 

народів, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для 

здобуття дошкільної та початкової освіти мовою відповідної національної 

меншини чи корінного народу, поряд із державною мовою. 

УСІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ВОЛОДІЮТЬ ДЕРЖАВНОЮ 

МОВОЮ 

    Посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної й 

комунальної форм власності, тобто керівники закладів освіти, працівники 

органів управління освітою, педагогічні, науково-педагогічні і наукові 

працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до 

закладів освіти та/або наукових установ і працюють на тимчасовій основі як 

наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної 

мови, зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час 

виконання службових обов’язків (стаття 9 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної»). 

ДЕРЖАВНА МОВА Є РОБОЧОЮ МОВОЮ СПІЛКУВАННЯ ДЛЯ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

    Також, відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», державна 

мова є робочою мовою спілкування для  підприємств, установ та організацій 



державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, 

заходів, зустрічей. 

   Державна мова має застосовуватися в робочий час науково-педагогічними, 

педагогічними та іншими працівниками закладів освіти. 

    Державна мова має використовуватися в межах освітнього процесу, під час 

проведення навчальних занять (крім занять із навчальних предметів, які, 

згідно з освітньою програмою закладу освіти, викладаються іноземними 

мовами або мовами корінних народів і національних меншин), у спілкуванні 

вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти як зі здобувачами 

освіти (вихованцями), так і між собою (листи МОН № 1-9-581 від 17.09.19 

року  “Про застосування державної мови в освітньому процесі” та 

від  01.02.2018 року  № 1/9-74 “Лист щодо застосування української мови в 

освітній галузі”). 

ДЕРЖАВНА МОВА У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

    Якщо вищезазначені вимоги стосувалися переважно державних та 

комунальних закладів освіти,  то стаття 30 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» визначає, що 

всі  суб’єкти господарювання мають обслуговувати споживачів державною 

мовою. 

    У сфері освіти це стосуються закладів освіти, підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, які надають 

освітні послуги. 

   Тобто державною мовою має здійснюватися освіта будь-якого рівня та 

форм: очна, заочна, дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна тощо, 

надаватися освітні  послуги, навчання будь-якій професії, навчання через 

мережу Інтернет, телебачення/радіо, і поштою. 

    Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. № 852-р 

на посаду уповноваженого із захисту державної мови призначено КРЕМЕНЯ 

Тараса Дмитровича. 

     Уповноважений із захисту державної мови є посадовою особою статус 

якої, повноваження та порядок їх реалізації визначаються у Розділі VIII. 

ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (статті 49-57) Закону України "Про 

забезпечення функціонування української мови як державної". 
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