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Розроблена з метою забезпечення належного рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників та підвищення рівня універсальної компетентності здобувачів 
фахової передвищої освіти.  
1. Застосування української мови як державної в закладах освіти базується на таких 
нормативно-правових актах:   

– Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text  

– Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text  

– Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  

– Закон України «Про фахову передвищу освіту» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text  

– Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99, яким 
встановлено, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування 
на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації 
тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються 
законом.  

 
2. Стаття 2 «Сфера дії Закону» Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» визначає функціонування і застосування української мови 
як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території 
України. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення 
релігійних обрядів.  

 
3. Стаття 6 «Обов’язок громадянина України володіти державною мовою» Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»:  

1. Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою.  

2. Держава забезпечує кожному громадянинові України можливості для опанування 
державної мови через систему закладів дошкільної, повної загальної середньої, 
позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, 
освіти дорослих, а також через підтримку неформальної та інформальної освіти, 
спрямованої на вивчення державної мови.  

3. Держава організовує безкоштовні курси української мови для дорослих та забезпечує 
можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали такої 
змоги.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99
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4.  Стаття 9. «Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її 
під час виконання службових обов’язків» Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної»: 

14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без 
громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на 
тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі 
іноземної мови; 

 
5. Стаття 10 «Вимоги щодо рівня володіння державною мовою» Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» встановлює:  

 Рівень володіння державною мовою педагогічними, науково-педагогічними і науковими 
працівниками, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що 
такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 
(дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що 
видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.  

6. Стаття 12. «Робоча мова діяльності органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій державної і комунальної форм власності» Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» вказує, що робочою мовою діяльності 
підприємств, установ та організацій державної форми власності, у тому числі мовою 
засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова.  

 
7. За статтею 21 «Державна мова у сфері освіти» Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної»:  

1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.  

Держава гарантує кожному громадянину 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, гарантується право на навчання в 
комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із 
державною мовою, мовою відповідної національної меншини України. Це право 
реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) із 
навчанням мовою відповідної національної меншини України поряд із державною мовою і 
не поширюється на класи (групи) з навчанням державною мовою.  
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Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в 
комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із 
державною мовою, мовою відповідного корінного народу України. Це право реалізується 
шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою 
відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на 
класи (групи) із навчанням державною мовою.  

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується 
право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини України в 
комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні 
товариства.  

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на 
вивчення української жестової мови.  

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, в обсязі, що дає 
змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.  

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та 
особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.  

3. Мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної 
середньої освіти та вступних випробувань є державна мова, крім зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов.  

4. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської 
мови, в державних і комунальних закладах освіти.  

5. У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін 
можуть викладатися двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, 
іншими офіційними мовами Європейського Союзу.  

6. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 
вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного 
народу, національної меншини України як окремої дисципліни.  

7. Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов 
здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.  

8. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів освіти, в яких 
навчання здійснюється державною мовою або вивчається державна мова.  

9. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти 
визначаються спеціальними законами.  
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8. Стаття 7. «Мова освіти» Закону України «Про освіту»: 

1. 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, гарантується право на навчання в 
комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із 
державною мовою, мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується 
шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою 
відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи 
(групи) з навчанням українською мовою.  

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в 
комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної і загальної середньої освіти, поряд із 
державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується шляхом 
створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою 
відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на 
класи (групи) з навчанням українською мовою.  

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується 
право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в 
комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні 
товариства.  

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на 
вивчення української жестової мови.  

2. Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - в обсязі, що дає 
змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.  

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та 
особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.  

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської 
мови, в державних і комунальних закладах освіти.  

4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або 
декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, 
іншими офіційними мовами Європейського Союзу.  
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5. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 
вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного 
народу, національної меншини України як окремої дисципліни.  

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів освіти, у яких 
навчання здійснюється українською мовою або вивчається українська мова.  

7. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти 
визначаються спеціальними законами.  

   
9. Стаття 46. «Мова освітнього процесу» Закону України «Про фахову передвищу 
освіту».  

1. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади 
мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України 
"Про освіту".  

2. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової 
передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової 
передвищої освіти.  

3. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови 
в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням 
державної мови.  

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та 
особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.  

4. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, 
у державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.  

5. У закладах фахової передвищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми 
можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною 
мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу, 
забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти 
продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною мовою. 
Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, 
визначається закладом фахової передвищої освіти.  

6. За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності відповідних умов 
заклади фахової передвищої освіти створюють можливості для вивчення ними мови 
корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в обсязі, що дає 
змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.  

7. Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а 
також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, які потребують додаткового або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в 
Україні на законних підставах, та здобувають фахову передвищу освіту за кошти 
фізичних або юридичних осіб, можуть створюватися окремі групи або розроблятися 
індивідуальні навчальні плани, що передбачають навчання іноземною мовою. При цьому 
заклади фахової передвищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної 
мови як окремої навчальної дисципліни.  

На зазначених осіб не поширюються вимоги частини першої цієї статті.  

8. Заклади фахової передвищої освіти приватної форми власності мають право вільного 
вибору мови навчання із забезпеченням при цьому вивчення особами, які навчаються у 
таких закладах, державної мови як окремої навчальної дисципліни в обсязі, що дає змогу 
провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.  

9. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною мовою.  

 

10. За статтею 29 «Державна мова у сфері публічних заходів» Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної»:  

1. Мовою публічних заходів є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом.  

Публічними заходами для цілей цього Закону є, зокрема, збори, конференції, мітинги, 
виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або 
відкриті для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, за плату чи безоплатно, 
постійно, періодично, одноразово або час від часу, що організовуються повністю або 
частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними 
установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, власниками 
(засновниками, учасниками, акціонерами) яких є держава або територіальна громада 
незалежно від частки цієї власності.  

У разі застосування під час публічного заходу іншої мови, ніж державна, його організатор 
зобов’язаний забезпечити синхронний або послідовний переклад державною мовою, якщо 
цього вимагає хоча б один учасник публічного заходу.  

Це положення не поширюється на заходи для обмеженого кола осіб та заходи, організовані 
спеціально для іноземців та/або осіб без громадянства.  

  
11. Відповідальність за порушення Закону щодо функціонування і застосування 
української мови як державної:  

Дану норму регулює стаття 188-52 та стаття 18853.Кодексу України про 
адміністративні правопорушення.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n759
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n759
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n759
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Порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як 
державної" щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і 
робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади, 
органах влади Автономної Республіки Крим і органах місцевого самоврядування, на 
державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб’єктах 
господарювання державної і комунальної форми власності, у судочинстві та діловодстві у 
судах України, в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах 
спеціального призначення з правоохоронними функціями, на державному кордоні України, 
у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України тягнуть за собою 
накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.  

Порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як 
державної" щодо застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури, 
книговидання, у користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та веб-сайтів, у сфері 
інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної 
документації, реклами, охорони здоров’я, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, 
транспорту тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення 
вчинене вперше.  

Порушення вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як 
державної" щодо застосування державної мови друкованими засобами масової інформації 
тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше. Інші, ніж 
визначені частинами першою - третьою цієї статті, порушення Закону України "Про 
забезпечення функціонування української мови як державної" щодо порядку застосування 
державної мови -  

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.  

Повторне протягом року вчинення порушення з числа зазначених у частинах першій - 

четвертій цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне 

за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.  

 

Заступник директора з НВР     Любов ШТАНДЕНКО 
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